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Inleiding

In de insolventiepraktijk is de doorstart van een onderneming een belangrijke
gebeurtenis. Indien een informele reorganisatie van een onderneming in finan-
ciële problemen niet mogelijk is, wordt na faillissement of surseance van beta-
ling meestal onderzocht of een gehele of gedeeltelijke voortzetting van de acti-
viteiten wel lukt. Voortzetting van de activiteiten van de onderneming in afge-
slankte vorm met achterlating van een aanzienlijke schuldenlast en een deel van
het personeel, leidt bij partijen tot gemengde gevoelens. De oude crediteuren
worden door het faillissement dikwijls niet betaald, maar kunnen hun verlies
goed maken met het verwerven van nieuwe opdrachten bij de doorstart. Een
deel van de werkgelegenheid kan behouden blijven, een ander deel van het per-
soneel valt buiten de boot. Zo zijn er bij een doorstart altijd winnaars en ver-
liezers. Doorstarts vinden verder plaats in alle soorten faillissementen:van
groot tot klein, in alle bedrijfstakken en door het hele land. Een centrale rol
hierbij is weggelegd voor de curator in faillissement of de bewindvoerder in
surseance van betaling. Hij wordt geacht het doorstartproces te leiden en bege-
leiden en moet rekening houden met vele belangen. Rondom dit proces van
doorstart van een onderneming spelen vele vragen. In dit jaarboek 2008 wordt
een aantal onderwerpen behandeld , zowel uit een bedrijfseconomische als juri-
dische invalshoek. Mr. drs. B.P.A. Santen en prof. dr. A. de Bos bespreken het
economisch belang van de doorstart en concluderen dat een informele reorga-
nisatie de voorkeur heeft. Dr. mr. J.A.A. Adriaanse en prof. dr. J.G. Kuijl ana-
lyseren waarom turnarounds mislukken en doorstarts plaatsvinden. Dr. mr. M.
Olaerts en mr. drs. C.M. Harmsen onderzoeken in afzonderlijke bijdragen hoe-
ver bestuurders en aandeelhouders mogen gaan bij de voorbereiding van een
doorstart en welke aansprakelijkheidsrisico’s voor deze partijen op de loer lig-
gen. Mr. dr. M.H.M. van Oers geeft een praktisch overzicht van de fiscale
mogelijkheden en belemmeringen bij een doorstart, terwijl prof. mr. F.B.J.
Grapperhaus vanuit arbeidsrechtelijk perspectief spreekt over zin en onzin over
de doorstart en voorstellen doet voor toekomstige wetgeving. Mr. S.M. van Elst
geeft een toelichting op de intellectuele eigendomsaspecten die spelen bij door-
starts en mr. M.A.J.G. Janssen en mr. R.J. Versteeg geven een exposé over de
verkoop van ( intercompany) vorderingen door een curator in het kader van een
doorstart en de geschillen die in dat kader kunnen bestaan. Mr. J.H. Lemstra en
mr. J.H. van der Weide brengen de aansprakelijkheidsrisico’s voor curatoren bij
doorstarts in kaart en mr. F.H.E. Boerma geeft zijn visie als rechter-commissa-
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ris op de doorstart en het handelen van de curator. Mr. H.C. Brandsma sluit af
met de bespreking van een praktijkcasus

Een aantal van deze aansprekende thema’s komt ook aan bod tijdens het Insolad
Jaarcongres 2008 geheten: Doorstart van ondernemingen dat plaatsvindt op
vrijdag 28 november 2008 in het Palace Hotel te Noordwijk. De congrescom-
missie en de redactie van het Insolad Jaarboek 2008, bestaande uit Louis
Deterink, Jako van Hees, Rocco Mulder en Jan Stadig, hopen dat deze bundel
en de voordrachten zullen bijdragen tot een levendig debat tijdens de forum-
discussie op het Jaarcongres en tot een verdere verhoging van het kennisniveau
van de leden. Leve de doorstart!

Namens de redactie,

Rocco Mulder en Jan Stadig



Het economisch belang van een doorstart: 
een informele reorganisatie heeft verre de voorkeur

MR. DRS. B.P.A. SANTEN

PROF. DR. A. DE BOS RA1

1 Inleiding

In deze bijdrage kijken we naar de doorstart vanuit economisch perspectief. Dit
onderwerp is actueel als gevolg van het voorontwerp Insolventiewet (2007) van
de Commissie insolventierecht. Deze wet heeft mede ten doel het behoud van
de onderneming. Het is daarom interessant om stil te staan bij de vraag: welke
economische argumenten zijn er aan te voeren pro- en contra de doorstart in
vergelijking met liquidatie en informele reorganisatie. Liquidatie is het sluiten
van de onderneming gevolgd door losse verkoop van de activa. Onder een door-
start verstaan we het voortzetten van de onderneming of een deel ervan na
insolventverklaring (nu nog: surseance van betaling of faillissement). Meestal
worden daartoe in het kader van de totale liquidatie van de insolvente rechts-
persoon de activa van de onderneming geheel of gedeeltelijk verkocht en wor-
den de activiteiten voortgezet in een andere rechtspersoon. Dat laatste is echter
niet noodzakelijk. Het is ook mogelijk dat een akkoord wordt aangeboden en
aanvaard, waarna de rechtspersoon kan blijven bestaan. Bekende voorbeelden
van (na een aangenomen akkoord) doorgestarte grote ondernemingen zijn Tulip
NV, AND NV, Versatel NV en UPC NV. Kortom, het gaat bij een doorstart om
het economisch voortzetten na insolventie van een (deel) van de onderneming
door de bestaande rechtspersoon of een andere rechtspersoon. Een informele
reorganisatie is een buiten insolventie tussen de onderneming en zijn grote cre-
diteuren overeengekomen reorganisatie, vaak zowel van het bedrijfsproces als
van de financiële structuur. 

Zoveel mogelijk zullen de te bespreken economische argumenten cijfermatig
worden onderbouwd. Daarbij blijkt dat lang niet altijd voldoende of eenduidig
cijfermateriaal aanwezig is. 

In het navolgende wordt in paragraaf 2 eerst stilgestaan bij de aantallen door-
starts en informele reorganisaties. Paragraaf 3 behandelt zes economische argu-
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menten die vóór een doorstart of een informele reorganisatie pleiten en één
daartegen. In de conclusie (paragraaf 4) zetten we de resultaten voor de ge -
bruikte argumenten voor een liquidatie, een doorstart en voor een informele
reorganisatie naast elkaar. 

2 Doorstart en informele reorganisatie: aantallen

Hoewel veel curatoren tegenover elkaar en de buitenwereld hoog opgeven over
het belang van hun doorstartwerkzaamheden, heeft Luttikhuis (2007) aange-
toond dat het belang daarvan wel meevalt. Zij definieert2 doorstart als de ver-
koop van (een deel van) de activa van het bedrijf going concern. Tabel 1 geeft
de resultaten van haar dossieronderzoek naar alle 4167 in 2004 beëindigde fail-
lissementen van bedrijven. 

Tabel 1: in 2004 beëindigde faillissementen van ondernemingen naar rechtsvorm en door-
start.

Rechtsvorm doorstart aantal faillissementen w.v. doorstart
nee ja (geheel) ja (deels)

NV 17 0 0 17 0
BV 2698 103 130 2931 7,9%
Eenmanszaak 816 11 6 833 2,0%
Overige 375 7 4 386 2,8%
Totaal 3906 121 140 4167 6,3%

Bron: CBS en A.P.K. Luttikhuis (bewerkt door de auteurs)

De conclusie uit tabel 1 is dat het in 6,3% van de gefailleerde ondernemingen
tot een (gedeeltelijke) doorstart komt. Voor de categorie BV’s is dit iets hoger:
7,9%. Bij het totaal moet 0,55% (23 ondernemingen) worden opgeteld waarin
sprake was van een akkoord, waardoor de onderneming behouden bleef. Dit
betekent dat in totaal 6,81% (ofwel 284) ondernemingen na faillissement
(gedeeltelijk) behouden bleven.3 Intussen vormen de cijfers van Luttikhuis niet
de enige waarheid. Couwenberg en de Jong (2007) rapporteren voor hun steek-
proef van 137 failliete ondernemingen een (gedeeltelijke) doorstart van 99
ondernemingen (72,3%). Een mogelijke oorzaak voor dit veel hogere percenta-
ge is dat zij uitsluitend ondernemingen met minimaal 10 werknemers en een
schuld van € 227 000 in het onderzoek hebben betrokken. 

2
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Over de aantallen informele reorganisaties doen verschillende cijfers de ronde.
Op basis van Adriaanse (2005), die komt tot tussen de 23 000 en 26 000 per
jaar, en Van Amsterdam (2004), die tot een succesratio tussen de 48% en 61%
komt, schat Luttikhuis (2007) dat er jaarlijks tenminste 12 250 succesvolle
informele reorganisaties plaatsvinden. Gezien de faillissementscijfers (gemid-
deld 4180 ondernemingen exclusief eenmanszaken per jaar in de periode 2000-
2007) is overigens duidelijk dat de ondernemingen waarvan de informele reor-
ganisatie niet succesvol is verlopen, lang niet allemaal failliet gaan. Franks en
Sussman (2000) rapporteren voor een Britse groep MKB-bedrijven een sla-
gingspercentage van de informele reorganisatie van 75%, terwijl 25% in liqui-
datie of failliet gaat. 

Uit de cijfers blijkt dat er veel meer informele reorganisaties plaatsvinden dan
doorstarts. Hiermee lijkt de informele reorganisatie op dit moment een rele-
vantere oplossing voor een onderneming in financiële moeilijkheden dan de
doorstart via insolventie. Meerdere factoren spelen daarbij een rol. In het navol-
gende concentreren wij ons op de economische overwegingen.

3 Economische argumenten vóór en tegen: liquidatie, doorstart en
informele reorganisatie vergeleken

In de populaire- en in de vakpers zijn regelmatig argumenten voor het belang
van een doorstart te lezen. Behoud van werkgelegenheid komt vaak prominent
naar voren, met het voorkomen van kapitaalvernietiging als een goede tweede.
De forse schade door afschrijving van vorderingen, of het gemis aan belasting-
opbrengsten daardoor, krijgt zelden aandacht. Dan zijn er ook nog de niet te
verwaarlozen faillissementskosten. Op deze verscheidene aspecten gaan we nu
in.

3.1 Informele reorganisatie leidt tot meer behoud van werkgelegenheid

Luttikhuis (2007) rapporteert dat ten gevolge van de in 2004 beëindigde fail-
lissementen, van de 19 253 betrokken werknemers er 16 282 hun baan hebben
verloren (84,6%)4. Daarmee is 0,22% van de totale nationale werkgelegenheid
verloren gegaan. Luttikhuis concludeert daaruit dat aan het maatschappelijk
belang van ‘de werkgelegenheid’ door de curator of de rechter-commissaris
kennelijk niet substantieel wordt bijgedragen. Zoals tabel 2 laat zien, ligt dit op
microniveau toch anders. 

3
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Tabel 2: in 2004 beëindigde faillissementen van ondernemingen naar werknemers en door-
start.

beëindigde faillissementen waarvan doorstart
bedrijven aantal betrokken aantal betrokken behouden 

werknemers werknemers banen

zonder werknemers 2145 - 21 - -
met werknemers 1925 19 253 241 5363 2971

23 (na 27 onbekend
akkoord)

totaal 4167 19 253 285 5390 2971

Bron: CBS en A.P.K. Luttikhuis (bewerkt door de auteurs)

Van de bedrijven zonder werknemers start slechts 1% (21) door, terwijl bijna
14% (264) van de bedrijven met werknemers doorstart. In totaal 28% van de bij
een faillissement betrokken werknemers wordt met een doorstart geconfron-
teerd, ruim 15% behoudt zijn baan. Of duidelijker: van de 5390 bij een door-
startende onderneming betrokken werknemers, behield 55,1% (2971) hun baan.
Voor de individuele werknemers, en mogelijk ook voor de regio, zijn dit belang-
rijke aantallen. Bovendien moet niet worden vergeten dat deze cijfers onder-
zoek over één jaar betreffen. Van de 4167 gefailleerde ondernemingen hadden
er maar 14 meer dan 100 werknemers in dienst. Gaat het in een jaar om wat
meer grote bedrijven, dan kunnen de gerapporteerde aantallen behoorlijk
anders uitvallen. 

Door liquidatie verliest 72% van de bij een faillissement betrokken werknemers
zijn baan. Nog eens bijna 13% verliest zijn baan door reorganisatie bij door-
start, zodat uiteindelijk ruim 15% zijn baan behoudt. Dit is overigens wel 55%
van de bij een doorstart betrokken werknemers, en zó gezien is het resultaat van
de doorstart toch een aanzienlijk behoud van banen Hoe zou dit liggen bij een
informele reorganisatie? Er zijn geen gegevens, maar als kennelijk gemiddeld
45% van de werknemers in een doorstart overtollig is, is invoelbaar dat die het
meest efficiënt via een faillissement kunnen worden ontslagen. Men zou kun-
nen speculeren dat eerst bij een (flink) lager percentage ontslagen een informe-
le reorganisatie een wel betaalbare optie zou kunnen zijn. Een andere specula-
tie is dat ontslag in een informele reorganisatie vaak tevens het betalen van een
ontslagvergoeding zal impliceren, waardoor niet alleen de werknemer, maar
ook de samenleving (koopkrachtige vraag, buffer) beter af is. Tenslotte is van
belang dat in een informele reorganisatie de hele opzegtermijn moet worden
betaald door de onderneming, terwijl in een faillissement (ook als er een door-

4
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start plaatsvindt) de opzegtermijn van art. 40 Fw door de UWV wordt betaald
(en vervolgens wordt geclaimd bij de boedel). Als deze speculaties juist zijn,
zou men kunnen concluderen dat een informele reorganisatie wat verlies aan
werkgelegenheid en de kosten daarvan betreft, economisch gezien superieur is
aan een doorstart.

3.2 Informele reorganisatie leidt tot minder kapitaalvernietiging

Macro-economisch heeft een individueel faillissement een verwaarloosbare
invloed, al zal een groot faillissement als dat van Fokker de regionale economie
waarschijnlijk enige tijd verstoren. Omdat grote faillissementen weinig voor-
komen en de activiteiten over het algemeen voor een belangrijk deel behouden
blijven, kan over het precieze effect geen uitspraak worden gedaan.

Micro-economisch ligt dat anders. Allereerst gaat de welstand van de aan-
deelhouder van de onderneming achteruit omdat zijn aandelen waardeloos wor-
den. Belangrijk is dat dit een onomkeerbaar proces is: de mogelijkheid van
doorstart na een akkoord daargelaten, brengt een succesvolle doorstart nimmer
waarde bij de aandeelhouder terug. Bij een informele reorganisatie speelt wel
het risico van verwatering na een financiële reorganisatie, maar de mogelijk-
heid van betere tijden blijft behouden. Een tweede schadepost vormt het repu-
tatie-risico. Veel boegbeelden van gefailleerde ondernemingen kunnen ervan
getuigen dat het lastig zo niet onmogelijk is om een gelijksoortige functie terug
te krijgen.

Met kapitaalvernietiging wordt veelal bedoeld dat de activa van de onder-
neming minder waard worden door geforceerde verkoop. De vraag is of dit een
aparte verliescategorie is. Inderdaad is de praktijk dat de balanswaarden in fail-
lissement maar zelden worden gerealiseerd. Toch is de vraag of hier wel van
vernietiging van waarde door het faillissement sprake is. Immers: het faillisse-
ment zal vaak ontstaan doordat men met de activa geen winst kan maken. Met
dat gegeven kan men stellen dat de activa op de balans van de gefailleerde
onderneming kennelijk te hoog gewaardeerd zijn, juist omdat ze geen waarde
kunnen genereren voor de onderneming. De bedrijfswaarde is lager dan de
boekwaarde. Gaat het niet eerder om een verlies dat moet worden genomen
zoals bij iedere activiteit die niet meer rendeert en daarom moet worden afge-
stoten? Weliswaar zal de wetenschap van het faillissement bij potentiële kopers
een drukkend effect geven op de waarde, evenals een zekere tijdsdruk die wordt
gevoeld door de afwikkelaars (curator en rechter-commissaris), maar dat is bij
wetenschap van financiële moeilijkheden buiten faillissement niet anders. Hier
tegenover lopen degenen die goederen uit een faillissement kopen daarbij naast
risico’s ook zeker de kans op grote winsten, die zich uiteindelijk in (boek)win-
sten zullen vertalen. 

5

Het economisch belang van een doorstart



Onzichtbare kapitaalvernietiging speelt bij niet op de balans opgenomen, zelf
ontwikkeld, vaak immaterieel actief, zoals human resources, knowhow, good-
will, immateriële rechten, netwerken, adressenbestanden, handelsnaam, post-
busnummer, (soms gesubsidieerde) R&D en innovatieprojecten. Bij liquidatie
gaan deze activa vaak teloor, en leveren ze geen opbrengst meer op. Bij door-
start is deze vorm van ‘kapitaalvernietiging’ in veel mindere mate aanwezig.
Weliswaar zullen de op de balans opgenomen activa voor relatief lage waarden
worden verkocht, maar de niet op de balans opgenomen activa die daarmee zijn
verbonden, blijven voor een belangrijk deel behouden als de werknemers mee-
gaan. De (veronderstelde) synergie tussen beide kan op die manier voor een
spoedige kasstroom zorgen. 

Wanneer we de kapitaalvernietiging bij een doorstart vergelijken met die bij een
informele reorganisatie dan zal bij deze laatste de kapitaalvernietiging vermoe-
delijk minder zijn aangezien die reorganisatie plaatsvindt in stil overleg met de
grote crediteuren. De markt komt er niet, of pas nadien, van te weten, zodat er
geen onrust (met alle gevaren op een ‘self fulfilling prophecy’) en discontinuï-
teit ontstaat. Weliswaar zal de reorganisatie veelal flinke afschrijvingen, impair-
ment, of geforceerde verkoop met zich kunnen brengen, naast een financiële
herstructurering, maar de onderneming wordt gecontinueerd en de balans blijft
in principe intact. Dat betekent dat, zowel voor wat betreft de balansposten als
voor wat betreft de niet op de balans opgenomen activa, kan worden veronder-
steld dat er minder schade ontstaat bij een informele reorganisatie, dan bij een
doorstart. 

Intussen zit het echte verlies van insolventie naar ons inzicht niet in kapitaal-
vernietiging maar in het daardoor gevisualiseerde gebrek aan verhaal voor de
schuldeiser. Daarop gaan we nu in.

3.3 Informele reorganisatie leidt tot een betere betaling van uitstaande
schulden

Tabel 3 geeft een overzicht van de niet betaalde schulden in beëindigde faillis-
sementen. 

6

B.P.A. Santen en A. de Bos



Tabel 3: overzicht van beëindigde faillissementen in Nederland 1992-2006 (mln euro).

jaar aantal totaal van (3) af- netto totaal totaal berekende overall 
beëindigde gereali- gedragen activa schuld uitge- recovery recovery
faillisse- seerde aan schuld- (3)-(4) keerd rate in % rate 
menten activa eisers met (3)/(4)+(6) (CBS)

zekerheids- in %
recht

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1992 3447 319,3 197,4 121,9 1258,4 121,9 21,9 4,4
1994 5031 287,6 157,9 129,7 1478,1 129,7 17,6 4,6
1996 5266 292,9 154,6 138,3 1437,5 138,3 18,4 4,0
1998 5098 295,2 105,4 189,9 1647,0 189,9 16,8 6,4
2000 3758 277,6 121,2 156,4 1338,1 156,0 19,0 5,1
2002 3948 203,4 82,6 120,7 1247,5 119,3 15,3 4,3
2004 5939 289,7 77,8 211,9 2098,7 208,5 13,3 5,1
sub-
gemiddelde 4641 280,8 128,1 152,7 1500,8 151,9 17,2 4,9
2006 9119 820,0 139,0 681,0 3789,0 680,0 20,9 13,6
gemiddelde 5201 348,2 129,5 218,7 1786,8 218,0 18,2 7,2

Bron: CBS (bewerkt door de auteurs)

De door het CBS (2008) berekende en gerapporteerde overall recovery-rate
voor schuldeisers in faillissementen (kolom 9) bedraagt gemiddeld over de
periode tot en met 2004 4,9%. In 2006 is één, in de publicatie van het CBS niet
met name genoemd, faillissement beëindigd waardoor de cijfers opwaarts zijn
beïnvloed, tot 7,2%. De door het CBS gerapporteerde ‘recovery rate’ is het quo-
tiënt van de totale uitkeringen minus de boedelkosten, en de totale schuld minus
de boedelkosten. Een simpeler methode, en een die recht doet aan de totale kos-
ten en opbrengsten van een faillissement, is het delen van de volledige op -
brengstwaarde van de door de curator geliquideerde activa door de totale schul-
denlast (inclusief boedelkosten en schulden aan pand- en hypotheekhouders5).
Dit is gedaan in kolom 8 en levert gemiddelden van 17,2% tot 18,2% op. Daar -
bij moet, met het CBS (2008) en Boot en Ligterink (2000) worden opgemerkt
dat deze cijfers een onderschatting zijn, omdat de opbrengst van directe execu-
tie van zekerheden door separatisten hierbij niet is inbegrepen. Couwen berg en
de Jong (2007) rapporteren voor hun steekproef van wat grotere gefailleerde
Nederlandse ondernemingen een recovery rate van 37,2%, terwijl zij voor de

7
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bankschuld zelfs een recovery rate van 80%6 vinden (hetgeen overeenstemt met
de bevindingen van Van Amsterdam, 2004).

De cijfers van het CBS zijn aanzienlijk lager dan in het buitenland aan reco-
very rates wordt gedocumenteerd. Tabel 4 geeft een overzicht van enkele bui-
tenlandse studies.

Tabel 4: samenvatting van enkele studies naar recovery rates na ‘default’ (=niet-nakomen).

auteur subject recovery rate

Carty, Lieberman and Fons 750 defaulted US bonds gemiddeld 37,61% van de 
(1995) (1970-1994), waarde meer nominale waarde; senior 

dan $ 60 billion secured 53%, senior unsecured
45%, senior subordinated 36%,
subordinated 29%.

Altman and Kishore (1996) 696 defaulted US bonds gemiddeld 41,7% van de 
issues (1978-1995) nominale waarde; senior 

secured 58%, senior unsecured
48%; senior subordinated 34%,
subordinated 31%

Carty (1998) 200 bankleningen in het secured 87%, unsecured 79% 
faillissement van 119 grote (waarvan pre-pack Chapter 11:
‘public borrowers’, Chapter 11 secured 93%; unsecured 
(1986-1997) 100%)

Gupton (2000) 121 Loss Given Defaults senior secured 69%; senior 
(LGD) voor 181 bankleningen unsecured 52% (single loan 
US (1989-2000) 63%, multiple loan 37%)

Thorburn (2000) 263 kleinbedrijf faillissemen- gemiddeld 35%; secured 69%,
ten in Zweden priority 27%, unsecured 2%

Franks and Sussman (2005) 542 kleinbedrijf faillissemen- banken: 74%-77% van het 
ten in de UK geleende bedrag 

(mediaan: 100%) 

De laagste gemiddelde ‘recovery rate’ in deze studies is 35% (Zweden), terwijl
in de U.S.A. en in het U.K. soms zelfs 100% werd bereikt. Dat is afhankelijk
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6. De middelste waarneming (de mediaan) is 99,5%. Dat betekent dat het gemiddelde door
enkele flinke verliesposten negatief is beïnvloed.
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van de gekozen methode (die van het CBS of van de auteurs) twee tot vijf keer
zoveel als in Nederland wordt gevonden, maar overigens wel in overeenstem-
ming met de ‘recovery rate’ gevonden door Couwenberg en de Jong. Het CBS
heeft ook in kaart gebracht hoe de ‘recovery rates’ over de verschillende schuld-
categorieën zijn verdeeld7. Uit tabel 5 blijkt dat de boedelkosten gemiddeld iets
meer dan 7% van de totale schuld bedragen. Hierop gaat paragraaf 3.4 hieron-
der in. 

Tabel 5: samenstelling van de totale schuld van beëindigde faillissementen in Nederland
1992-2006 (in percentages).

schuldcategorieën recovery rates
(in % van de totale schuld) per schuldcategorie

jaar totale schuld boedel- belasting + overige boedel- belasting + overige
in mln euro kosten UWV schuld kosten UWV schuld

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1992 1258,4 6,7 24,4 68,9 83,2 9,6 2,5
1994 1478,1 5,7 25,7 68,7 78,2 10,4 2,5
1996 1437,5 7,5 30,5 62,0 79,4 7,9 2,0
1998 1647,0 7,1 22,1 70,8 78,3 10,1 5,3
2000 1338,1 8,8 21,4 69,8 79,7 14,4 2,2
2002 1247,5 7,5 25,5 67,0 75,1 9,7 2,2
2004 2098,7 7,4 23,6 69,0 70,9 7,4 4,3
sub-
gemiddelde 1500,8 7,2 24,6 68,1 77,3 9,6 3,2
2006 3789,0 7,3 24,2 68,4 73,4 8,9 15,2
gemiddelde 1786,8 7,3 24,7 68,1 76,3 9,4 6,4

Bron: CBS (bewerkt door de auteurs)

Terwijl de totale schuld aan de Belastingdienst en het UWV rond 24,5% van de
totale schuld uitmaakt, is de recovery rate ondanks de speciale rang en rechten
ongeveer 9,5%. Daarmee is, zo laat tabel 6 zien, ongeveer 23% van de boedel
gemoeid.
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7. Helaas is daarbij een verdeling in schuldeisers met en zonder zekerheid, zoals in het buiten-
land wordt gerapporteerd, niet beschikbaar. Gegeven het feit dat een deel van de liquidatie
buiten de curator om geschiedt door executie, is dit ook niet mogelijk. 
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Tabel 6: het belang van beëindigde faillissementen in Nederland, 1992-2006, in relatie tot
de Nederlandse economie (mln euro).

totaal uitgedeeld resterende
jaar BBP totale in mln % aan % aan % aan resterende schuld

schuld euro boedel belasting overige schuld als %
+ UWV schuld (3)-(4) van BBP

(t=-2)
(5)/(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1992 266 472 1258,4 121,9 57,8 24,2 18,0 1136,5 0,47
1994 287 517 1478,1 129,7 50,5 30,3 19,2 1348,4 0,51
1996 319 755 1437,5 138,3 61,7 25,1 13,2 1299,2 0,45
1998 362 464 1647,0 189,9 48,3 19,4 32,3 1457,1 0,46
2000 417 960 1338,1 156,0 60,3 26,5 13,2 1182,1 0,33
2002 465 214 1247,5 119,3 58,8 25,9 15,3 1128,2 0,27
2004 491 184 2098,7 208,5 52,8 17,7 29,5 1890,2 0,41
sub-
gemiddelde – 1500,8 151,9 55,2 23,4 21,3 1348,9 0,40
2006 534 324 3789,0 680,0 30,0 12,1 57,9 3109,0 0,63
gemiddelde – 1786,8 218,0 45,4 19,0 35,6 1568,8 0,44

Bron: CBS (bewerkt door de auteurs)

De overige schuldeisers krijgen 21,3% van de boedel uitgekeerd, maar omdat
het er zoveel zijn (68,1% van de totale schuld) is het ‘recovery’ percentage voor
deze categorie erg laag: iets meer dan 3% (de op het oog incidenteel hoge
15,2% in 2006 daargelaten).

De macro economische betekenis van deze cijfers wordt getoond in tabel 6,
kolom 9. De restant schuld als percentage van het Bruto Binnenlands Product
(BBP) van twee jaar geleden (toen veronderstellenderwijs het faillissement
werd uitgesproken) bedraagt 0,4% en als de trend van 2006 zich doorzet wordt
dit hoger. Dat betekent, dat in de in 2004 afgeronde faillissementen bijna € 1,9
miljard en over die in 2006 iets meer dan € 3,1 miljard onbetaald werd gelaten.
Ofwel: gemiddeld iedere 3 jaar de met de aanleg van de HSL-Zuid gemoeide
kosten! De Belastingdienst en het UWV schrijven over 2004 € 458 miljoen af
(over 2006 is dit € 766 miljoen), terwijl de overige crediteuren over 2004
€ 1,387 miljard afschrijven (over 2006 € 2,198 miljard). 

Het voorgaande geldt zowel voor liquidatie als voor een doorstart, al zal bij een
doorstart een dwangcrediteur soms nog iets extra kunnen incasseren. Verder
vloeit er bij een doorstart geld in de boedel, waardoor de uitkering aan credi-
teuren hoger kan zijn (al zullen de overige crediteuren hier zelden iets van mer-
ken). Intuïtief is duidelijk dat de in een informele reorganisatie bereikte schul-
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denreductie, vaak door een omzetting van schulden in aandelen of door tempo-
risatie van aflossingsverplichtingen, een fractie van het hiervoor getoonde ver-
liespercentage zal betekenen. Harde aanwijzingen, bijvoorbeeld vanuit het ban-
caire systeem, zijn daarvoor niet voorhanden. Alles overziend kan worden
gesteld dat in het geval van liquidatie of doorstart slechts een klein deel van de
schulden betaald zal worden. Dit zal in het geval van een informele reorganisa-
tie het volledige bedrag kunnen zijn.

3.4 Informele reorganisatie voorkomt faillissements- en boedelkosten, maar
advieskosten zijn onvermijdelijk

Branch (2002) onderscheidt vier soorten faillissementskosten:
– Kosten die worden gedragen door de failliete onderneming, zoals die van

curatoren, ingehuurd advies, beslag van eigen personeel, afnemende omzet
en afnemende efficiency (9,45%-16,35% van de waarde die de onderne-
ming had vóór de financiële moeilijkheden).

– Kosten die worden gedragen door de schuldeisers, zoals juridische kosten,
beslag van eigen personeel, afgenomen verhandelbaarheid van activa (vor-
deringen, obligaties) (3,65-4,15% van de waarde die de onderneming had
vóór de financiële moeilijkheden).

– Verliezen door de failliete onderneming die worden goedgemaakt door win-
sten door andere rechtspersonen (per saldo geen kosten-effect).

– Kosten die door anderen dan de failliete onderneming en/of zijn schuldei-
sers worden gedragen, zoals werknemers, verhuurders, leveranciers en klan-
ten (deze kan Branch niet kwantificeren).

Op basis van literatuuronderzoek naar onder meer de in tabel 4 hierboven
genoemde studies, concludeert Branch dat de gewogen bruto ‘recovery rate’
60% is. Uit zijn onderzoek blijkt dat voor de USA tussen de 13,10% en de
20,50% (gemiddeld: 16%) van de waarde die de onderneming had vóór de
financiële moeilijkheden, opgaat aan aan het faillissement gerelateerde kosten,
waar van gemiddeld 4% wordt uitgegeven door de schuldeisers. De netto ‘reco-
very rate’ is dus 56%. De resterende (100 – 16 – 56) = 28% vormt de afgeno-
men waarde van de onderneming door het faillissement.

Bris, Welch en Zu (2006) vergeleken de kosten van faillissement in een li -
quidatie (Chapter 7, 61 ondernemingen) en een reorganisatie (Chapter 11, 225
on dernemingen). Voor Chapter 7 zijn de gemiddelde directe kosten 8,1% (de
middelste waarneming is 2,5%) en voor Chapter 11 16,9% (de middelste waar-
neming is 1,9%) van de waarde van de activa van de onderneming vóór de finan-
ciële moeilijkheden. Zij vinden dat de waardevermindering van de onderneming
na liquidatie zeer aanzienlijk is, maar in Chapter 11 (doorstart) situaties zelfs in
een waardevermeerdering kan omslaan. Toch zijn ze daarover ook weer niet zeer
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optimistisch, omdat ongeveer de helft van de uit Chapter 11 gekomen onderne-
mingen uiteindelijk ‘gezond’ overleefd. Hun conclusie is dat de faillissements-
kosten tussen de 0 en 20% van de waarde van de activa van voor het faillissement
kunnen bedragen; en dat de Chapter 7 procedure niet sneller of goedkoper is dan
de Chapter 11 procedure, terwijl in Chapter 11 meer waarde wordt vastgehouden.

Uit tabel 6 kan worden gelezen dat (ook) in Nederland een substantieel deel van
de uitkering naar boedelkosten (door het CBS gedefinieerd als: kosten, ontstaan
tijdens de faillissementsperiode, zoals salaris van de curator, administratie-,
porto-, reis-, verblijf- en taxatiekosten) gaat. Het betrof gemiddeld tot en met
2004 55% van de boedel (tot en met 2006: 45%). In geld werd over 2004 € 110
miljoen betaald, en over 2006 € 204 miljoen. Dat is gemiddeld per beëindigd
faillissement € 18,5 duizend (2004) tot € 22,4 duizend (2006). Dit zegt niet
alles over de werkelijke kosten, aangezien in een deel van de faillissementen de
kosten niet kunnen worden betaald. Couwenberg en de Jong (2007) vinden dat
de boedelkosten (gedefinieerd als: ‘out of pocket expenses’) in hun steekproef
van grotere gefailleerde ondernemingen 16% van de waarde van de boedel
bedroegen, met een middelste waarneming van 11,2%.

Zouden de met een informele reorganisatie gemoeide advies- en begeleidings-
kosten lager zijn dan in een doorstart? Gilson, John en Lang (1990) formuleer-
den het algemeen gevoelen dat de directe en de indirecte kosten bij een faillis-
sement hoger zijn dan bij een informele reorganisatie. Franks and Torous
(1994) concludeerden dat de gemiddelde extra kosten van een formele rechts-
gang (Chapter 11) 4,5% hoger zijn dan die van een informele reorganisatie.
Voor Nederland zijn hierover geen gegevens voorhanden, maar vanuit de prak-
tijk lijkt een bedrag voor advieskosten ter hoogte van de gemiddelde faillisse-
mentskosten (€ 20 duizend per geval) niet overschat. Daarbij moet worden
bedacht dat de vaak spoedeisende en specialistische knowhow per uur duurder
is dan een faillissementscurator. Aan de andere kant moet worden toegegeven
dat de bemoeienis van een curator veelal langer duurt.

De conclusie is dat de internationale literatuur aanwijzingen bevat dat bij insol-
ventie (zowel liquidatie als doorstart) de kosten hoger zijn dan bij een informe-
le reorganisatie, maar dat er geen cijfers uit de Nederlandse praktijk voorhan-
den zijn.

3.5 Informele reorganisatie leidt tot minder gemiste overheidsinkomsten
maar tot meer beroep op verliescompensatie

Een facet dat vaak over het hoofd wordt gezien is dat van gemiste overheidsin-
komsten naar aanleiding van het faillissement. Het gaat daarbij niet om de niet
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afgedragen of betaalde belasting of sociale premies, die zijn al opgenomen
onder niet betaalde schulden. Het gaat om het vervolgeffect van die niet betaal-
de schulden, namelijk het terugvragen van eerder afgedragen BTW en het
afboeken van niet betaalde vorderingen waardoor de winst als basis voor de af
te dragen VpB en IB wordt verlaagd. Dat gaat om grote bedragen: tussen de €
1,4 en 2,2 miljard (2004, 2006) wordt door de overige crediteuren jaarlijks na
insolventie van de debiteur afgeschreven. Dat kunnen vorderingen van BV’s of
andere rechtspersonen (met een marginaal belastingtarief van 20-25,5 %), maar
ook vorderingen van eenmanszaken (marginaal tarief 52%) zijn. Niet iedere
schuldeiser zal belasting betalen en niet iedere vordering is met BTW belast,
maar dat de belastingopbrengsten met een bedrag van tussen de 15% en 20%
van het afgeschreven bedrag, dus tussen afgerond € 210 en 440 miljoen per
jaar, kunnen tegenvallen is denkbaar. Dit is een tegenvaller voor de schatkist,
maar macro economisch gezien is het een kwestie van herverdelen tussen belas-
tingbetaler en overheid. Overigens: dát de onderneming na doorstart blijft
bestaan, betekent continuering van een (meestal positieve) inkomstenstroom
naar de fiscus en is in zoverre positief ten opzichte van liquidatie, en te verge-
lijken met het effect bij informele reorganisatie. Dit niet kwantificeerbare
aspect laten we in de analyse verder buiten beschouwing.

Bij een informele reorganisatie speelt intussen het probleem van verminderde
belastingopbrengsten door afschrijvingen op vorderingen niet of nauwelijks. Er
is wel een ander fiscaal probleem: de kans dat een onderneming na informele
reorganisatie een beroep doet op verticale verliescompensatie zou wel eens gro-
ter kunnen zijn dan dat dit na een doorstart zou gebeuren. Ten opzichte van een
liquidatie of een doorstart is dit effect – als het er is — gezien vanuit het per-
spectief van de fiscus als een nadeel van informele reorganisatie te beschou-
wen. Verliescompensatie is overigens een heel complex onderwerp. Wie er
meer over wil weten verwijzen wij naar Van Oers (2007).

De conclusie luidt dat de gemiste overheidsinkomsten door verkleining van de
belastingbasis door afschrijving van vorderingen door schuldeisers in geval van
liquidatie of doorstart kunnen oplopen tot € 440 miljoen per jaar. Over de
grootte van een eventueel ‘tegeneffect’ door verliescompensatie kunnen wij
geen uitspraak doen.

3.6 Informele reorganisatie leidt tot minder negatieve spin-off  naar andere
bedrijven

Een onderneming opereert niet in een vacuüm, maar is zelf ook opdrachtgever
of afnemer. Het wegvallen van een onderneming heeft daarom gevolgen voor
de bedrijvigheid bij andere ondernemingen. Deze ‘tweede ronde’ effecten kun-
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nen hevig zijn. Het gebeurt meer dan eens dat het faillissement van de één, de
ander in zijn val meesleept. 

Een voorbeeld: heeft een kleine onderneming A enige dochterbedrijven van
een retailbedrijf als klant, en gaat dat retailbedrijf failliet, dan heeft dat twee
gevolgen: niet alleen valt de omzet weg, maar ook moet vaak een aanzienlijke
vordering worden afgeschreven. Door het afschrijven wordt de solvabiliteit van
A aangetast, en vanwege het verlaagde eigen vermogen van A wordt geen over-
bruggingskrediet verstrekt nodig voor de reorganisatie. Dat betekent in een
doemscenario: exit A. 

In een informele reorganisatie kan het natuurlijk ook gebeuren dat een activi-
teit wordt geschrapt en een toeleverancier daar veel last van heeft, maar de vor-
dering van A wordt tenminste betaald, zodat zijn solvabiliteit op peil blijft, ter-
wijl economisch gezien in ieder geval een aantal activiteiten zullen worden
gehandhaafd. 

3.7 Informele reorganisatie leidt tot minder verstoring van 
Pareto-optimaliteit

Ophof (1997) merkte het al op: de eerste vraag die aan de orde komt bij een
doorstartbeslissing is of doorstart zinvol is. Het kunstmatig in leven houden van
ondernemingen die de concurrentiestrijd hebben verloren is niet zinvol, is zijn
stelling. De continuïteitsmanie is een uiting van verstarring. Of zoals van der
Mandele en van Witteloostuijn het in NRC Handelsblad8 verwoordden: Het ver-
dwijnen van oude en het ontstaan van nieuwe organisaties is een zeer belang-
rijke bron van stijgingen van productiviteit en vernieuwing van technologieën,
dus van nieuwe welvaart.

Gesteld dat de activiteit die na faillissement wordt doorgestart een positieve
toegevoegde waarde heeft, iets dat de koper per definitie voor ogen staat, dan
zou men zeggen dat doorstart economisch gezien altijd verstandig is. Dit is ech-
ter niet het geval. Omdat in een doorstart het actief tegen een veel lagere waar-
de dan de aanschafwaarde wordt verkregen, is de kostprijs van de activiteit ten
opzichte van de werkelijke waarde als de activiteit door een concurrent zou
moeten worden opgezet, vertekend. Dit heeft twee consequenties. De eerste is
dat concurrenten uit de markt kunnen worden gedrukt doordat de doorstarter
met door de doorstart geforceerd verlaagde afschrijvingskosten kan rekenen.
Stel: A en B komen ongeveer op hetzelfde moment op het lumineuze idee om
vlak buiten Rotterdam een disco annex uitgangscentrum voor de ‘Sex and the
City’ doelgroep te ontwikkelen. Beiden brengen behalve hun ervaring
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€ 200 000 aan eigen middelen in, en willen voor het restant van de investering
€ 2 000 000 financiering van een bank. Die kosten zijn uitsluitend voor het
inrichten van het gehuurde pand. Dat bedrag krijgen ze tegen 8% rente. De
aflossing moet in 5 jaar gebeuren. A en B schrijven de investeringen in 5 jaar
af. De zaak moet immers trendy blijven. Zoals vaker zijn de zaken wat te opti-
mistisch geschat en is de EBITDA het eerste jaar € 500 000. Tabel 7 vat deze
gegevens samen in een resultaats- en liquiditeitsoverzicht.

Tabel 7: voorbeeld van een niet Pareto-optimale doorstart

A B A na doorstart

EBITDA 500 000 500 000 500 000
interest 160 000 160 000 20 800
afschrijvingen 440 000 440 000 86 667
winst -/- 100 000 -/- 100 000 392 533
aflossing 400 000 400 000 86 667
cashflow -/- 60 000 -/- 60 000 392 533

A en B hebben zowel verlies als een negatieve cashflow. Zij kunnen dus niet
volledig aan hun verplichtingen jegens de bank voldoen. Als het tweede jaar de
EBITDA hetzelfde is, wordt er wel interest bespaard op het afgeloste deel van
de lening (stel € 32 000) maar is er nog steeds verlies en een negatieve cash -
flow. 

De bank van A is ongeduriger dan die van B, en zegt het krediet op omdat
A niet ten volle aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Na het
faillissement weet A een doorstart te bewerkstelligen, en weet hij de twee jaar
oude activa (boekwaarde € 2 200 000 minus 40% = € 1 320 000) aan te kopen
voor € 260 000, gefinancierd via een zakenrelatie tegen 8% en af te lossen in
drie jaar. Zijn afschrijvings- en aflossingslasten beperkt hij hiermee tot
€ 86 667 per jaar. A is weliswaar zijn inleg van € 200 000 kwijt geraakt, maar
zet nu jaarlijks hetzelfde als vroeger om (de disco draait gewoon door) tegen
veel lagere kosten. Zijn verlies verdient hij in 3 jaar ruim terug, en doordat hij
flinke winst maakt kan hij zijn disco beter profileren (acties, nieuwe attracties,
lagere toegangsprijzen) dan de doormodderende B. Met als gevolg: B wordt uit
de markt gedrukt, en A zegeviert in de concurrentiestrijd. In economische ter-
men: doordat A via het faillissement zijn marginale kosten heeft kunnen verla-
gen, is het punt van winstmaximalisatie waarbij de marginale opbrengsten en
de marginale kosten gelijk zijn, dichterbij komen te liggen. De kosten van de
investeringen zijn als het ware gesubsidieerd door de niet betaalde crediteuren
(inclusief de bank).
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Een tweede effect is dat A weliswaar erin slaagt B uit de markt te concurre-
ren, maar het de vraag is of hij erin slaagt om de noodzakelijke vernieuwingen
na 5 jaar te financieren. De activiteit blijkt immers alleen winstgevend dankzij
de geforceerd lage kosten door een eerder faillissement. Gevolg: B verdwijnt
én A verdwijnt (op termijn).

De bovenstaande verschijnselen worden door economen aangeduid als een
gebrek aan Pareto-optimaliteit van de investering: doordat de kosten geforceerd
worden afgebouwd lijkt een activiteit rendabel, maar is deze dat uiteindelijk
niet. Dat is de reden dat doorstarts lang niet altijd Pareto-optimaal zijn: door de
geforceerd verlaagde marginale kosten lijken de marginale opbrengsten die er
tegenover staan na de doorstart een rooskleurige toekomst te verzekeren, maar
in feite is het ook hier een aflopende zaak, als die marginale opbrengsten niet
aan de marktconforme toets kunnen voldoen. Met andere woorden: marginale
doorstarts van idealisten die in hun product geloven, hoewel dat het in de markt
(nog) niet heeft gehaald (en de onderneming kennelijk in een poging tot een
informele reorganisatie niet werd ondersteund), kunnen economisch contrapro-
ductief zijn. De vraag is of dit soort doorstarts door de wet moet worden onder-
steund (art 1.1.2 ontwerp). 

Bij een informele reorganisatie werkt dit anders. Daar is het de markt die be -
paalt of een activiteit doorgang zal blijven vinden, in welke vorm en met welke
additionele middelen. Die worden op going concern basis beoordeeld en ver-
strekt. Er zijn daarbij dus geen, of althans minder, verstoringen te verwachten
dan na een doorstart, waarbij met kunstmatig verlaagde investeringslasten wor-
den gewerkt.

4 Conclusie: doorstart second best

In tabel 8 zetten we de bespreking van de gebruikte economische argumenten
voor het belang van een doorstart ten opzichte van liquidatie enerzijds en een
informele reorganisatie anderzijds onder elkaar. Er zijn drie onzekere elemen-
ten. Over het verschil in kosten tussen een doorstart en een informele reorgani-
satie kunnen we bij gebrek aan Nederlandse gegevens geen uitspraak doen. Het
door ons geciteerde onderzoek laat zien dat de kosten enorm kunnen verschil-
len en dat in het buitenland wordt aangenomen dat insolventie duurder is. Het
tweede onzekere element betreft het mogelijk voor de fiscus ongunstige effect
door verliescompensatie. De problematiek is ingewikkeld en er zijn geen gege-
vens over beschikbaar. Ten derde kunnen wij ons vermoeden niet bewijzen dat
informele reorganisatie beter is voor het behoud van werkgelegenheid.
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Tabel 8: een vergelijking van de relatieve effecten na liquidatie, na doorstart en na infor-
mele reorganisatie op een aantal economische aspecten.

situatie na situatie na situatie na 
liquidatie doorstart informele 
vergeleken met vergeleken  reorganisatie vergeleken
going  concern met liquidatie met doorstart

werkgelegenheid - + +?
kapitaalvernietiging - + ++
niet betaalde schulden - =/+ ++
faillissements- en boedelkosten - - =?
gemiste
– overheidsinkomsten - =/+ ++
– verliescompensatie + =? -?
spin-off naar andere bedrijven - + +
Pareto-optimaliteit ? ? +

Voor het overige is de conclusie uit tabel 8 dat de situatie na informele reorga-
nisatie op een vijftal aspecten beter scoort dan een doorstart: er vindt veel min-
der kapitaalvernietiging plaats, het bedrag aan niet-betaalde schulden is veel
minder, daardoor worden minder belastinginkomsten gemist, er is minder nega-
tieve spin-off naar andere bedrijven, en qua Pareto-optimaliteit is een door de
markt op basis van going concern-prijzen bereikte oplossing te verkiezen boven
een oplossing tegen liquidatie-prijzen. Deze bevindingen passen in eerdere ana-
lyses dat het efficiënter is de markt zijn werk te laten doen (Gilson, John, Lang,
1990; Santen en Verhoef, 2006; Adriaanse en Santen, 20079). Door de overheid
geregelde reorganisatieprocedures, zoals bijvoorbeeld voorzien in hoofdstuk 7
van het ontwerp, zijn alleen in uitzonderlijke situaties van nut. 

Wij besluiten daarom overeenkomstig de titel van deze bijdrage: in een
brede afweging van economische argumenten blijkt een informele reorganisa-
tie verre de voorkeur te hebben boven een doorstart. Dat het voorontwerp mede
het behoud van de onderneming ten doel heeft is belangrijk, maar onze analy-
se laat zien dat een doorstart altijd second best is. Ondernemingen moeten van-
uit economisch perspectief gaan voor de informele reorganisatie!
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Lijken in de kast 

Waarom turnarounds mislukken en doorstarts plaatsvinden: 
een bedrijfseconomische analyse

DR. MR. J.A.A. ADRIAANSE

PROF. DR. J.G. KUIJL RA1

1. Inleiding

In deze bijdrage zal het fenomeen doorstart worden benaderd vanuit de turna-
round praktijk. Centraal hierbij staat de vraag welke specifieke relatie bestaat
tussen turnarounds en doorstarts. Met andere woorden, waarom mislukken
(buitengerechtelijke) reorganisatietrajecten regelmatig, terwijl gerelateerde on -
dernemingsactiviteiten na faillissement vaak worden doorgezet? Aan de hand
van resultaten van empirisch onderzoek zal hiervoor in deze bijdrage een ver-
klaring worden gezocht en vervolgens wordt ter illustratie een casestudy
besproken. Betoogd wordt dat doorstarts onvermijdelijk samenhangen met de
risico’s van (potentiële) financiers, die de nadelen van faillissement op een
bepaald moment zien opwegen tegen de voordelen van een turnaround binnen
dezelfde juridische entiteit. Deze conclusie behelst implicaties voor de theorie
en praktijk van reorganisaties en aanverwante wetgeving. 

Allereerst wordt de gehanteerde methodologie beschreven (paragraaf 2), ver-
volgens worden de fenomenen turnaround en doorstart nader omschreven en
met elkaar in verband gebracht (paragraaf 3). In paragraaf 4 worden enkele on -
derzoeksresultaten gepresenteerd waarna in paragraaf 5 de casestudy ‘Machi -
ne bouw’ wordt besproken. Een afrondende beschouwing volgt in paragraaf 6.
De begrippen (informele) reorganisatie en turnaround worden in deze bijdrage
door elkaar gebruikt en als zodanig gelijkgesteld.
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2. Methodologie

Deze bijdrage is gebaseerd op een onderzoek dat door de Universiteit Leiden in
het kader van de discussie betreffende herziening van de Faillissementswet
mede in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie -
centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie is uitgevoerd. Het project met
als titel ‘Buitengerechtelijk traject faillissementsrecht’ had als doel in kaart te
brengen welke maatregelen in de praktijk worden genomen om te voorkomen
dat ondernemingen/ondernemers in surseance van betaling, WSNP of faillisse-
ment terechtkomen, evenals te bezien welke knelpunten worden ervaren.
Hiertoe is onderzoek gedaan bij de op dat moment vier grootste Nederlandse
banken (Abn-Amro, Rabobank, Fortis en ING bank), evenals bij enkele advies-
bureaus (KPMG, Resources Global Professionals en Zuidweg & Partners). De
grootte van de onderneming was niet relevant; een doorsnee van het Neder -
landse bedrijfsleven is dan ook onderzocht. In totaal zijn 35 turnarounds door
middel van casestudyonderzoek bestudeerd, hebben 23 interviews plaatsgevon-
den en zijn 465 enquêtes afgenomen (bij curatoren/bewindvoerders, accoun-
tants, credit managers en bedrijfsadviseurs).2 In totaal zijn 20 gelukte en 15
mislukte turnaroundpogingen door middel van dossieranalyse onderzocht. Dit
betrof een vrij willekeurige selectie; aan meewerkende partijen is alleen ge -
vraagd een evenredig aantal gelukte en mislukte reorganisaties aan te leveren.
Doordat niet elk dossier uiteindelijk bruikbaar was, is de verdeling echter in het
voordeel van de gelukte reorganisaties uitgevallen. Dit veroorzaakte voor het
onderzoek overigens geen verdere problemen. De ondernemingen in het cas-
estudyonderzoek bevonden zich voornamelijk in het zogenoemde Midden- en
Grootbedrijf binnen de bedrijfstakken industrie en zakelijke dienstverlening:
20% van de ondernemingen realiseerde een omzet tussen 1 en 10 mln EUR;
40% tussen 10 en 100 mln EUR; 14% boven 100 mln EUR. In het dossieron-
derzoek is aan de hand van de volgende thema’s naar informatie gezocht: his-
torie van de onderneming, oorzaak problemen en verloop van het insolventie-
proces, het voorgestelde plan van reorganisatie, het verloop van de uitvoering
van de turnaround, en de in de dossiers waarneembare knelpunten. Hiertoe is
op basis van de literatuur en een eerste globale bestudering van de dossiers een
sjabloon met categorieën geformuleerd, met daarin mogelijk aan te treffen spe-

20

2. Zie voor een uitgebreide verantwoording van de onderzoeksopzet, evenals de resultaten
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cifieke oorzaken, maatregelen en knelpunten. Dit is vervolgens gebruikt bij de
uiteindelijke definitieve bestudering en rapportage. De resultaten zijn – mede
ten behoeve van deze bijdrage – getoetst aan enkele standaardwerken in de tur-
naround literatuur zoals (niet-limitatief): Argenti (1976), Bibeault (1982),
Slatter & Lovett (1999), Sopers (1992), evenals het werk van Kilpi (1998),
Pandit (2000), Baird & Rasmussen (2002/2003), Ooghe & Waeyaert (2003) en
Wood (2007).3

3. De begrippen turnaround en doorstart 

In zijn intrigerende artikel ‘Some recommendations for improved research on
corporate turnaround’ omschrijft Pandit het begrip turnaround als volgt:

‘A [corporate] turnaround may be defined simply as the recovery of a firm’s
economic performance following an existence-threatening decline. The
decline may occur over several years although there are situations when
extraordinary events occurring over a shorter period of time can place a
firm in peril. A successful recovery, in its most subdued form, may involve
mere survival with economic performance only just acceptable to the firm’s
various stakeholders. On the other hand, in its most positive form, the recov-
ery may lead to the firm achieving sustainable, superior competitive posi-
tions in its chosen areas of activity.’4

Interessant aan deze beschrijving is dat het proces van turnaround hierin niet
louter wordt uitgedrukt in economic performance – dat wil zeggen in termen
van winstgevendheid – maar ook in termen van competitive position, ofwel con-
currentiekracht. In die zin wordt het verval en herstel van economische presta-
tie gezien als het gehele proces waarbinnen een onderneming afglijdt van sterk
concurrerend naar zwak presterend, tot en met verliesgevend en bijna failliet,
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3. Zie achtereenvolgens J. Argenti, Corporate Collapse: The Causes and Symptoms, London:
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winners, New York: McGraw-Hill Book Company, 1982 (herdruk 1998), S. Slatter, D. Lo -
vett, Corporate Turnaround, managing companies in distress, London: Penguin Books,
1999, J.M.M. Sopers, Turnaround Management. Het saneren van ondernemingen in moeilijk -
heden, Leiden: Stenfert Kroese, 1992, J. Kilpi, The Ethics of Bankruptcy, London:
Routledge, 1998, N.R. Pandit, Some recommendations for improved research on corporate
turnaround, M@n@gement, Vol. 3, No. 2, 2000, D.G. Baird, R.K. Rasmussen, The End of
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Gent: Vlerick Leuven Gent Management School, 2003 en P.R. Wood, Principles of Inter -
national Insolvency, London: Sweet & Maxwell, 2007.

4. Pandit, p. 32.
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en vice versa, waarbij de perceptie en verwachting van stakeholders verder ook
nog bepalend is voor de mate van succes. Dit alles nog los van de genoemde
tijddimensie. Een studie van Blatz et al. toont bijvoorbeeld aan dat bijna 71%
van de door hen onderzochte Europese ondernemingen in zwaar weer (onder-
zoekspopulatie: 2 600) te laat heeft ingegrepen; gemiddeld werd 16 maanden te
laat gereageerd. Slechts 29% van de ondernemingen greep al bij het ontstaan
van strategische problemen in5, 54% bij winstproblemen (winst was drastisch
gedaald of omgeslagen in verlies) en 17% deed pas werkelijk iets bij een ont-
stane liquiditeitscrisis. 

Een doorstart wordt in dit artikel opgevat als: het voortzetten van (een deel van)
de activiteiten van een failliete onderneming doordat (bepaalde) activa geza-
menlijk worden overgedragen naar een andere juridische entiteit. Het gaat hier-
bij technisch gezien slechts om de overdracht van activa, veelal is echter ook
een deel van de werknemers van de failliete onderneming betrokken.6

Ten aanzien van de relatie tussen turnarounds en doorstarts kan worden gesteld
dat een doorstart na faillissement feitelijk het ongewilde gevolg is van een mis-
lukte turnaround. De onderneming bleek niet zelfstandig in staat door een radi-
cale actie herstel van de operationele, financiële en strategische gezondheid van
de onderneming te bewerkstelligen, binnen dezelfde juridische entiteit. Dit alles
echter onder de premisse dat ondernemingen bij zwaar weer altijd eerst zullen
proberen om zelfstandig er uit te komen.

4. Knelpunten en faalfactoren in de praktijk 

Van de genoemde 35 turnarounds werden als gezegd 15 dossiers onderzocht
van bedrijven die uiteindelijk failleerden. Onderstaand zullen enkele voor deze
bijdrage relevante onderzoeksresultaten worden weergegeven. Specifiek zal
daarbij worden ingegaan op de geconstateerde knelpunten en faalfactoren in die
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5. Blatz et al. omschrijven strategische problemen als ‘strategic crisis’. Zij stellen hierover: ‘In
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Corporate Restructuring. Finance in Times of Crisis, Berlin/Heidelberg: Springer, 2006, p.
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6. Zie over doorstart van ondernemingen uitgebreid E.P.M. Joosen, Overdracht van onderne-
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trajecten. Hieruit volgt mogelijk een verklaring voor de vigerende doorstart-
praktijk. Met andere woorden, waarom het soms blijkbaar onmogelijk is om een
onderneming binnen dezelfde juridische entiteit te redden, terwijl deze onder-
neming (of een deel ervan) binnen een nieuwe context wel succesvol zal zijn,
of liever, als zodanig wordt gepercipieerd. Bij bestudering van de resultaten is
het interessant te weten dat maar liefst 13 van de 15 onderzochte failliete onder-
nemingen ook daadwerkelijk werden doorgestart.7 Hoewel zeker niet generali-
seerbaar geeft het een duidelijke indicatie van het belang van doorstarts in de
praktijk; althans als het gaat om frequentie, evenals de verwachting bij betrok-
kenen van het mogelijke succes ervan.8

Allereerst worden de gevonden knelpunten besproken, dan volgen de faalfacto-
ren.

Knelpunten
Een knelpunt werd in het onderzoek gezien als een situatie dan wel actie met
een mogelijk nadelig effect op de positieve uitkomst van de turnaround, even-
wel hoefde dit niet de doorslag te geven. Het zijn derhalve feiten en omstan-
digheden die gezamenlijk tot een negatieve spiraal (lees: faillissement) kunnen
leiden. Op basis van een eerste bestudering van de dossiers werd in het onder-
zoek een onderscheid gemaakt in vijf categorieën, te weten (in willekeurige
volgorde): (1) Effectiviteit, (2) Crediteuren, (3) Investeerders, (4) Management,
(5) Aandeelhouders en een restcategorie genaamd (6) Overig. Onderstaand zijn
allereerst per categorie specifieke knelpunten weergegeven zoals gevonden in
alle onderzochte ondernemingen (n=35). Elk specifiek knelpunt heeft daarbij
een tussen haken geplaatste codering […] gekregen zodat de mogelijkheid van
vergelijking ontstond. In de erna gepresenteerde tabellen worden de specifieke
knelpunten weergegeven zoals gevonden in de groep van mislukte turnarounds.
De gemaakte coderingen worden daarin gebruikt.

De specifieke gevonden knelpunten ten aanzien van (1) Effectiviteit kunnen als
volgt worden omschreven:
– [Reorganisatie te laat]. Reorganisaties worden te laat ingezet. Het feit dat

een reorganisatie te laat is ingezet leidt tot problemen waardoor veelal fail-
lissement volgt. Dit hoeft echter niet. Ondanks een feitelijk te laat ingezet-
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7. Vanzelfsprekend waren de dossiers daar niet op geselecteerd.
8. Zie evenwel A.P.K. Luttikhuis, Corporate recovery, de weg naar effectief insolventierecht

(diss. UvT), Tilburg, 2007, die het belang op basis van haar onderzoek nuanceert. Daar beide
onderzoeken andere uitgangspunten hadden is vergelijking van de resultaten amper moge-
lijk. Wij laten dit dan ook achterwege. 
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te reorganisatie kan een turnaround slagen. Veelal zal de duur van de reor-
ganisatie echter waardevernietigend werken;

– [Reorganisatie te lang] Reorganisaties duren te lang waardoor (een of enke-
le) partijen alsnog faillissement aanvragen. Een te lange reorganisatie kan
ook leiden tot (onnodige) waardevernietiging. Problemen met klanten die
niet meer durven te bestellen, waardoor omzet wordt misgelopen, vallen
hier ook onder;

– [Reorganisatiemaatregelen onvoldoende] Reorganisatiemaatregelen ten aan  -
zien van de bedrijfsactiviteiten [het business model] zijn niet ingrijpend
genoeg. Hierdoor blijft een verliessituatie voortbestaan en wordt het eigen
vermogen (nog) verder uitgehold;

– [Winstperspectieven onzeker] Perspectieven op duurzaam herstel zijn onze-
ker waardoor bepaalde belanghebbenden terughoudend zijn en blijven;

– [Hoge kosten afvloeiing personeel] Kosten verbonden aan het ontslaan van
personeel zijn dermate hoog dat beoogde reorganisaties binnen dezelfde
juridische entiteit in gevaar komen;

– [Tegenvallende incidentele opbrengsten] Opbrengsten uit verkoop van over-
tollige activa zijn lager dan verwacht waardoor financieringsproblemen,
anders dan verwacht, aanhouden.

Ten aanzien van (2) Crediteuren ging het om de volgende gevonden knelpunten:
– [Kredietopzegging] Kredietopzeggingen van (huis)banken; een onderne-

ming is vervolgens niet in staat op korte termijn nieuwe financiering te vin-
den waardoor de turnaround als gevolg van de kredietopzegging mislukt of
dreigt te mislukken;

– [Geen rek meer bij crediteuren] Crediteuren weigeren om hen moverende
redenen nog langer te wachten en dreigen faillissement aan te vragen en/of
niet meer te leveren;

– [Onderlinge conflicten crediteuren] Crediteuren zijn het onderling niet eens
waardoor de reorganisatie vertraging oploopt;

– [Faillissementsaanvraag crediteuren] Acties van handels- en kostencrediteu-
ren, maar ook banken en werknemers (die geen salaris meer hebben ont-
vangen) met als effect verdere waardevernietiging;

– [Bodembeslag] Beslagleggingen door belastingdienst waardoor de continuï-
teit in gevaar komt;

– [Crediteuren weigeren akkoord] (enkele) Crediteuren weigeren mee te wer-
ken aan een akkoord. Hierdoor kan een geplande turnaround geen verdere
doorgang vinden. Hieronder vallen ook weigeringen van crediteuren om
contracten (bijvoorbeeld huurcontracten) af te laten kopen/te ontbinden;

– [Geen vertrouwen meer] Vertrouwen bij belanghebbenden in het manage-
ment en/of de levensvatbaarheid van de onderneming is verdwenen. Bij -
voorbeeld als gevolg van het structureel niet nakomen van afspraken en/of
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verdachte gedragingen. Vertrouwen kan ook verloren gaan door een verschil
van mening over de toekomst van de onderneming en de omgeving waarin
zij opereert (toekomststrategie);

– [Beslissingen tegen zin crediteuren] Management/aandeelhouders nemen
beslissingen tegen de zin van een of meer (grote) crediteuren in. Crediteuren
besluiten daarop geen medewerking meer aan de turnaround te verlenen dan
wel zich terughoudender op te stellen.

De categorie (3) Investeerders omvatte één meerdere malen geconstateerd knel-
punt:
– [Investeerders haken af] Investeerders waarmee ondernemingen in gesprek

zijn voor een gedeeltelijke of gehele overname en/of cashinjectie haken af
waardoor gegeven de situatie surseance van betaling of faillissement onver-
mijdelijk wordt. Daarnaast wordt het niet kunnen vinden van overnamekan-
didaten hier onder verstaan. Ook partijen met wie niet succesvol wordt
onderhandeld over overname van activa (bijvoorbeeld onroerend goed) val-
len in deze categorie.

Gevonden knelpunten in de categorie (4) Management: 
– [Informatie onvoldoende] Financiële informatievoorziening naar belang-

hebbenden is onvoldoende. Er wordt onvolledige informatie verstrekt door
de onderneming en/of de informatie wordt niet op tijd geleverd. De onder-
nemingsleiding werkt derhalve onvoldoende mee aan het vinden van een
oplossing;

– [Management niet capabel] Betrokken managers/ondernemers blijken niet
in staat tot effectieve uitvoering van een reorganisatie. Hieronder worden
ook conflicten verstaan in het management en conflicten tussen manage-
ment en aandeelhouders/banken waardoor een reorganisatie mislukt of
dreigt te mislukken;

– [Prognoses wijken structureel af van realiteit] Prognoses die worden opge-
steld in het kader van de reorganisatie wijken structureel af, in negatieve zin,
van de werkelijk behaalde cijfers;

– [Niet nakomen afspraken] Gemaakte afspraken door ondernemingen met
crediteuren worden niet nagekomen waardoor het vertrouwen in de onder-
neming verdwijnt;

– [Voorgestelde oplossing onvoldoende] Voorstellen worden gedaan die (gro -
ve) afbreuk doen aan de relatieve (zekerheids)posities van betrokken credi-
teuren. Crediteuren weigeren vervolgens (verdere) medewerking.

Bij (5) Aandeelhouders ging het om: 
– [Aandeelhouders terughoudend ten aanzien van inbreng risicodragend kapi-

taal] Terughoudendheid aandeelhouders ten aanzien van inbreng nieuw
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eigen vermogen (bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid betekent
dit de terughoudendheid van de ondernemer(s) om vanuit privé risicodra-
gend kapitaal in te brengen). Men is niet bereid nog middelen ter beschik-
king te stellen ondanks aantoonbare aanwezigheid ervan. Gevolg hiervan is
veelal dat verschaffers van risicomijdend kapitaal vervolgens ook weigeren
nog middelen ter beschikking te stellen;

– [Aandeelhouders terughoudend ten aanzien van inbreng risicodragend kapi-
taal door derden] Aandeelhouders zijn terughoudend ten aanzien van de
inbreng van risicodragend kapitaal door derden waardoor dit achterwege
blijft. Investeerders haken bijvoorbeeld af omdat geen overeenstemming
wordt bereikt over de nieuwe verdeling van de stemverhoudingen/kapitaal-
belangen. Ook kan sprake zijn van onenigheid over de waarde van de aan-
delen bij (volledige of gedeeltelijke) overdracht; 

– [Passieve houding aandeelhouders] Passieve houding van aandeelhouders/
eigenaren. Ondanks mogelijkheden besluiten aandeelhouders weinig tot
niets te doen om de turnaround te laten slagen. Hieronder valt ook het ne -
men van belangrijke beslissingen zonder overleg (en tegen de zin) van bij-
voorbeeld banken waardoor de reorganisatie in gevaar komt.

De restcategorie (6) Overig omvatte de volgende knelpunten.
– [Grote schadeclaim] Dermate grote schadeclaims dat een reorganisatie bin-

nen dezelfde juridische entiteit in gevaar komt;
– [Vertrek sleutelpersonen] (dreigend) Vertrek van sleutelpersonen binnen on -

dernemingen waardoor essentiële kennis/kunde verloren gaat;
– [Curator/bewindvoerder werkt onvoldoende mee] Curatoren/bewindvoer-

ders werken onvoldoende mee waardoor een op handen zijnde akkoord (dat
als ‘pre-pack’ is voorbereid in een turnaround) in gevaar komt;

– [Juridische geschillen] Problemen met bijvoorbeeld leveranciers en/of klan-
ten waaruit hoge kosten (kunnen) voortvloeien die niet te overbruggen zijn;

– [Marktomstandigheden] Externe omstandigheden zijn dermate slecht dat
het voor ondernemingen moeilijk is de bedrijfsactiviteiten weer winstge-
vend te maken.

In tabel 1 zijn de binnen de 15 mislukte turnarounds specifiek gevonden knel-
punten opgesomd, waarbij tevens de frequentie ervan is weergegeven. Bedacht
dient te worden dat zich veelal meerdere knelpunten hebben voorgedaan in een
dossier. 
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Tabel 1: Knelpunten bij mislukte turnarounds

Aantal

Effectiviteit
– Reorganisatie te laat 6
– Reorganisatie te lang 4
– Reorganisatiemaatregelen onvoldoende 8
– Winstperspectieven onzeker 1
– Hoge kosten afvloeiing personeel 4
– Tegenvallende incidentele opbrengsten 1

Crediteuren
– Kredietopzegging 1
– Geen rek meer bij crediteuren 4
– Onderlinge conflicten crediteuren 0
– Faillissementsaanvraag crediteuren 2
– Bodembeslag 0
– Crediteuren weigeren akkoord 3
– Geen vertrouwen meer 7
– Beslissingen tegen zin crediteuren 0

Investeerders
– Investeerders haken af 11

Management
– Informatie onvoldoende 5
– Management niet capabel 8
– Prognoses wijken structureel af van realiteit 4
– Niet nakomen afspraken 1
– Voorgestelde oplossing onvoldoende 0

Aandeelhouders
– Aandeelhouders terughoudend ten aanzien van inbreng risicodragend kapitaal 4
– Aandeelhouders terughoudend ten aanzien van inbreng risicodragend kapitaal 4

door derden 
– Passieve houding aandeelhouders 2

Overig
– Grote schadeclaim 2
– Vertrek sleutelpersonen 0
– Curator / bewindvoerder werkt onvoldoende mee 1
– Juridische geschillen 0
– Marktomstandigheden 3
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Opvallend is dat in elf dossiers sprake is geweest van (potentiële) investeerders
die afhaken. Daarnaast blijkt in acht gevallen dat de reorganisatiemaatregelen
onvoldoende uitwerkten zodat een verliesgevende situatie bleef voortbestaan
ten aanzien van de activiteiten uit normale bedrijfsuitoefening. Ook is acht keer
geconstateerd dat het management niet capabel was. Mede hierdoor is veelal bij
crediteuren het vertrouwen op een goede afloop op een bepaald moment ver -
dwenen. Kredietopzegging van banken blijkt slechts een keer een werkelijk
knelpunt te zijn geweest. 

Faalfactoren
Bij het analyseren van de casestudies is vervolgens de vraag gesteld welke fac-
toren doorslaggevend zijn geweest voor het mislukken van de turnaround? In
tabel 2 zijn deze doorslaggevende factoren weergegeven. Bedacht dient ook
hier te worden dat dit veelal een of meerdere knelpunten waren binnen een
geheel van knelpunten die al dan niet volgtijdelijk en in meer of mindere mate
zich voordeden. De namen van de onderzochte ondernemingen zijn in deze
tabel alfabetisch en geanonimiseerd weergegeven. 

Tabel 2: Faalfactoren

Nr. Naam onderneming Faalfactoren

1 Agrarisch – passieve houding aandeelhouders
– reorganisatiemaatregelen onvoldoende

2 Vliegtickets – overnameprijs te hoog
– overnamekandidaat prefereert activatransactie na 

faillissement
– passieve houding management/ondernemer

3 Meubel – onvoldoende inzicht in financiële situatie
– overnamekandidaten/risicodragende financiering n

niet gevonden
– overnamekandidaten lijken een activatransactie na 

faillissement te prefereren
4 Goederen – overnamekandidaat kan niet worden gevonden

– passieve houding aandeelhouders
5 Kennis – overnamekandidaten kunnen niet worden gevonden

– overnamekandidaten prefereren een activatransactie na 
faillissement

– kosten kunnen niet op tijd onder controle worden gebracht 
(reorganisatiemaatregelen onvoldoende)

6 Machinebouw – vertrouwensrelatie onderneming – financiers onder druk
– overnamekandidaten prefereren activatransactie na 

faillissement
– onvoldoende inzicht in financiële situatie
– risicodragend kapitaal kan niet worden gevonden
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7 Machines – onvoldoende inzicht in financiële situatie
– overnamekandidaten / risicodragende financiering 

niet gevonden
– teveel onzekerheden in combinatie met hoge reorganisatie-

kosten
8 Marketing – overnamekandidaten/risicodragende financiering niet 

gevonden 
– te grote afhankelijkheid van enkele klanten

9 Verpakkingsmachine – passieve houding aandeelhouders
– overnamekandidaten kunnen niet worden gevonden
– overnamekandidaten lijken activatransactie na faillissement

te prefereren
10 Reconstructie – tegenstrijdige belangen / conflicten aandeelhouders
11 Services – kosten kunnen niet op tijd onder controle worden gebracht

– onvoldoende inzicht in financiële situatie
– overnamekandidaten prefereren activatransactie na 

faillissement
12 Staal – onvoldoende inzicht in financiële situatie

– teveel onzekerheden in combinatie met hoge reorganisatie-
kosten waardoor overnamekandidaten afhaken

– overnamekandidaten lijken een activatransactie na
faillissement te prefereren

13 Systemen – overnameprijs te hoog
– onvoldoende inzicht in financiële situatie
– passieve houding aandeelhouders

14 Techno – hoge overnameprijs / overnamekandidaten niet gevonden
– overnamekandidaten prefereren activatransactie na 

faillissement
– passieve houding aandeelhouders

15 Las en constructie – weigering akkoord door schuldeisers

In tabel 3 zijn de genoemde faalfactoren in geaggregeerde vorm weergegeven
en tevens gekwantificeerd.9
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9. De splitsing in de tabellen 2 en 3 is gemaakt om de meest gevonden faalfactoren overzich-
telijk te kunnen presenteren. De casestudies in tabel 2 bevatten soms meerdere elementen
per opsomming, vandaar dat het aantal faalfactoren in tabel 3 afwijkt van het aantal opsom-
mingen in tabel 2.
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Tabel 3: Faalfactoren geaggregeerd

Aantal

Overnamekandidaten kunnen niet worden gevonden/risicodragend kapitaal niet 

voor handen 11

Overnamekandidaten lijken of blijken een activatransactie na faillissement te prefereren 8

Onvoldoende inzicht in financiële situatie / (angst voor) ‘lijken in de kast’ 8

Passieve houding aandeelhouders / management / ondernemer 6

Overnameprijs te hoog 3

Reorganisatiemaatregelen onvoldoende 2

Hoge reorganisatiekosten 2

Weigering akkoord door schuldeisers 1

Vertrouwensrelatie onderneming – financiers onder druk 1

Tegenstrijdige belangen / conflicten aandeelhouders 1

Te grote afhankelijkheid van enkele klanten 1

Het blijkt dat turnarounds met name mislukken omdat ondernemingen niet in
staat zijn (op tijd) een overname te realiseren en/of inbreng van additioneel risi-
codragend kapitaal (van buitenaf) te effectueren. Potentiële overnemers lijken
daarnaast een activatransactie na faillissement (doorstart) vaak vanaf een be -
paald moment te prefereren omdat hiermee een dure reorganisatie kan worden
vermeden, evenals (nog) onbekende risico’s. Een passieve houding van aan-
deelhouders/management (in het bijzonder met betrekking tot het ter beschik-
kingstellen van additioneel risicodragend kapitaal en/of reorganisatiemaatrege-
len) en onvoldoende inzicht in de werkelijke financiële situatie van een onder-
neming blijken daarnaast bij te dragen aan de faalkans van een turnaround.
Opsommend: 

1. turnarounds mislukken wanneer ondernemingen niet in staat zijn, op tijd,
benodigd risicodragend kapitaal aan te trekken (al dan niet in de vorm van
een overname);

2. wanneer ondernemingen onvoldoende inzicht kunnen verschaffen in de wer-
kelijke financiële situatie gedurende het verloop van het beoogde hersteltra-
ject; en/of

3. managers en aandeelhouders c.q. ondernemers een passieve houding hebben
ten aanzien van de turnaround, dat wil zeggen, onvoldoende proberen om
daadwerkelijk herstel te realiseren waarbij redding op korte termijn en
bestendiging op lange termijn centraal staan.
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Geabstraheerd samenvattend kan op basis van het onderzoek dan ook worden
ge steld dat turnarounds veelal mislukken omdat betreffende ondernemingen
on voldoende in staan zijn om risico’s voor betrokkenen te mitigeren. Risico’s
die moeilijk zijn in te schatten en als ‘lijken uit de kast’ kunnen vallen. Het niet
kunnen aantrekken van risicodragend kapitaal is een gevolg van onvoldoende
vertrouwen bij potentiële verschaffers; onvoldoende vertrouwen dat (verdere)
deelname aan de onderneming tegen de gevraagde prijs een positief rendement
zal opleveren. Dit is een direct gevolg van te weinig inzicht in de huidige en toe-
komstige werkelijke financiële situatie, evenals de strategische kansen voor de
onderneming. Er bestaan teveel onzekerheden die gezamenlijk een te grote risi-
cofactor vormen; mogelijk onverwachte tegenvallers zijn een te groot bedrijfs -
econo misch gevaar. Bijgevolg vormt de (gepercipieerde) houding van mana -
gers en aandeelhouders een verhoogde risicofactor (‘Zullen zij daadwerkelijk in
staat zijn om langdurig herstel te bewerkstelligen?’). En feitelijk bestaat er dan
ook een soort algemene angst voor ‘lijken’ wanneer in zee wordt gegaan met de
onderneming, dan wel wordt voortgegaan met de relatie in de bestaande con-
stellatie. Een exit mogelijkheid door via faillissement een belang te gelde te
maken (debt recovery) dan wel te proberen (een deel van) de onderneming uit
de boedel te kopen mitigeert deze risico’s en vormt dientengevolge een op dat
moment aantrekkelijker economisch alternatief dan voortgaan met dezelfde
juridische entiteit. De bestaande en mogelijke risico’s voor financiers vormen
derhalve een belangrijke trigger voor het mislukken van turnarounds en de fei-
telijk daaruit voortvloeiende praktijk van doorstarts. Overigens geldt een en
ander mutatis mutandis ook voor bestaande aandeelhouders die bij volledige
verdamping van hun economisch eigendom ervoor kunnen kiezen een doorstart
te forceren om daarmee bestaande schulden af te wentelen, evenals bepaalde
reorganisatiekosten (waaronder ontslagvergoedingen). 

5. Een voorbeeld uit de turnaround praktijk 

Om bovenstaande conclusies te illustreren wordt onderstaand de case ‘Machi -
ne bouw’ uitgewerkt. Allereerst wordt een korte beschrijving van de onderne-
ming gegeven, dan de oorzaken en het verloop van het insolventieproces; deze
ontwikkelingsgang wordt door ons beschouwd als het proces van financiële
neergang van een onderneming welke – wanneer niet wordt ingegrepen – uit-
eindelijk tot faillissement zal leiden.10 De casestudy eindigt met een beschrij-
ving van de gebeurtenissen rondom het faillissement. Hoewel de casus exem-
plarisch is voor mislukte turnarounds – het onderhavige onderzoek toonde dit
aan – is het niet de bedoeling op basis hiervan vergaand te generaliseren.
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Uitdrukkelijk wordt de casestudy gepresenteerd als een praktijkvoorbeeld
betreffende de dilemma’s en onzekerheden rondom turnarounds en doorstarts.
Daarmee komen de veel voorkomende knelpunten, zoals in paragraaf 4 be -
schreven, er wel in terug. Alle namen, producten en jaartallen zijn in de case-
beschrijving vanwege privacyredenen vergaand geanonimiseerd.

Machinebouw
Machinebouw BV is een dochtermaatschappij van Machine Holding BV naast
vier andere werkmaatschappijen. De hoofdactiviteiten van de groep betreffen
het ontwikkelen en produceren van machines voor een gespecialiseerde indus-
trie en deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in Machinebouw BV. De
omzet bedraagt ongeveer € 25 mln. Er zijn bijna 200 personen werkzaam voor
de onderneming. Sinds 2001 is de onderneming in handen van één directeur-
grootaandeelhouder (DGA), daarvoor was het in bezit van een aantal investeer-
ders.

Voor een relatief beperkt aantal klanten in Nederland en het buitenland worden
de machines geproduceerd. De onderneming kan worden gezien als leider in
een markt waar nog drie grote concurrenten actief zijn. Naast het zelf bouwen
van machines worden ook (deel)opdrachten uitgevoerd voor derden via
Machine Derden BV (ongeveer € 2 mln omzet). Daarnaast houdt de groep zich
bezig met constructiewerk via de dochter Machine Constructiewerk BV (onge-
veer 2,5 mln EUR omzet). 

Oorzaak problemen en insolventieproces
Machinebouw BV is van oorsprong een bedrijf dat goede resultaten boekt in
haar hoofdactiviteit. Eind 2003 besluit de onderneming tot nieuwbouw over te
gaan waarmee een totale investering van € 7,3 mln is gemoeid (later zal blij-
ken dat deze investering teveel gekost heeft). In 2005 wisselt de onderneming
van (vreemd vermogen) financiers. Twee banken worden aangetrokken waarbij
de ene het werkkapitaal financiert (vreemd vermogen korte termijn/rekening-
courant krediet, totaal € 3,8 mln) en de andere bank het onroerend goed
(vreemd vermogen lange termijn, totaal € 5 mln). 

Vrij snel na de wisseling van banken ontstaat een zogeheten overstand op het
rekening-courantkrediet van ongeveer € 500/m. De onderneming verklaart dat
dit te wijten is aan een stijgende omzet en oplopende debiteuren als gevolg hier-
van. De voorlopige interne cijfers van 2005 laten dan ook een winst van
€ 800/m zien. Deze winst wordt door een externe accountant echter negatief
bijgesteld naar -/- € 900/m. De prognose voor 2006 laat vervolgens een verlies
van € 450/m zien. De oorzaken van de verliezen staan onderstaand weergege-
ven.



– Dure (ontwikkelings)projecten zijn opgestart in branchevreemde activitei-
ten;

– Aandacht voor de oorspronkelijke (winstgevende) activiteiten is verslapt;
– Aandacht is met name gericht op groei in plaats van rendement;
– Er is (te) weinig aandacht voor controlling, financiering en calculatie waar-

door de administratieve organisatie en interne verslaglegging onvoldoende
is.

In het derde kwartaal van 2006 is de liquiditeitspositie van de onderneming nij-
pend. Een benaderde regionale ontwikkelingsmaatschappij besluit daarop
€ 500/m als aandelenkapitaal te storten en € 1,5 mln in de vorm van een ach-
tergestelde lening. Het besluit deze kapitaalstorting te doen is gebaseerd op de
(interne) cijfers tot en met augustus 2006 die een verlies tonen van ongeveer
€ 500/m, evenals een gunstige prognose voor geheel 2006 van € 425/m posi-
tief. De liquiditeitsproblemen lijken hiermee voor lange tijd opgelost. Met het
aanstellen van een mededirecteur wordt tevens verwacht dat een afdoende tur-
naround zal plaatsvinden. 

In januari 2007 wordt ondanks het stopzetten van een aantal projecten, evenals
een personele reorganisatie een verlies over 2006 geïndiceerd van € 500/m. Op
7 februari 2007 wordt echter een verlies van € 1,5 mln genoemd waarna op 12
februari 2007 een verlies van € 3,9 mln bekend wordt gemaakt. Het zichtbaar
eigen vermogen bedraagt ultimo 2006 ruim -/- € 1,7 mln. Betrokken (finan-
ciële) partijen concluderen dat de onderneming al in een eerder stadium op de
hoogte moet zijn geweest van ‘teveel lucht in de balans’ alsmede de operatio-
nele verliezen van 2006 en twijfelen daarmee aan de integriteit van het manage-
ment.

Het management is echter overtuigd van het incidentele karakter van het verlies
en verwacht dat, nu de onderneming de balans heeft geschoond en de nodige
maatregelen zijn genomen, de problemen zijn opgelost. Om de crediteuren op
de gewenste termijn te betalen wordt echter een additionele liquiditeitsbehoef-
te geprognosticeerd van € 2 mln. De eerder genoemde regionale ontwikke-
lingsmaatschappij lijkt bereid hiervan € 500/m ter beschikking te stellen. Ten
einde de balansverhoudingen enigszins te herstellen stelt een van de banken dat
deze € 2 mln in elk geval risicodragend (eigen vermogen) dient te zien. Zij wei-
gert dan ook haar kredietverlening uit te breiden. Daarnaast wordt door deze
bank ernstig getwijfeld aan de afgegeven winstprognose voor 2007 van € 1,6
mln. Redenen hiervoor:

– in het verleden zijn veel extra kosten gemaakt doordat opdrachten niet goed
werden uitgevoerd. De vraag is of dat probleem in 2007 is opgelost;
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– er is al enige tijd een terugloop in opdrachten, de verwachting is dat deze
ontwikkeling zich zal voortzetten;

– het is nog maar de vraag of op inkoop en inzet van uren besparingen kun-
nen worden gerealiseerd;

– het is gezien de historie moeilijk om op de versterkte informatie te vertrou-
wen. Over de liquiditeitsprognose bestaan in elk geval al grote twijfels. 

Eind februari 2007 wordt bekend dat de liquiditeitskrapte waarschijnlijk kan
worden opgelost door een achtergestelde lening van de eerdergenoemde regio-
nale ontwikkelingsmaatschappij (ter grootte van € 500/m) evenals vooruitbet-
aling door een grote klant met betrekking tot een aantal projecten. Hiermee zal
€ 1,5 mln (eerder) ter beschikking komen (totale waarde van uitstaande op -
drachten bedraagt op dat moment € 10 mln). De grote klant – Machine Gebruik
BV – heeft belang bij het voortbestaan van Machine Bouw BV omdat de pro-
ducten gebruikt worden als onderdeel van door haar af te leveren projecten. Een
faillissement zou grote schade aan haar bedrijfsvoering aanbrengen. De regio-
nale ontwikkelingsmaatschappij heeft tevens een belang in Machine Gebruik
BV zodat een ‘dubbel motief’ aanwezig is. Voorwaarde voor de inbreng van
€ 2 mln is wel dat de bank (die het rekening-courant verschaft) de limiet hand-
haaft en de liquiditeitsprognose van oktober 2006 (op basis waarvan de limiet
is bepaald) laat varen. Het huidige rekening-courant saldo is ongeveer € 3,8
mln (oorspronkelijke dispositie € 3,5 mln), de bank dient daarom bereid te zijn
het krediet op te laten lopen tot de limiet van € 4,3 mln. De bank is in begin-
sel bereid hier aan mee te werken mits de inbreng ook daadwerkelijk wordt
geëffectueerd (zij schat haar verlies bij liquidatie op dat moment op ongeveer
€ 2,5 á 3 mln in). Partijen stellen tevens vast dat er veel ten goede aan het ver-
anderen is (bijvoorbeeld: alleen nog winstgevende tarieven gehanteerd en geen
verliezen meer door onderbezetting van het personeel) en dat de prognoses
realistischer zijn dan voorheen. Daarnaast blijkt dat een van de concurrenten op
de rand van faillissement staat wat een gunstig effect kan hebben op de toe-
komstige omzet.

Op 11 maart 2007 wordt aan de bank gevraagd om nog € 500/m beschikbaar
te stellen. De vooruitbetalingen van Machine Gebruik BV zouden dan € 1 mln
kunnen bedragen. De bank gaat hier in principe niet mee akkoord omdat hier-
mee het risicodragend vermogen onvoldoende wordt aangevuld; een definitief
antwoord zal evenwel een week later volgen. Wel komen partijen overeen dat
een interim manager dient te worden aangesteld die zo snel mogelijke een
financiële prognose voor 2007 op tafel zal moeten leggen.

Op 12 maart 2007 trekt Machine Gebruik BV zich terug uit de onderhandelin-
gen. Belangrijkste overweging is dat het management problemen voorziet ten
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opzichte van haar eigen aandeelhouders en bank met betrekking tot de risico’s
ten aanzien van de vooruitbetaling. Wel wordt aangegeven dat er interesse
bestaat voor overname van activa na een eventueel faillissement. 

De bank houdt op dat moment, ondanks pandrechten op debiteuren, inventaris
en machines, rekening met een verlies van € 2,1 mln op haar vorderingen.

Op 15 maart 2007 vindt een bespreking plaats tussen de bank en de onderne-
ming. Inzet is een poging door middel van een onderhands akkoord de schul-
den te saneren. De bank becijfert dat, uitgaande van een going concern situatie,
de waarde van de zekerheden ruim hoger zijn dan de vorderingen. Het genoe-
gen nemen met een lager bedrag is dan ook niet bespreekbaar. De bank zegt het
krediet op maar geeft de onderneming, hangende de pogingen te komen tot een
schuldsanering, tijdelijk nog enige ruimte in het rekening-courant. 

Het faillissement en de doorstart
Op 15 mei 2007 is duidelijk dat er geen perspectieven meer zijn. Een sursean-
ce van betaling/faillissement lijkt dan onvermijdelijk. De bank zegt dan ook
definitief het krediet op en geeft aan dat de vordering opeisbaar is geworden.
Daarnaast wordt de onderneming gesommeerd mee te werken aan een zogehe-
ten verhuurconstructie.11

Rond 20 mei 2007 wordt het faillissement uitgesproken van alle tot de groep
behorende vennootschappen. Op 31 mei 2007 worden de activa (exclusief het
onroerend goed) verkocht aan Machine Gebruik BV nadat een eerdere geïnte-
resseerde koper op het laatste moment is afgehaakt (deze partij kon overigens,
waarschijnlijk ingegeven door de noodzaak van een snelle doorstart in verband
met going concern waarde, de aankoop deels financieren met een toegezegd
krediet van de in de casus genoemde bank). De koper betaalt hier ongeveer
€ 3,7 mln voor waarmee de bank die het rekening-courant heeft verschaft bijna
geheel wordt voldaan. Het restant wordt door de koper met een bankgarantie
gegarandeerd. Als gevolg van de snelle doorstart vinden 160 werknemers
onderdak in de nieuwe ‘geschoonde’ onderneming. 

35

11. Bij een verhuurconstructie worden stil verpande goederen (veelal bedrijfsuitrusting en voor-
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bevinden te verhuren aan de pandhouder. Op deze wijze kan de pandhouder voorkomen dat
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Analyse turnaround en doorstart
Kijkend naar de vraag waarom deze turnaround mislukte maar een doorstart
lukte is het allereerst interessant te constateren dat de uiteindelijke koper
(Machine Gebruik BV) in beginsel interesse toonde om de onderneming in haar
turnaround te helpen, om daarna af te haken en vervolgens ná faillissement als-
nog een overname te plegen. Hoge reorganisatiekosten, onaantrekkelijke activi-
teiten en activa, evenals opgelopen betalingsverplichtingen bij (in elk geval)
concurrente crediteuren zijn hiermee in elk geval vermeden; een motief voor
Machine Gebruik BV is hierin wellicht te vinden. En hoewel het dossier dit niet
expliciet vermeldde, zal het betaalde bedrag voor de overname ongetwijfeld
(gedeeltelijk) op liquidatiewaarde hebben plaatsgevonden. 

Feitelijk heeft de koper dan ook een ‘geschoonde’ onderneming kunnen kopen.
Dat het risico bestond dat een ander de boedel zou overnemen (de kans hierop
bleek zeer reëel), dat bestaande klanten snel andere leveranciers zouden vinden,
of dat de curator simpelweg zou gaan liquideren werd daarbij op de koop toe-
genomen. Blijkbaar wogen voor de koper de kosten van de risico’s hierop min-
der dan de verwachte kosten voor ‘deelname aan de turnaround’. Anders
gezegd, de negatieve economische waarde van de mogelijke ‘lijken in de kast’
bleek voor de koper hoger dan de waardevernietiging, althans de uiting daar-
van, als gevolg van het faillissement. Had de onderneming daadwerkelijk een
turnaround kunnen maken door snel en duurzaam herstel van de bedrijfsactivi-
teiten, in combinatie met betrouwbare en verbeterende prognoses, evenals een
betere relatie tussen het management/aandeelhouders en de schuldeisers, dan
zou redding van de onderneming buiten faillissement, en daarmee binnen een
turnaround, ongetwijfeld meer opportuun zijn geweest; ook vanuit het perspec-
tief van de koper. Vraag is en blijft of het uitzicht hierop ergens gedurende de
onderhavige reorganisatie aanwezig is geweest. De gevonden knelpunten en
faalfactoren (zie ook tabel 2) lijken dit echter te ontkennen. Deze onderneming
was, gegeven de specifieke omstandigheden, simpelweg niet binnen dezelfde
juridische entiteit te redden, ondanks de aanwezige economische waarde van de
ondernemingsactiviteiten die uiteindelijk tot uitdrukking kwam via de door-
start. 
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6. Ter afronding

Op 1 november 2007 werd het zogenoemde Voorontwerp Insolventiewet12 door
de Commissie Insolventierecht naar de Minister van Justitie gestuurd. Be -
langrijk uitgangspunt hierin is versterking van het zogeheten ‘reorganiserend
vermogen’ van de Nederlandse Faillissementswet. Met haar voorontwerp tracht
de Commissie, in vergelijking met de huidige wet, hiertoe meer mogelijkheden
te bieden. Een idee in dit kader is bijvoorbeeld om één uniforme insolventie-
procedure in te voeren waarbij de bevoegdheid tot beheer en beschikking in
beginsel exclusief aan een bewindvoerder toekomt, die zo snel mogelijk gaat
onderzoeken of continuïteit van de betreffende onderneming mogelijk is.
Uitgangspunt daarbij is – althans conform onze interpretatie – dat de in zwaar
weer verkerende onderneming in beginsel wordt gereorganiseerd binnen dezelf-
de juridische entiteit (in een soort surseance van betaling ‘nieuwe stijl’), hoe-
wel de Commissie ook uitdrukkelijk de deur open zet voor doorstarts na liqui-
datie door onder het begrip reorganisatie ook duidelijk de ‘…overdracht van
(een deel van) de onderneming van de schuldenaar (thans gerealiseerd door
middel van liquidatie in faillissement)…’13 te verstaan. In het licht van hierbo-
ven besproken knelpunten en faalfactoren van turnarounds zou deze nieuwe
reorganisatiemogelijkheid binnen de Insolventiewet wel eens het meest popu-
laire alternatief kunnen worden, of liever gezegd: blijven. Huidige doorstarts na
faillissement zijn immers in de kern gerechtelijk gefaciliteerde reorganisaties
waarbij bestaande activiteiten slechts in een nieuwe juridische entiteit worden
ondergebracht omdat het in het beoogde turnaroundproces niet lukte. Het enige
verschil is dat het straks in plaats van een wettelijk onbedoelde edoch prakti-
sche mogelijkheid (de huidige situatie), een wettelijk bedoelde praktische door-
startmogelijkheid is. En hoewel dit economisch gezien geen probleem is – de
vraag is immers of er überhaupt iets mis is met de huidige doorstartpraktijk –
is het wel de vraag of de wetgever dit werkelijk beoogt, en daarmee vervolgens
of het door haar gestelde doel – de facto het verhogen van de succesratio van
de huidige surseance van betaling – wel wordt bereikt. Een additionele vraag in
dat kader is vervolgens, en daarmee sluiten we af, of dit laatste eigenlijk alle-
maal wel zo erg is.
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12. Zie Voorontwerp Insolventiewet d.d. 1 november 2007, evenals de er aan voorafgaande brie-
ven van S.C.J.J. Kortmann (voorzitter) d.d. 29 juni 2006, 13 juli 2005 en 8 september 2003.
Te vinden op www.justitie.nl. 

13. Zie bijvoorbeeld Toelichting Voorontwerp Insolventiewet, p. 6-7.
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Vennootschappelijke beleidsbepaling in ‘zwaar weer’

Enige beschouwingen omtrent zorgvuldige voorbereiding van een doorstart 
en de met de doorstart gepaard gaande aansprakelijkheidsrisico’s

DR. MR. M. OLAERTS1

1. Inleiding

De term vennootschappen in ‘zwaar’ of ‘slecht weer’ vormt een geijkt begrip in
de juridische literatuur, dat gehanteerd wordt als verzamelnaam voor vennoot-
schappen die in financiële moeilijkheden verkeren. Het feit dat niet iedere
onderneming er in slaagt de financiële storm te overleven adstrueert de eufe-
mistische ondertoon van dit gezegde. De Nederlandse zomers van de afgelopen
jaren laten zien dat zowel mooi als slecht weer rekbare begrippen vormen.
Hetzelfde geldt voor de vennootschappelijke weersvoorspellingen. De ene
financiële storm is de andere niet en het adagium ‘na regen komt zonneschijn’
blijkt niet voor iedere onderneming te gelden. 

Kapitaalvennootschappen die met opkomende financiële moeilijkheden
worden geconfronteerd, kunnen trachten het tij te keren door, alvorens officië-
le procedures zoals de surséance van betaling of het faillissement worden inge-
zet, een informele reorganisatie2 of doorstart3 te initiëren. De voorbereiding van
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1. M. Olaerts is als universitair docent verbonden aan de capaciteitsgroep privaatrecht van de
Universiteit Maastricht. Deze bijdrage vormt op onderdelen een weergave van de resultaten
van het promotieonderzoek over deze problematiek. Voor een uitgebreidere weergave van dit
onderzoek en literatuurverwijzing zie M. Olaerts, Vennootschappelijke beleidsbepaling in
geval van financiële moeilijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders (diss.
Maastricht), Antwerpen-Oxford: Intersentia 2007.

2. Met de term informele reorganisatie wordt gedoeld op de reorganisatie die plaatsvindt bui-
ten een officiële insolventieprocedure zoals de surséance van betaling of het faillissement.
Zie over de informele en de formele reorganisatie Olaerts 2007, p. 48-52 en de daar aange-
haalde literatuur. In het voorontwerp van de Commissie Insolventierecht krijgen de infor-
mele reorganisatie en het akkoord buiten insolventie een plaats in de voorgestelde
Insolventiewet. Zie in dit verband het voorontwerp Insolventiewet afdeling 7.1 en afdeling
7.2.

3. In deze bijdrage wordt een ruime uitleg van het begrip doorstart gehanteerd. Met die term
wordt gedoeld op een reorganisatie die geïnitieerd wordt teneinde aan financiële moeilijk-
heden het hoofd te bieden en waarbij getracht wordt een gedeelte van de onderneming al dan
niet binnen dezelfde rechtspersoon voort te zetten terwijl andere onderdelen desgewenst
worden afgevoerd naar het faillissement, eventueel via de tussenstap van de surséance van
betaling.



een eventueel latere doorstart, in of buiten faillissement, vindt vaak in deze fase
plaats. Wanneer een faillissement van een (gedeelte) van de onderneming later
onafwendbaar blijkt te zijn, ziet de curator zich in dergelijke gevallen gesteld
voor voldongen feiten. De kans bestaat dat de doorstart reeds in zoverre is voor-
bereid en (gedeeltelijk) tot uitvoering is gebracht dat het te laat is om het
bestaan van volwaardige alternatieven nader te onderzoeken. Een doorstart kan
op verschillende manieren door de curator worden aangetast. De in het verle-
den aangegane concernfinanciering kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot reg-
resaanspraken die in een door de curator ingestelde procedure alsnog te gelden
worden gemaakt.4 Daarnaast kan de curator trachten bepaalde transactie aan te
vechten met een beroep op de actio pauliana.5 De curator kan eveneens trach-
ten diegenen die binnen de vennootschap voor het voorbereiden van de door-
start verantwoordelijk zijn, aansprakelijk te stellen.6 Deze aansprakelijkheids-
procedures staan in de onderhavige bijdrage centraal. Daarbij ligt de nadruk op
de aansprakelijkheid jegens de crediteuren van de vennootschap aangezien met
name de belangen van deze groep betrokkenen binnen een in financiële moei-
lijkheden verkerende vennootschap op de voorgrond treden.7

De beperkte aansprakelijkheid waardoor kapitaalvennootschappen worden
gekenmerkt, biedt de mogelijkheid om de risico’s van het ondernemerschap op
de vennootschappelijke schuldeisers af te wenden.8 De aandeelhouders delen
immers niet verder in de verliezen van de vennootschap dan tot het bedrag van
het door hen geïnvesteerde vermogen. Deze kapitaalverschaffers hebben dien-
tengevolge weinig reden om, met het oog op de belangen van de crediteuren,
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4. Zie in dit verband onder meer M. Olaerts, ‘Regresverhaal? Enige beschouwingen omtrent
de uit concernfinanciering voortvloeiende regresproblematiek’, TvOB 2004/2, p. 71-81. De
regresproblematiek bij de doorstart wordt elders in deze bundel aan de orde gesteld. 

5. Art. 42-51 FW en art. 3:45-48 BW voor wat betreft de actio pauliana buiten faillissement.
6. Zie in verband met de overige manieren om de doorstart aan te tasten onder meer M.H.M.

Van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie (diss. Tilburg) (Fiscale Monografieën
121), Deventer: Kluwer 2007, p. 33 e.v.

7. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de vorderingen die door de curator kunnen worden
ingesteld. De gronden voor aansprakelijkheid die door de individuele crediteuren kunnen
worden ingeroepen komen eveneens aan bod.

8. Onder meer L. Timmerman ‘Maatschappelijke verandering, rechtspersoon en aansprakelijk-
heid’, in: J.H. Nieuwenhuis e.a., Recht en verandering. Bijdragen aan het symposium Recht
en verandering, gehouden op 25 maart 1999, georganiseerd door het Centrum voor Recht,
Bestuur en Samenleving, onderzoeksschool van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Rijksuniversiteit Groningen, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 1999, p. 64; R.A. Posner,
Economic Analysis of Law, New York: Aspen Publishers 2003, p. 411.
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tijdig de spreekwoordelijke stekker uit de vennootschap te trekken.9 Het voort-
zetten van verliesgevende activiteiten doet de schuldenpositie van de vennoot-
schap oplopen ten gevolge waarvan zowel nieuwe als bestaande crediteuren
worden benadeeld.10 Luttikhuis wijst er in zijn recente bijdrage in het Tijd -
schrift voor Insolventierecht op dat het corporate governance-systeem van een
bedrijf in financiële moeilijkheden verschilt van dat van een gezonde onderne-
ming.11 Waar binnen een gezonde onderneming vooral het belang van de aan-
deelhouders op de voorgrond treedt, worden binnen een in financiële moeilijk-
heden verkerende vennootschap de belangen van de crediteuren pregnanter.12

De gedachte dat onder dergelijke omstandigheden de belangen van de credi-
teuren op de voorgrond treden, lijkt in toenemende mate post te vatten in de
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9. In die zin onder meer D.D. Prentice, ‘Creditor’s Interests and Director’s Duties’, Oxford
Journal of Legal Studies 1990, p. 265; J.S.A. Fourie, ‘Limited Liability and Insolvent
Trading’, Stell LR 1994, p. 171; G. Hertig en H. Kanda, ‘Creditor protection’, in: H.
Hansman e.a., The Anatomy of Corporate Law, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 73;
A. Keay, ‘Wrongful trading and the liability of company directors: a theoretical perspective’,
Legal Studies 2005/25, p. 433; J. Adriaanse, ‘Mediation bij reddingsoperaties van bedrijven
in financiële moeilijkheden?’ TMD 2006, p. 68; M.L. Lennarts, De twilight zone (oratie
Utrecht), Deventer: Kluwer 2006; P.O. Mülbert, ‘A synthetic vieuw of different concepts of
creditor protection - or: A high-level framework for corporate creditor protection’, ECGI
Working Paper Series in Law 2006 N. 60, p. 12; F. Tung, ‘Gap Filling in the Zone of
Insolvency (draft)‘, Emory Law and Economics Research Paper 19 april 2006, Nr 06-09, p.
6; R.D. Valsan & M.A. Yahya, ‘Shareholders, Creditors, and Directors’Fiduciary Duties: A
Law and Finance Approach’, Corporate & Financial Law: Interdisciplinary Approaches
Abstracts Sponsored by George Washington Univ. Law Sch. & Brooklyn Law Sch. Vol. 2, No.
40: August 21, 2006, p. 1 e.v. 

10. Zie in verband met deze problematiek uitgebreider Olaerts 2007, p. 37 e.v. en de daar aan-
gehaalde literatuur. 

11. A.P.K. Luttikhuis, ‘De slagkracht van de informele reorganisatie’, TvI 2008, 22, p. 147. De
auteur verwijst daarbij naar de resultaten van een door hem in 2006 uitgevoerd onderzoek. 

12. Luttikhuis wijst in dit verband eveneens op het belang van toezicht op de huisbank. Waar
binnen een gezond bedrijf de belangen van de aandeelhouders voorop staan en toezicht op
het bestuur het belangrijkst is, treden volgens Luttikhuis in geval van financiële moeilijkhe-
den de belangen van de schuldeisers op de voorgrond en is het toezicht op de huisbankier
van belang. Erkend dient te worden dat banken en andere belangrijke verstrekkers van risi-
codragend kapitaal een cruciale rol spelen bij de voorbereiding en het doorvoeren van een
doorstart. In deze bijdrage staat de vennootschappelijke beleidsbepaling in financiële moei-
lijkheden centraal. Daarmee wordt gedoeld op de beleidsbepaling door diegenen die deel
uitmaken van het vennootschappelijke verband. De positie van ‘derden’ zoals banken en
andere financiers dient hier dan ook, gezien de beperkte omvang van deze bijdrage, verder
buiten beschouwing te blijven. 
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juridische literatuur.13 De financiële moeilijkheden leiden tot een omslag in het
vennootschappelijke model die onder omstandigheden aanleiding kan geven tot
het aanvaarden van een zorgplicht van diegenen die binnen een dergelijke
onderneming het beleid bepalen teneinde, tot op zekere hoogte, met de gerecht-
vaardigde belangen van de vennootschapscrediteuren rekening te houden. Deze
tendens is zowel in het binnen- als in het buitenland waarneembaar. De veran-
deringen die de naderende insolventie in de vennootschappelijke verhoudingen
teweegbrengt, vormen reeds enige tijd inzet van debat in de Angelsaksische
wereld14 waar onder omstandigheden eveneens zorgplichten worden aangeno-
men van diegenen die binnen de vennootschap de lakens uitdelen jegens de
vennootschapscrediteuren.15 In zijn recente column in Ondernemingsrecht ves-
tigt Timmerman de aandacht op de ontwikkeling van dergelijke zorgplichten in
het Nederlandse vennootschapsrecht. Hij merkt daarbij op dat deze een sterk
instrument kunnen worden in de handen van de zwakke partij en vraagt zich
vervolgens af16: 

‘of de soms heftig gevoerde discussie over de plaats van bijvoorbeeld schuld-
eisers en werknemers in de structuur van de vennootschap (…) als gevolg
van de opkomst van de zorgplichten niet achterhaald aan het raken is.’ 

De onderhavige bijdrage staat in het teken van voornoemde zorgplichten.
Wanneer binnen een in financiële moeilijkheden verkerende vennootschap een
doorstart wordt voorbereid, komt de vraag op naar de manier waarop diegenen
die aan het roer van de vennootschap staan, bij het bepalen van de door de ven-
nootschap te varen koers, daadwerkelijk rekening dienen te houden met de
belangen van de crediteuren? Met andere woorden, in hoeverre geldt voor de
vennootschappelijke beleidsbepalers een zorgplicht ten aanzien van de ven-
nootschapscrediteuren? In het hiernavolgende wordt ingegaan op de vraag naar
de zorgvuldigheid die van de zeggenschaphouders mag worden verwacht bij de
voorbereiding van een doorstart binnen een in financiële moeilijkheden verke-
rende onderneming en in hoeverre het aansprakelijkheidsrisico dreigt in geval-
len waarin het voorgestelde doorstart scenario een faliekante afloop kent.
Centraal staat de vraag naar de grenzen die de vennootschappelijke beleidsbe-
palers in acht dienen te nemen bij het vaststellen van het beleid binnen een in
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13. Zie in dit verband onder meer de reeds aangehaalde bijdrage van Luttikhuis 2008, p. 150;
T.T. van Zanten en B.F. Assink, ‘Art. 2:9 BW in faillissement: tijd voor herwaardering!’, TvI
2008, 25, p. 167; Olaerts 2007, hoofdstuk 1, p. 1 e.v. en de daar aangehaalde literatuur. 

14. Zie in dit verband Olaerts 2007, p. 39-40 en de daar aangehaalde bronnen. 
15. Zie in dit verband over de Duty of Care in het Amerikaanse recht L. Timmerman, ‘Column.

De “zwakke” partij in het vennootschapsrecht’, OR 2008, p. 251. 
16. Timmerman 2008, p. 251.
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financiële moeilijkheden verkerende vennootschap en de voorbereiding van
een eventueel daarmee gepaard gaande doorstart van de onderneming. In para-
graaf 2 worden de belangrijkste beleidsbepalers binnen een in financiële moei-
lijkheden verkerende vennootschap nader geïdentificeerd. Vervolgens wordt in
paragraaf 3 kort aandacht besteed aan de wijze waarop aan een doorstart gestal-
te kan worden gegeven en de rol die de belangrijkste vennootschappelijke zeg-
genschaphouders daarbij spelen. Vervolgens wordt de normering van het
gedrag van die beleidsbepalers binnen een in nadere financiële moeilijkheden
verkerende vennootschap besproken. In paragraaf 4 wordt aandacht besteed aan
de vraag in hoeverre bestuurders die de vennootschap door het zware weer
trachten te loodsen, met aansprakelijkheidsrisico’s worden bedreigd. De rol van
de aandeelhouders komt in paragraaf 5 aan bod. Daarbij wordt in het bijzonder
ingegaan op de figuur van de achterstelling van aandeelhoudersleningen die
gebruikt kan worden in het kader van een financiële herstructurering. Tot slot
wordt in paragraaf 6 de vennootschappelijke beleidsbepaling in ‘zwaar weer’
heroverwogen. Daarbij wordt gepleit voor meer aandacht voor de positie van de
aandeelhouders in doorstartscenario’s. De belangrijkste conclusies worden kort
samengevat in paragraaf 7.

2. Vennootschappelijke beleidsbepalers

In de inleiding werd reeds gewezen op het feit dat binnen een in financiële
moeilijkheden verkerende vennootschap de belangen van de crediteuren op de
voorgrond treden. Dit gegeven vergt een weerspiegeling in het vennootschap-
pelijke beleid onder dergelijke omstandigheden. Teneinde vast te stellen op wie
de plicht rust om met de gerechtvaardigde belangen van de crediteuren reke-
ning te houden, dient te worden vastgesteld wie onder dergelijke omstandighe-
den als vennootschappelijke beleidsbepaler kan worden aangemerkt. Binnen
het vennootschappelijke systeem zijn er drie organen die voor een dergelijke
kwalificatie in aanmerking komen; het bestuur, de algemene vergadering van
aandeelhouders en de raad van commissarissen. Uit het aan Boek 2 BW ten
grondslag liggende systeem van bevoegdheidsverdeling tussen de verschillen-
de vennootschapsorganen blijkt dat met name het bestuur en de ava zijn uitge-
rust met belangrijke zeggensmacht. Het bestuur staat in voor het dagelijkse
beleid en de vertegenwoordiging van de vennootschap en kan in die zin als de
belangrijkste beleidsbepaler worden aangemerkt. Beslissingen die diep ingrij-
pen in de structuur van de vennootschap zijn opgedragen aan de aandeelhou-
dersvergadering.17 In dit verband kan onder meer worden gewezen op de be -
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17. J.W. Winter, Van Schilfgaarde. Van de BV en de NV. Deventer: Kluwer 2006, nr. 42. Zie over
de bevoegdheidsverdeling tussen aandeelhouders en bestuurders Olaerts 2007, p. 99 e.v. en
de daar aangehaalde literatuur. 
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voegdheid tot statutenwijziging18, omzetting van de vennootschap in een ande-
re rechtsvorm19 of de bevoegdheid om over te gaan tot ontbinding van de ven-
nootschap.20 Voor het aanvragen van het faillissement is bovendien, behoudens
andersluidende statutaire bepalingen, een daartoe strekkende opdracht van de
aandeelhoudersvergadering vereist.21 Het zijn met andere woorden de aandeel-
houders die in beginsel de bevoegdheid toekomt om de vennootschap in zwaar
weer uit haar leiden te verlossen door het spreekwoordelijke licht te doven. De
raad van commissarissen is, in verhouding tot het bestuur en de ava, uitgerust
met minder beslissingsmacht en heeft een toezichthoudende en adviserende
taak.22 Dit neemt overigens niet weg dat binnen een in financiële moeilijkheden
verkerende vennootschap een belangrijke rol is weggelegd voor de raad van
commissarissen. Met name in dergelijke omstandigheden is, met het oog op de
belangen van alle betrokkenen, toezicht op het bestuur noodzakelijk. Gegeven
de vereiste accentverschuiving in het vennootschappelijk beleid binnen een in
financiële moeilijkheden verkerende vennootschap, mag mijns inziens meer
inzet van de commissarissen worden verwacht. Zij kunnen immers tot op zeke-
re hoogte als bewakers van het belangenevenwicht binnen de vennootschap
worden aangemerkt. Het is juist dat belangenevenwicht dat bij opkomende
financiële moeilijkheden verloren dreigt te gaan. 

Voor wat betreft het entameren van een doorstart kunnen vanuit theoretisch per-
spectief in de eerste plaats de bestuurders en in de tweede plaats de aandeel-
houders als belangrijkste beleidsbepalers of zeggenschaphouders worden aan-
geduid.23 De rol van de raad van commissarissen in zwaar weer en de positie
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18. Art. 2:121/231 lid 1 BW.
19. Art. 2:18 lid 2 sub a BW.
20. Art. 2:19 lid 1 sub a BW.
21. Art. 2:136/246 BW.
22. Binnen een structuurvennootschap wordt het takenpakket van de commissarissen uitgebreid

en komt hen meer beslissingsmacht toe. Krachtens het bepaalde in art. 2:164/274 BW die-
nen bijvoorbeeld belangrijke bestuursbesluiten ter goedkeuring aan de rvc te worden voor-
gelegd. 

23. Zie in dit verband R.D. Vriesendorp, ‘Doorstarten en onbehoorlijk bestuur’, in : R.D.
Vriesendorp (red.), Onbehoorlijk bestuur in het insolventierecht (Insolad Jaarboek 1997),
Deventer: Kluwer 1997, p. 68. Vriesendorp doelt daarbij met name op de aandeelhouder in
concernverhoudingen. Ik ben van mening dat ook buiten concernverhoudingen, vanuit theo-
retisch perspectief en de aan Boek 2 BW ten grondslag liggende bevoegdheidsverdeling, de
gezamenlijke aandeelhouders als tweede vennootschappelijke zeggenschaphouders of be -
leidsbepalers kunnen worden aangemerkt. Met voornoemde termen wordt hier niet gedoeld
op het enge begrip van de beleidsbepaling zoals die enkel toekomt aan het bestuur van de
vennootschap. De termen vennootschappelijke zeggenschaphouders of beleidsbepalers wor-
den in deze bijdrage gehanteerd als verzamelbegrip ter aanduiding van al diegenen aan wie
binnen het vennootschappelijk bestel belangrijke beslissingsbevoegdheid toekomt. 
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van deze toezichthouders bij de voorbereiding van een doorstart is een interes-
sant thema dat nadere aandacht en uitdieping verdient. De omvang van deze bij-
drage staat het echter niet toe om aan deze thematiek uitgebreid aandacht te
besteden.24

3. Vennootschappelijke verhoudingen en de doorstart

De keuze voor een bepaalde vorm van doorstart is afhankelijk van de omstan-
digheden van het geval. De rechtsvorm waarin een onderneming wordt gedre-
ven, is onder meer bepalend voor de ter beschikking staande doorstartmetho-
den. Zowel in de enkelvoudige vennootschap als in een onderneming die is
ondergebracht in een concernstructuur, kan een reorganisatie of doorstart
plaatsvinden. Die reddingsoperatie kan bestaan uit een herstructurering van de
bedrijfsactiviteiten al dan niet gepaard gaande met een financiële herstructure-
ring van de onderneming. De herstructurering van de bedrijfsactiviteiten kan
worden ingezet met behulp van een omvangrijk pakket aan maatregelen
bestaande uit een activa/passiva-transactie, een aandelentransactie, een juridi-
sche splitsing of een combinatie daarvan teneinde een herstructurering van de
bedrijfsactiviteiten te bewerkstelligen. Een financiële herstructurering bestaat
doorgaans uit een sanering van de schuldenpositie van de vennootschap.
Teneinde dit te bewerkstelligen kan onder meer gebruik worden gemaakt van
een zogenaamde ‘dept for equity swap’ waarbij belangrijke vorderingen op de
vennootschap worden omgezet in aandelenkapitaal, de omzetting van vorderin-
gen in achtergestelde leningen of het aangaan van een akkoord met de (belang-
rijkste) crediteuren.25 In de loop der jaren hebben zich in de praktijk verschei-
dene reorganisatievormen ontwikkeld zoals de sterfhuis-, ziekenhuis-, en
omgekeerde sterfhuisconstructie die strekken tot het doorvoeren van zowel een
financiële herstructurering als een herstructurering van de door de onderne-
ming gedreven bedrijfsactiviteiten in concernverhoudingen. De ziekenhuiscon-
structie is gericht op herfinanciering van de gezonde vennootschappen onder
gelijktijdige sanering van de verlieslatende bedrijfsactiviteiten terwijl sterfhuis-
en omgekeerde sterfhuisconstructie veeleer een afscherming van de winstge-
vende onderdelen en liquidatie van de ongezonde tak beogen te bewerkstelli-
gen. Een doorstart heeft echter ook nadelen. Doorgaans zijn het vooral de con-
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24. Ik heb er op gewezen dat ook banken een belangrijke rol spelen bij het opzetten van een
doorstart. Ook deze blijven hier echter buiten beschouwing. Er is voor gekozen om in deze
bijdrage de rol van de bestuurders en de aandeelhouders binnen een in zwaar weer verke-
rende vennootschap centraal te stellen.

25. Zie over de verschillende vormen van doorstart Van Oers 2007, p. 19-52. 
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currente crediteuren en de werknemers die de grootste offers moeten brengen
teneinde de reddingsoperatie te laten slagen.26

De positie van de belanghebbenden bij een in financiële moeilijkheden verke-
rende vennootschap wordt niet alleen bepaald door de mogelijke materiële
gevolgen van een eventuele reorganisatie maar eveneens door hun invloed op
de totstandkoming daarvan. Het besluitvormingstraject en de wettelijke be -
voegdheidsverdeling bij het voorbereiden van een doorstart is afhankelijk van
de wijze waarop aan die doorstart gestalte is gegeven. Voornoemde reddings-
operaties worden concernbreed doorgevoerd en doorgaans opgezet op instiga-
tie van de concernleiding. Zij vormen het resultaat van onderling overleg tus-
sen de concernleiding en de belangrijkste financiers van de onderneming en
worden in een zo groot mogelijke stilte opgetrokken. Het is de concernleiding
die, in samenspraak met de financier, de touwtjes in handen heeft en over de
reorganisatie de feitelijke leiding voert. De aandeelhouders worden zoveel
mogelijk buiten de besluitvorming gehouden en worden na het doorvoeren van
de constructie vaak geconfronteerd met een verwatering van hun belang in de
vennootschap.27 Teneinde de sterfhuisconstructie aanvaardbaar te maken, is het
overigens raadzaam om hierover met de voornaamste crediteuren in overleg te
treden.28 Uit de Bredero-enquête blijkt bovendien dat het aanbeveling verdient
om ook de aandeelhouders over een op handen zijnde uitvaartconstructie te
consulteren. Een dergelijke constructie, in combinatie met het achterwege laten
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26. Zie Vriesendorp 1997, p. 65. 
27. Het zal niet steeds mogelijk zijn om de aandeelhouders volledig buiten de besluitvorming te

houden. Art. 2:107a BW bepaalt bijvoorbeeld dat de aandeelhouders van een NV bepaalde
belangrijke bestuursbesluiten dienen goed te keuren. Een juridische splitsing kan bijvoor-
beeld evenmin worden doorgevoerd zonder de aandeelhouders in het proces te betrekken.
Het splitsingsbesluit dient immers door de aandeelhouders te worden genomen, art. 2:334m
BW. Zie voor een analyse van de genoemde reorganisatiemethoden, de wijze waarop die
constructies tot stand komen en de gevolgen daarvan voor de verschillende betrokken
belanghebbenden Olaerts 2007 hoofdstuk 3, p. 45-95 en de daar aangehaalde literatuur.

28. Zie HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 94 (Juno Properties). Zie hierover eveneens W.J. Slagter,
Compendium ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005, nr. 146 die van mening is dat de
instemmingseis te ver gaat. Bij dit arrest dient evenwel te worden opgemerkt dat de schuld-
eiser in kwestie de Ontvanger was. Men kan zich afvragen of de Hoge Raad tot hetzelfde
oordeel zou zijn gekomen indien de crediteur in kwestie niet de Ontvanger was geweest. Zie
hierover Maeijer in zijn noot bij het arrest onder nr. 3 die aangeeft dat het oordeel zal zijn
beïnvloed door de overweging dat het hier ging om een speciaal soort schulden. De
Ontvanger treedt immers op vanuit een publiekrechtelijke opdracht.
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van een consultatie van de aandeelhouders, kan immers een gegronde reden
opleveren om aan een juist beleid te twijfelen.29

4. De doorstart en de aansprakelijkheidsrisico’s

De bestuurders zullen als eerste ter verantwoording worden geroepen voor de
financiële moeilijkheden waarmee een vennootschap wordt geconfronteerd en
het mislukken van een eventuele doorstart. De raad van bestuur staat immers in
voor de dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden.
Dat laatste stelt de bestuurders als eerste in staat de belangen van de crediteu-
ren te vrijwaren door, zodra de vennootschap over onvoldoende financiële mid-
delen beschikt, het aangaan van overeenkomsten in naam en voor rekening van
de vennootschap een halt toe te roepen. Het bestuur zal uit hoofde van haar taak
als eerste op de hoogte moeten zijn van de financiële situatie binnen de ven-
nootschap en derhalve ook van de zich aandienende financiële moeilijkheden.
In het Nederlandse recht zijn verschillende gronden voor bestuurdersaanspra-
kelijkheid voor handen waarop een eventuele zorgplicht van de bestuurders bij
het voorbereiden van een doorstart kan worden gestoeld. In dit verband kan
onder meer worden gedacht aan de art. 2:9 BW en 2:138/248 BW en de alge-
mene aansprakelijkheidsbepaling van de onrechtmatige daad van art. 6:162
BW. 

4.1 De ondergrens: het voortzetten van de onderneming

Het voorbereiden van de doorstart kan ertoe leiden dat het faillissement van niet
langer levensvatbare onderdelen van de onderneming tijdelijk wordt uitgesteld
teneinde tijd te winnen om vervolgens, met behulp van een doorstart, bepaalde
waardevolle onderdelen van de onderneming uit de brand te slepen. Benadeling
van vennootschapscrediteuren treedt met name op wanneer de door de ven-
nootschap gedreven ondernemingsactiviteiten, ondanks de financiële moeilijk-
heden, te lang worden voortgezet. In de inleiding werd reeds aangegeven dat de
beperkte aansprakelijkheid het afwentelen van het ondernemersrisico op de
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29. Hof Amsterdam (OK) 7 januari 1988, NJ 1989, 827 (Bredero). Ten gevolge van de desbe-
treffende constructie werden, volgens het administratiekantoor, alle gezonde ondernemingen
aan het Bredero-concern onttrokken ten gevolge waarvan een en ander neerkwam op de
liquidatie van Bredero. De Ondernemingskamer was van oordeel dat, anders dan de curator
had betoogd: ‘(…) uit wet noch statuten zonder meer [volgt; M.O.] dat een uitvaartcon-
structie waarvan in dit geding sprake is geoorloofd is.’ Helaas ging de Ondernemingskamer
bij haar latere oordeel dat van wanbeleid gebleken was, niet nader in op de omstandigheid
dat de aandeelhouders over de uitvaartconstructie niet waren geraadpleegd; Hof Amsterdam
(OK) 7 december 1989, NJ 1990, 242 (Bredero). 
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crediteuren van de vennootschap in de hand werkt. Er zijn verschillende manie-
ren denkbaar waarop de crediteuren in financiële crisistijd tot op zekere hoogte
tegen de nadelige consequenties van de beperkte aansprakelijkheid kunnen wor-
den beschermd. Anders dan bijvoorbeeld Duitsland of Engeland, kent het Neder -
landse recht geen specifieke regeling ter voorkoming van de benadeling van
vennootschapscrediteuren ten gevolge van het continueren van de bedrijfsactivi-
teiten op een moment waarop de overlevingskansen zijn verkeken.30 Als het aan
de Commissie Insolventierecht ligt, komt in dit systeem verandering. Voorge -
steld wordt om in de insolventiewet een regeling op te nemen die leidt tot be -
stuurdersaansprakelijkheid wegens het nalaten om passende maatregelen te tref-
fen wanneer de financiële moeilijkheden zich in een vergevorderd stadium be -
vinden. 

Het voorgestelde art. 8.1 stelt hiertoe dat:

‘Vanaf het tijdstip dat een bestuurder van een rechtspersoon weet of redelij-
kerwijze behoort te begrijpen dat de rechtspersoon heeft opgehouden te
betalen of met het betalen van zijn op dat tijdstip opeisbare schulden rede-
lijkerwijze niet zal kunnen voortgaan, is de bestuurder voor de nadien door
de rechtspersoon aangegane verplichtingen aansprakelijk tegenover de des-
betreffende schuldeiser, tenzij hij bewijst dat hem terzake geen verwijt treft
en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen die onder de
gegeven omstandigheden van hem mochten worden verwacht’. 

Ik kom hierna op deze bepaling terug.

Vooralsnog bieden de ontwikkelingen in de rechtspraak onder omstandigheden
de crediteuren enige houvast voor een eventuele aansprakelijkheidsprocedure
jegens de bestuurders. De belangrijkste normering van het bestuursgedrag in de
zogenaamde ‘slecht weer’-fase, vloeit voort uit de algemeen civielrechtelijke
aansprakelijkheidsbepaling van de onrechtmatige daad en de manier waarop
daaraan in het Beklamel-arrest31 invulling is gegeven. Volgens de uit dat arrest
voortvloeiende regel is een bestuurder verplicht actief begaan te zijn met de
belangen van de crediteuren van de vennootschap vanaf het moment waarop hij
wist of behoorde te weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet, althans
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30. In Duitsland geschiedt de normering onder meer aan de hand van een regeling die de be -
stuurder in geval van Zahlungsunfähigkeit of Überschuldung van de vennootschap binnen
drie weken na het intreden van die toestand noopt tot het aanvragen van het faillissement of
het starten van een gerechtelijke schuldsaneringsprocedure. In Engeland wordt gebruik ge -
maakt van de zogenaamde Wrongful trading rule, een specifieke aansprakelijkheidsbepaling
geïncorporeerd in het faillissementsrecht. Zie over deze regelingen Olaerts 2007.

31. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286.
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niet binnen redelijke termijn, zou kunnen nakomen en geen verhaal zou bieden
voor de ten gevolge daarvan voor de wederpartij ontstane schade. Houdt hij
geen rekening met de belangen van de crediteuren en blijft hij, wanneer het
Beklamel-moment is aangebroken, in naam en voor rekening van de vennoot-
schap verplichtingen aangaan, dan loopt hij het risico op persoonlijke aanspra-
kelijkheid wegens een door hem gepleegde onrechtmatige daad. Deze uitspraak
markeert de absolute ondergrens van het toelaatbare. Bij het entameren van een
doorstart dient de bestuurder er in ieder geval voor te waken dat aan de op hem
ingevolge de Beklamel-regel rustende zorgplicht jegens de vennootschapscre-
diteuren is voldaan. Het voorbereiden van een doorstart kost tijd en kan tot aan-
sprakelijkheid leiden wanneer ten gevolge van die doorstart de activiteiten van
een verlieslatende vennootschap te lang worden voortgezet. Het rekening hou-
den met de belangen van de crediteuren wordt volgens de heersende recht-
spraak kennelijk gezien als een op de individuele bestuurder rustende verplich-
ting en niet als een taak van het bestuur als collectief. De Beklamel-regel gaat
immers uit van de individuele aansprakelijkheid van de bestuurder die de over-
eenkomst is aangegaan en niet van het bestuursorgaan als collectief. Van de
Beklamel-situatie dient te worden onderscheiden het geval waarin de bestuur-
der wordt verweten te hebben toegelaten of bewerkstelligd dat een eerder door
de vennootschap aangegane overeenkomst niet wordt nagekomen.32 Voor aan-
sprakelijkheid van de bestuurder is in dat geval vereist dat hem terzake een vol-
doende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het enkele feit dat de bestuurder
niet toeziet op de nakoming door de vennootschap van haar verplichtingen, is
onvoldoende om bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
daad te kunnen construeren. Vereist is dat de bestuurder anderszins nauw be -
trokken is geweest bij de desbetreffende overeenkomst.33 Naarmate de finan-
ciële positie zwakker is, mag mijns inziens van ieder bestuurslid een nauwere
betrokkenheid worden verwacht. Iedere bestuurder wordt geacht op de hoogte
zijn van de relevante cijfers ten aanzien van de financiële positie van de ven-
nootschap.34 Dit brengt mijns inziens met zich dat wanneer de vennootschap
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32. HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (Oosterhof).
33. HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 (Pelco/Sturkenboom).
34. HR 27 november 1998, NJ 1999, 148 (Veenbrink/Baarsma). Zie in dit verband Olaerts 2007,

p. 177-178 en de aldaar aangehaalde literatuur waaronder onder meer Y. Borrius, ‘Be -
stuurdersaansprakelijkheid; stand van de jurisprudentie’, JOR plus 2003, p. 74; Y. Bor rius,
‘Behoorlijk bestuur; één gedragsnorm?’ in: G. van Solinge en M. Holtzer (red.), Geschriften
vanwege de vereniging corporate litigation 2002-2003, Deventer: Kluwer 2003, p. 86, H.E.
Boschma, ‘De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder wegens het voortzetten van
verliesgevende activiteiten van de vennootschap’, in: H.E. Boschma e.a., LT. Verzamelde
‘Groninger’ opstellen aangeboden aan Vino Timmerman ter gelegenheid van zijn afscheid
als hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht aan de RUG, Deventer: Kluwer 2003,
p. 4 en M.H.J. van Maanen, ‘Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van
maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid’, V&O 2004, p. 121.
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zich in een financieel zwakke positie bevindt, iedere bestuurder betrokken dient
te zijn bij alle transacties die met het oog op een eventuele latere doorstart wor-
den aangegaan. Wanneer de vennootschap die verplichtingen in een later stadi-
um niet blijkt te kunnen nakomen, is er weinig ruimte voor disculpatie van de
bestuurder die de desbetreffende overeenkomst niet is aangegaan. Onder de
gegeven omstandigheden mocht van de medebestuurders immers een grotere
diligentie en dus een nauwe betrokkenheid worden verwacht. In dit verband kan
worden gewezen op een vonnis van de rechtbank Rotterdam waarin een van de
redenen voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid gelegen was in
het achterwege laten van het treffen van maatregelen door niet direct bij de
transactie betrokken bestuurders. Het ging in casu om een transactie die het
voortbestaan van de vennootschap reëel in gevaar bracht.35 De rechtbank36 oor-
deelde als volgt:

‘Transacties die het voortbestaan van de vennootschap reëel in gevaar bren-
gen, raken het hart van de vennootschap en kunnen mitsdien tot de werk-
kring van in elk geval die bestuurders worden gerekend die kennis dragen
van de plannen om zulke transacties aan te gaan: op deze laatsten rust in
elk geval de verplichting om elke stap van de uitvoerders van dergelijke
plannen kritisch te volgen en zo nodig maatregelen te nemen om te voorko-
men dat de vennootschap ten onder gaat.’

En verder37:

‘Het ernstige verwijt aan het adres van [de statutair bestuurder; M.O.] ligt
hierin dat hij als medeverantwoordelijk bestuurder de hele kwestie op zijn
beloop heeft gelaten, terwijl het om een – gelet op de toenmalige liquiditeit
en solvabiliteit van UGD – zo omvangrijke transactie ging dat het voortbe-
staan van UGD bij het niet slagen van deze transactie op het spel kon komen
te staan (…). Als statutair directeur had hij tenminste aan de bel moeten
trekken, zo hij al niet gehouden was om op de rem te gaan staan, (…).’

Volgens de Commissie Insolventierecht sluit de in het geciteerde art. 8.1 ver-
vatte bepaling aan bij de Beklamel-regel.38 Anders dan de aansprakelijkheid op
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35. Rechtbank Rotterdam 17 juni 1999, JOR 1999/244.
36. Ro. 3.4 van de rechtbank. 
37. Ro. 3.9.b.XI. Mede van belang voor het aan de bestuurders te maken ernstig verwijt was dat

de transactie in casu gepaard ging met een belangenverstrengeling aangezien een van de
eigen aandeelhouders van de vennootschap een belang had als verkoper. Een dergelijke
belangenverstrengeling vergt volgens de rechtbank een uiterste zorgvuldigheid van diegenen
die bij de transactie betrokken zijn. 

38. Toelichting voorontwerp Insolventiewet, p. 178.
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basis van onrechtmatige daad in Beklamel-situaties, lijkt de voorgestelde rege-
ling echter uit te gaan van een collectieve aansprakelijkheid van alle leden van
het bestuursorgaan39 waarbij de individuele bestuurders de mogelijkheid wordt
geboden zich te disculperen wanneer 

‘ (…) hem terzake geen verwijt treft en dat hij niet nalatig is geweest in het
treffen van maatregelen die onder de gegeven omstandigheden van hem
mochten worden verwacht’. 

In de voorgestelde bepaling wordt voor het intreden van de aansprakelijkheid
van de bestuurders aangehaakt bij de openingsgronden voor de insolventiever-
klaring zoals die zijn opgenomen in het voorgestelde art. 2.2.1. De regeling
komt met andere woorden neer op een op de bestuurders, op straffe van per-
soonlijke aansprakelijkheid, rustende verplichting tot het aanvragen van de
insolventieverklaring van de vennootschap dan wel het treffen van andere maat-
regelen die erop gericht zijn de insolventie te vermijden. Dit is een opmerkelijk
voorstel nu het vennootschaprecht bepaalt dat, behoudens bepalingen in de sta-
tuten, het bestuur zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd
is aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap te doen.40 Dit roept een
aantal vragen op. Wat is bijvoorbeeld de positie van bestuurders die niet langer
in het voortbestaan van de vennootschap geloven maar desalniettemin niet de
toestemming van de aandeelhouders krijgen om het faillissement of de insol-
ventie aan te vragen? Teneinde zich van aansprakelijkheid te disculperen zullen
zij in ieder geval moeten stoppen met het aangaan van overeenkomsten in naam
van de vennootschap en eventueel ontslag nemen. Interessant is dat het voor-
gestelde art. 8.1 de bestuurders niet louter verplicht tot het aanvragen van de
insolventieverklaring maar deze tevens aanmoedigt om andere maatregelen te
treffen. Een bestuurder kan zich immers disculperen wanneer hij kan aantonen
dat hem geen verwijt treft en hij bovendien niet nalatig is geweest in het treffen
van maatregelen. Dit is mijns inziens een wenselijk uitgangspunt aangezien niet
in alle gevallen het aanvragen van de insolventie als beste oplossing voor de
financiële moeilijkheden heeft te gelden. Het tijdig nemen van maatregelen
dient te worden aangemoedigd.41 Tot die maatregelen behoort, blijkens de toe-
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39. Zie in deze zin eveneens J.B. Huizink, ‘Insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid’, in: J.A.
van de Hel, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen en J.H. Verdonschot (red.), Het Voorontwerp
Insolventiewet nader beschouwd, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2008, p. 206.

40. Art. 2:136/246 BW. Zie in dit verband L.J. van Eeghen, Het schemergebied vóór faillisse-
ment, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2006, p. 29 e.v. Zie hierover Olaerts 2007, p.
325.

41. Zie in dit verband voor een vergelijking met de Engelse Wrongful trading-rule Olaerts 2007,
p. 229 e.v.
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lichting op het ontwerp, het indienen van een verzoek tot het benoemen van een
stille bewindvoerder teneinde onder diens begeleiding orde op zaken te stellen
en aldus insolventie te vermijden.42 Doordat voor het intreden van de aanspra-
kelijkheid op grond van het voorgestelde art. 8.1 wordt aangehaakt bij de ope-
ningsgronden voor de insolventie, ligt het moment waarop de bestuurder
gehouden was alternatieve maatregelen te treffen mijns inziens echter vrij laat.
Het gaat immers om het moment waarop de bestuurder weet of hoort te weten
dat de vennootschap ‘(…) heeft opgehouden te betalen of met het betalen van
zijn op dat tijdstip opeisbare schulden redelijkerwijze niet zal kunnen voort-
gaan (…)’. Denkbaar is dat, wil een doorstart kans van slagen hebben, deze
reeds in een eerder stadium had moeten worden voorbereid. 

4.2 Het dilemma

Het opzetten van een doorstart binnen een in financiële moeilijkheden verke-
rende vennootschap speelt zich af tegen de achtergrond van een moeilijk dilem-
ma. Bij een geslaagde reddingsoperatie, zijn de belangen van meerdere bij de
onderneming betrokkenen gediend terwijl een mislukte reddingspoging en het
continueren van de activiteiten van de vennootschap gedurende de (voorberei-
ding van de) doorstart de schuldenlast van de vennootschap doet toenemen
waardoor bij een later faillissement de crediteuren verder worden gedupeerd.43

Volgens de in het Beklamel-arrest vastgestelde ondergrens is de individuele
bestuurder slechts gehouden zich actief in te zetten teneinde de belangen van de
crediteuren te vrijwaren wanneer hij wist of behoorde te weten dat de vennoot-
schap haar verplichtingen niet, binnen redelijke termijn, zou kunnen nakomen
en geen verhaal zou bieden voor de daaruit voor de wederpartij ontstane scha-
de. Het enkele feit dat aan een goede afloop wordt getwijfeld, is onvoldoende
voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtma-
tige daad.44 Uit de rechtspraak blijkt dat van de bestuurder een zekere alertheid
mag worden verwacht teneinde de financiële problemen binnen de onderne-
ming nader te inventariseren en de nodige maatregelen te treffen.45 Volgens een
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42. Zie Toelichting voorontwerp Insolventiewet, p. 165 en 167.
43. Zie in die zin de uitspraak van Rechtbank Amsterdam, 22 augustus 2001, JOR 2001/212

waarin werd overwogen dat van een bestuurder slechts mag worden verlangd dat hij de
onderneming uit eigen beweging staakt indien redelijkerwijs geen mogelijkheid meer
bestaat om deze in enigerlei vorm voort te zetten.

44. In de Beklamel-zaak werd een verruiming van de grond voor bestuurdersaansprakelijkheid
voorgesteld in die zin dat de bestuurder reeds dan onzorgvuldig jegens de crediteuren han-
delt indien hij ernstig rekening diende te houden met de kans dat de vennootschap niet zou
kunnen nakomen noch verhaal zou bieden. Deze visie werd door de Hoge Raad afgewezen. 

45. Rechtbank Amsterdam van 22 augustus 2001, JOR 2001/212. Zie hierover Olaerts 2007, p.
181.
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uitspraak van de rechtbank Amsterdam is bepalend of de bestuurders nadat zij
de slechte vermogenstoestand van de vennootschap hadden onderkend, op basis
van deugdelijk onderzoek mochten aannemen dat er nog reële overlevingskan-
sen waren. In deze lijn ligt de uitspraak van het Hof Den Bosch van 4 decem-
ber 2007 waarin de wetenschap bij de bestuurder van het bestaande risico van
niet nakoming door de vennootschap onvoldoende was voor het aannemen van
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.46 Dat zou, in de ogen van
het Hof, anders zijn indien de bestuurder had behoren te voorzien dat het risi-
co anders zou uitpakken. Het nemen van verantwoorde risico’s leidt derhalve
nog niet tot bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad,
aldus het Hof. Voor wat betreft de externe aansprakelijkheid van bestuurders
jegens de crediteuren van de in financiële moeilijkheden verkerende vennoot-
schap lijkt belang te worden gehecht aan het feit dat reeds enige, op die finan-
ciële moeilijkheden anticiperende, maatregelen werden genomen. Zo was de
rechtbank Den Haag van oordeel dat een vennootschap, ondanks de gesignal-
eerde financiële moeilijkheden, kon worden voortgezet zonder de crediteuren
van die financiële moeilijkheden in kennis te stellen. Van belang was dat in casu
voor de bestuurder geen aanleiding bestond om aan te nemen dat de vennoot-
schap niet aan haar lopende verplichtingen zou kunnen voldoen nu daarop
reeds in zekere zin was geanticipeerd door onder meer het verstrekken van ach-
tergestelde leningen door een aantal aandeelhouders en de gebleken bereidheid
van een aantal crediteuren om hun vordering op de vennootschap achter te stel-
len.47 Voor de beantwoording van de vraag of de bestuurder over de op grond
van de Beklamel-regel vereiste wetenschap beschikte ten tijde van het aangaan
van de transactie, kan mijns inziens aansluiting worden gezocht bij de gedrags-
norm die geldt in het kader van de interne aansprakelijkheid. Met andere woor-
den, uitgangspunt dient te zijn de wetenschap die verwacht mag worden van een
bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult.48
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46. JOR 2008/30.
47. Rechtbank Den Haag van 18 augustus 1999, JOR 1999/245. Zie hierover eveneens F.J.P. van

den Ingh, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid bij wanpresterende vennootschappen’, in: F.J.P. van
den Ingh e.a (red.), Met een zekere stijl. Gedenkboek ter ere van mr. Justus Voûte, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2002, p. 104-105. De bestuurder ging in casu echter niet vrijuit.
Hem werd een onrechtmatige daad verweten vanwege van het feit dat zijdens de vennoot-
schap, in reactie op het uitdrukkelijke verzoek van de schuldeiser om omtrent de financiële
positie van de vennootschap te worden geïnformeerd, ten onrechte de indruk werd gewekt
dat van financiële problemen in het geheel geen sprake was.

48. Zie in dit verband onder meer Olaerts 2007, p. 179 e.v. en de daar aangehaalde literatuur. Ik
ga hierna nog in op de maatstaf voor interne bestuurdersaansprakelijkheid.
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4.3 Risicovolle transacties

Een doorstart kan gepaard gaan met risicovolle transacties die tot aansprake-
lijkheid kunnen leiden. Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad blijkt bijvoor-
beeld dat het wekken van de schijn van kredietwaardigheid tijdens de doorstart
dient te worden vermeden.49 Daarnaast dient tijdens (de voorbereiding van) de
doorstart te worden gewaakt voor selectieve betaling50 en het doen van, de fi -
nanciële situatie binnen de vennootschap indachtig, ongeoorloofde vermogens-
onttrekkingen. Het gevaar voor persoonlijke aansprakelijkheid doemt bijvoor-
beeld op wanneer bestuurders of aandeelhouders ter elfder uur en in het zicht
van faillissement hun eigen positie of die van een bevriende partij veilig stellen
ten koste van de (overige) schuldeisers van de vennootschap.51
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49. In dit verband kan worden gedacht aan het voorafgaand aan het faillissement verstrekken
van zekerheden aan een externe financier of een groepsmaatschappij waardoor ten opzichte
van crediteuren een valse schijn van kredietwaardigheid van de vennootschap wordt gewekt.
Dit kan niet alleen leiden tot aansprakelijkheid van diegenen die binnen de vennootschap de
touwtjes in handen hebben maar eveneens van de kredietverstrekker. Zie in dit verband het
bekende HR 25 september 1981, NJ 1982, 443 en de Erba-arresten HR 28 juni 1957, NJ
1957, 514 en HR 20 maart 1959, NJ 1959, 581. Ik ga hier niet verder op in. De rol van ban-
ken bij het voorbereiden van een doorstart valt buiten de omvang van deze bijdrage. Zie over
de aansprakelijkheid wegens het wekken van de schijn van kredietwaardigheid Olaerts 2007,
p. 202 e.v. 

50. Selectieve betaling van vennootschapscrediteuren kan een in financiële moeilijkheden ver-
kerende vennootschap tot op zekere hoogte helpen de moeilijke periode te overbruggen.
Onder omstandigheden kan selectieve betaling echter onrechtmatig worden. Zie HR 12 juni
1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt). Ik ga hier niet verder in op het leerstuk van de selectieve
betaling. Zie in dit verband onder meer Bartman/Dorresteijn, Van het concern, 2006, zesde
druk, p. 21 e.v. 

51. In dit verband kan worden gewezen op de uitspraak van het Hof ‘s-Hertogenbosch van 2
december 2003, JOR 2004/143. Het hof was daarin van oordeel dat de bestuurder onrecht-
matig handelde jegens de crediteuren van de vennootschap door de activiteiten voort te zet-
ten nu: ‘hij (…) wist of redelijkerwijs moest weten dat de vennootschap niet aan haar ver-
plichtingen zou kunnen voldoen en zijn handelen vooral werd ingegeven door de wens om
zijn eigen positie in geval van deconfiture van de vennootschap te verbeteren (…).’ Zie hier-
over Olaerts 2007, p. 184. Voorts kan worden verwezen naar de uitspraken van de Hoge
Raad inzake Keulen/BLG en Nimox waarbij het ging om ongeoorloofde vermogensonttrek-
kingen. HR 9 mei 1986/792 (Keulen/BLG) en HR 8 november 1991, NJ 1992/174 (Nimox).
Zie hierover onder meer Olaerts 2007, p. 205 e.v. en de daar aangehaalde literatuur. In het
wetsvoorstel strekkende tot vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht worden cre-
diteuren tegen ongeoorloofde vermogensonttrekkingen beschermd doordat voor het doen
van uitkeringen de instemming van het bestuur vereist is. Het bestuur is, op straffe van per-
soonlijke aansprakelijkheid, slechts bevoegd om met een dividendbesluit in te stemmen
indien het van oordeel is dat de vennootschap na het doen van de uitkering zal kunnen blij-
ven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Parameters voor een dergelijk
oordeel zijn de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit van de vennootschap. Zie
Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3, p. 30.
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Niet alleen tegenover derden zoals de crediteuren moeten de bestuurders bij
de voorbereiding van de doorstart een zekere zorg in acht nemen, hetzelfde
geldt voor wat betreft de taakvervulling van de bestuurders tegenover de ven-
nootschap. Immers, ook intern kunnen aansprakelijkheidsrisico’s op de loer lig-
gen. De art. 2:9 en 2:138/248 BW constitueren een aansprakelijkheidsrisico in
geval van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuursorgaan als collectief.52

Voor aansprakelijkheid ingevolge art. 2:9 BW is vereist dat de bestuurder een
ernstig verwijt kan worden gemaakt.53 Of daarvan sprake is, hangt volgens de
Hoge Raad in het Staleman/Van de Ven-arrest af van de omstandigheden van
het geval. Tot de relevante omstandigheden dienen, volgens de Hoge Raad in
voornoemd arrest te worden gerekend54: 

‘(…) de aard van de door de rechtspersoon uitgeoefende activiteiten, de in
het algemeen daaruit voortvloeiende risico’s, de taakverdeling binnen het
bestuur, de eventueel voor het bestuur geldende richtlijnen, de gegevens
waarover de bestuurder beschikte of behoorde te beschikken ten tijde van de
aan hem verweten beslissingen of gedragingen, alsmede het inzicht en de
zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder die voor zijn
taak berekend is en deze nauwgezet vervult.’

De laatste door de Hoge Raad genoemde omstandigheid leidt tot een zekere
objectivering van de bestuurstaak.55 In het kader van de aansprakelijkheid op
basis van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:138/248 BW wordt
van een vergelijkbare maatstaf uitgegaan. Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is
volgens de Hoge Raad slechts sprake indien56 ‘(…) geen redelijk denkend be -
stuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben.’

Zoals reeds aangegeven speelt de doorstart zich af tegen de achtergrond van een
moeilijk dilemma. Bij een geslaagde operatie zijn immers de belangen van
meerdere bij de onderneming betrokkenen gediend terwijl anderzijds eveneens
slachtoffers worden gemaakt.57 Het aanleggen van een strenge maatstaf voor
be stuurdersaansprakelijkheid voedt de vrees voor het ontstaan van ‘bange be -
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52. Ik ga hier voorbij aan de discussie over de vraag of art. 2:138/248 BW als een regel van
interne dan wel externe aansprakelijkheid dient te worden gekwalificeerd. Zie over het
gebruik van art. 2:9 BW Van Zanten en Assink 2008, p. 165 waarin auteurs de curator oproe-
pen om meer van deze aansprakelijkheidsbepaling gebruik te maken.

53. HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360 (Staleman/Van de Ven). 
54. HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360; ro. 3.3.1
55. Zie over die objectivering Olaerts 2007, p. 149 e.v. en de daar aangehaalde literatuur.
56. HR 8 juni 2001, NJ 2001, 454. 
57. Zie in die zin Vriesendorp 1997, p. 65.
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stuurders’.58 Dit kan mijns inziens worden ondervangen door de nadruk te leg-
gen op een op de bestuurders rustende inspanningsverplichting.59 In de lagere
rechtspraak lijkt ruimte te zijn gecreëerd om dit te benadrukken. In zijn bijdra-
ge aan het Insolad jaarboek van 1997 stelt Vriesendorp dat het voorbereiden
van wat hij een georkestreerde doorstart noemt, aanleiding kan geven tot een
onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Hij vraagt zich daarbij echter af
of van onbehoorlijk bestuur enkel sprake is indien op voorhand duidelijk is dat
de doorstart niet tot een positieve uitkomst kan leiden of dat daarvan ook spra-
ke is indien omtrent de slagingskansen van de doorstart vooraf twijfel bestond
en deze achteraf niet succesvol is gebleken.60 In de jurisprudentie wordt in dit
verband de nadruk gelegd op het adequaat inspelen op de gesignaleerde finan-
ciële moeilijkheden door het treffen van maatregelen en door een deugdelijke
voorbereiding van een eventuele reorganisatie waartoe dit aanleiding kan
geven. Uit de aansprakelijkheidsprocedures op basis van art. 2:9 BW blijkt dat
op de bestuurders een inspanningsverplichting rust. De bestuurdersaansprake-
lijkheid gaat niet zover dat het bestuur moet garanderen dat de vennootschap,
na het uitvoeren van de voorgestelde reorganisatiemaatregelen, wederom op
rendabele wijze aan het economisch verkeer zal kunnen deelnemen. Risico’s
zijn immers inherent aan het ondernemen en dit adagium geldt uiteraard ook
voor het reorganiseren. Doorslaggevend is of het bestuur heeft voldaan aan de
op hem rustende inspanningsverbintenis en dientengevolge de vereiste zorg-
vuldigheid in acht heeft genomen. Rechtbank Utrecht concludeerde tot aan-
sprakelijkheid van bestuurders en commissarissen op basis van een onbehoor-
lijke taakvervulling in een geval waarin geen sprake was van een beleidskeuze
op basis van een foute inschatting van ondernemingsrisico’s maar van een
beleidskeuze waarbij, in de woorden van de rechtbank: ‘(…) in het geheel geen
acht was geslagen op de daaraan voor de organisatie verbonden risico’s’.61 Tot
aansprakelijkheid van de bestuurders jegens de vennootschap zal slechts wor-
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58. Zie in verband met de vrees voor het ontstaan van bange bestuurders en de op de bestuur-
ders rustende verplichtingen M.J. Kroeze, Bange bestuurders (orate Rotterdam), Deventer:
Kluwer 2005.

59. In die zin onder meer J.B. Wezeman, Aansprakelijkheid van bestuurders, Deventer: Kluwer
1998, p. 68 die van mening is dat niet iedere bestuursfout tot aansprakelijkheid moet leiden;
zie verder onder meer J.M.M. Maeijer, MR. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands Burgerlijk recht. 2. De naamloze en de besloten vennootschap. Deel III. Verte -
genwoordiging en rechtspersoon. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, nr. 321; J.W.
Winter, Van Schilfgaarde. Van de BV en de NV. Deventer: Kluwer 2006, nr. 47.

60. Vriensendorp 1997, p. 71.
61. Rechtbank Utrecht 12 december 2007, JOR 2008/10 (Ceteco). Het ging in deze zaak overi-

gens niet om de vraag of de nodige maatregelen waren genomen teneinde de onderneming
van de ondergang te redden maar om de vraag of de situatie waarin de onderneming ver-
keerde niet al eerder duidelijk had behoren te zijn. 

M. Olaerts



den geconcludeerd indien geen bestuurder die voor zijn taak berekend is en
deze nauwgezet vervult, had kunnen denken dat de voorgestelde maatregelen
een uitkomst zouden kunnen bieden voor de financiële moeilijkheden waarin
de onderneming verkeert. In het arrest van het hof van 7 oktober 199762 werd
tot interne bestuurdersaansprakelijkheid geconcludeerd op grond van een on -
voldoende voorbereiding en cijfermatige onderbouwing van het saneringsplan.
Het Hof63 oordeelde onder meer:

‘Van enig cijfermatig onderbouwd saneringsplan heeft hij echter niet gerept
(…). Deugdelijk onderzoek naar de vragen of voortzetting van de onderne-
ming van ATB uitzicht bood op voortbestaan van de onderneming en hoe en
wanneer voldoende extra opbrengsten zouden kunnen worden gegenereerd
om de bestaande schulden te voldoen, lijkt dan ook niet te zijn verricht, noch
door Vogel noch in zijn opdracht. Zulks mocht wel van Vogel als bestuurder
der vennootschap verwacht worden.’

Concluderend kan gesteld worden dat een deugdelijke voorbereiding van een
eventuele doorstart of reorganisatie van groot belang is. Een gebrek aan zorg
kan niet alleen leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurders jegens derden op
basis van onrechtmatige daad, aansprakelijkheid wegens onbehoorlijk bestuur
behoort eveneens tot de risico’s. Blijkens de lagere rechtspraak, kunnen de aan-
sprakelijkheidsrisico’s grotendeels worden afgedekt door een goede voorberei-
ding en een welgestructureerd en weloverwogen reorganisatieplan. Dat het reor-
ganisatieplan onder omstandigheden niet het verhoopte effect heeft, wordt de
bestuurders doorgaans niet aangerekend.

5. De aandeelhouders

Naast de bestuurders kunnen de aandeelhouders als tweede vennootschappelij-
ke zeggenschaphouders worden aangemerkt. Ik wees er reeds op dat een door-
start doorgaans het resultaat is van onderling overleg tussen het bestuur en de
belangrijkste verschaffers van vreemd vermogen terwijl de individuele aan-
deelhouders doorgaans weinig of geen invloed hebben op het proces. Dit is
anders waar het de holdingvennootschap in concernverhoudingen betreft. Naast
de bestuurders kunnen onder omstandigheden ook de aandeelhouders aanspra-
kelijk worden gesteld door de schuldeisers op grond van een door hen gepleeg-
de onrechtmatige daad. In de jurisprudentie is in dit kader door de Hoge Raad
een zorgplicht ontwikkeld die in concernverhoudingen onder omstandigheden
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62. Hof Den Haag 7 oktober 1997, JOR 1997/141.
63. Overweging 6.3 van het hof. Zie eveneens Olaerts 2007, p. 158.
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rust op de moedermaatschappij jegens de crediteuren van een dochtervennoot-
schap.64 In dit verband kan worden gedacht aan de klassieke gevallen van aan-
sprakelijkheid in concernverhoudingen op grond van een onrechtmatige daad
wegens het doen van ongeoorloofde vermogensonttrekkingen65, het wekken
van de schijn van kredietwaardigheid of het voortzetten van de verliesgevende
activiteiten van een dochtervennootschap.66

Wanneer op een aandeelhouder de plicht rust om met de belangen van de cre-
diteuren rekening te houden, kan daaraan op verschillende manieren gestalte
worden gegeven. Zo kan een aandeelhouder crediteuren bijvoorbeeld tijdig
waarschuwen voor de financiële moeilijkheden waarin de vennootschap ver-
keert of zelf instaan voor de voldoening van die crediteuren. Daarnaast kan de
desbetreffende aandeelhouder overgaan tot het achterstellen van een vorderin-
gen die hij op de vennootschap heeft ten opzichte van de vorderingen van de
(overige) crediteuren.67 Dat het onder omstandigheden wenselijk kan zijn om
van een dergelijke achterstelling gebruik te maken, blijkt uit de uitspraak van
het Hof Amsterdam van 5 november 2005 inzake Carrier.68 Het ging in deze
zaak om een moedervennootschap die opkwam tegen de homologatie van een
akkoord bij een in surséance van betaling verkerende dochtervennootschap. In
tegenstelling tot de concurrente crediteuren die 33% van hun vordering voldaan
zouden krijgen, diende de moedervennootschap genoegen te nemen met een
uitkeringspercentage van slechts 5,6%. Zowel rechtbank als Hof waren van oor-
deel dat de ongelijke behandeling van crediteuren in casu niet aan de homolo-
gatie van het akkoord in de weg moest staan. De vordering van de moederven-
nootschap op de dochtermaatschappij vloeide voort uit een lening aan de 100%
dochtermaatschappij die volgens het Hof69: 

‘(...) in elk geval deels, in de gegeven situatie het karakter heeft van een
kapitaalsinjectie.’

Het hof was voorts van mening dat70:
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64. Zie hierover Timmerman 2008, p. 251.
65. Zie in dit verband de reeds aangehaalde arresten inzake Nimox en Keulen/BLG.
66. Zie in dit verband de reeds aangehaald uitspraak inzake Albeda Jelgersma en HR 21 decem-

ber 2001, NJ 2005, 96 (Hurks II). Zie over aansprakelijkheid in concernverhoudingen
Olaerts 2007, p. 191 e.v.

67. Zie over de verschillende manieren waarop een moedervennootschap aan de op haar rusten-
de zorgplicht invulling kan geven Olaerts 2007, p. 214.

68. Hof Amsterdam 2005, JOR 2005/51 m.nt. Bartman.
69. Ro. 2.15.
70. Ro. 2.15.
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‘(...) gelet ook op die omstandigheden, van Carrier SA verwacht mag wor-
den dat zij bij de bepaling van haar positie in deze, de belangen van de ove-
rige schuldeisers van Carrier BV niet uit het oog verliest en in verband met
die belangen, genoegen neemt met 5,6% van haar vordering terwijl de ove-
rige crediteuren 33% krijgen uitgekeerd.’

Dit is een opmerkelijke uitspraak aangezien in het Nederlandse recht een wette-
lijke basis voor achterstelling van aandeelhoudersleningen ontbreekt.71 De figuur
van de achterstelling van aandeelhoudersleningen is wel terug te vinden in bij-
voorbeeld het Duitse recht waar deze is ontwikkeld vanuit de gedachte dat op de
aandeelhouders jegens de vennootschap een financieringsverantwoordelijkheid
rust.72 Bartman verwijst in zijn noot bij het arrest van het Hof naar de parallel die
daarin getrokken wordt met de achterstellingsregeling. Hij wijst erop dat het cri-
terium dat de rechtbank hanteert om de lening van de moedervennootschap als
‘kapitaalvervangend’ aan te merken, nauw aansluit bij het criterium dat in
Duitsland wordt gebruikt bij de achterstelling van aandeelhoudersleningen. 

In de literatuur is meermaals de idee geopperd om ook in Nederland de achter-
stelling van aandeelhoudersleningen op bredere basis mogelijk te maken.73 In
geval van financiële moeilijkheden kan de vennootschap op twee manieren van
nieuw kapitaal worden voorzien. In de eerste plaats door het uitgegeven van
nieuwe aandelen dan wel een bijstorting op de aandelen door de bestaande aan-
deelhouders. In dat geval verschaffen de aandeelhouders de vennootschap
nieuw risicodragend kapitaal dat tot het eigen vermogen van de vennootschap
kan worden gerekend. In de tweede plaats kan de vennootschap worden geher-
financierd met behulp van vreemd vermogen. Dat vreemd vermogen kan
afkomstig zijn van een externe financier zoals bijvoorbeeld de huisbankier.
Wanneer de vennootschap in vergaande financiële moeilijkheden verkeert, zal
de bank echter niet snel geneigd zijn om de vennootschap onder reguliere
marktvoorwaarden nieuw kapitaal te doen toevloeien zonder daarbij nadere
eisen te stellen ten aanzien van bijvoorbeeld de bedrijfsvoering in de toe-
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71. Zie over een eventuele basis voor de achterstelling van aandeelhoudersleningen in de Neder -
landse wetgeving onder meer R.J. de Weijs, ‘Vooruit met de achterstelling: over de positie
van aandeelhoudersleningen in en voor faillissement’, WPNR 2008/6751, p. 313-320. 

72. M.L. Lennarts en J.N. Schutte-Veenstra 31 maart 2004, Rapport: Versoepeling van het BV-
kapitaalbeschermingsrecht, p. 130; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, Köln, Berlin, Bonn,
München: Carl Heymanns Verlag KG 2002, § 18 III b en § 37 IV, p. 1154 e.v.; T. Raiser en
R. Veil, Recht der kapitalgesellschaften, München: Verlag Franz Vahlen 2006, § 38 17.

73. Uit de aangehaalde uitspraak van het Hof Amsterdam inzake Carrier blijkt dat dit ook nu
reeds zonder wettelijke basis mogelijk is. Zie over de achterstelling van aandeelhoudersle-
ningen onder meer R.J. de Weijs 2008, p. 313-320; R.J. Schimmelpenninck, ‘Leningen of
schadeclaims van aandeelhouders concurrent?’ TvI 2003, p. 239-246.

Vennootschappelijke beleidsbepaling in ‘zwaar weer’



komst.74 In plaats van de bank, kunnen ook de bestaande aandeelhouders onder
dergelijke omstandigheden de vennootschap van additioneel vreemd vermogen
voorzien. Wanneer de vennootschap vervolgens in financiële moeilijkheden
komt te verkeren, neemt de aandeelhouder ten gevolge van de ter beschikking
gestelde lening de positie van vennootschapscrediteur in terwijl hij uit hoofde
van het aandeelhouderschap in principe slechts als postconcurrent crediteur zou
kunnen worden aangemerkt. De vraag is of het redelijk is dat de aandeelhou-
ders op een moment waarop het vennootschappelijke voortbestaan wordt
bedreigd, een positie inneemt die gelijk is aan die van de (overige) crediteuren.
Voorgesteld wordt om achterstelling mogelijk te maken wanneer de aandeel-
houder de vennootschap vreemd vermogen verschaft in plaats van deze met
eigen vermogen uit te rusten op een moment waarop van een derde geen lening
meer kan worden verkregen.75 De vraag is vervolgens of op iedere aandeelhou-
der de verplichting tot een adequate financiering rust. Adequate financiering
van de vennootschap kan gezien worden als een van de voorwaarden voor het
toekennen van beperkte aansprakelijkheid.76 Volgens Schimmelpenninck dient
het in ieder geval mogelijk te zijn om leningen van een controlerend aandeel-
houder in concernverhoudingen achter te stellen.77 De reden voor de achterstel-
ling is volgens hem gelegen in het feit dat de aandeelhouder een zekere macht
heeft over de vennootschap, een betere kennis heeft over de stand van zaken
binnen de vennootschap en bovendien anders dan de crediteuren meedeelt in de
potentiële winsten van de vennootschap.78 Dat laatste geldt met name voor de
aandeelhouders in geval van een doorstart. Immers, bij een geslaagde doorstart
zijn het de aandeelhouders die daarvan (mede) de vruchten plukken.79 De situ-

60

74. Zie in dit verband Olaerts 2007.
75. Schimmelpenninck 2003, p. 239-246.
76. A. Muscat, The Liability of the Holding Company for the Debts of its Insolvent Subsidiaries,

Aldershot, Brookfield USA, Signapore, Sydney: Dartmouth 1996, p. 314. Muscat is van
mening dat idealiter de plicht tot het verstrekken van adequate financiering dient te worden
doorgetrokken naar alle controlerende aandeelhouders, dit wil zeggen zowel naar natuurlijke
personen als naar holdingvennootschappen. Het beginsel van beperkte aansprakelijkheid staat
zijns inziens echter aan het aannemen van een dergelijke plicht voor de controlerende aan-
deelhouder-natuurlijk persoon in de weg. Hij geeft aan dat in geval van groepsverhoudingen
daarentegen meer redenen zijn om de beperkte aansprakelijkheid terzijde te schuiven. 

77. Schimmelpenninck 2003, p. 244 e.v. 
78. Zie hierover De Weijs 2008, p. 314 onder verwijzing naar Schimmelpenninck 2003, p. 239.
79. Dit is uiteraard afhankelijk van de wijze waarop aan de doorstart gestalte is gegeven. Bij het

doorvoeren van een sterfhuisconstructie bevinden de aandeelhouders van het oude concern
zich in een weinig benijdenswaardige positie aangezien zij met waardeloze aandelen in het
sterfhuis achterblijven. Vaak worden de aandeelhouders ten gevolge van de financiële her-
structurering waarmee een doorstart gepaard gaat, geconfronteerd met een verwatering van
hun belang in de vennootschap. Dit neemt echter niet weg dat ze bij een geslaagde doorstart
de waarde van hun aandelen weer zullen zien stijgen. 

M. Olaerts



atie waarin de aandeelhouder een zekere macht heeft over de vennootschap en
derhalve op de hoogte is van het financiële reilen en zeilen binnen die ven-
nootschap, doet zich mijns inziens niet enkel voor wanneer het gaat om een
controlerend aandeelhouder in concernverhoudingen. Daarvan is bijvoorbeeld
eveneens sprake wanneer de aandeelhouder die de vennootschap vreemd ver-
mogen in plaats van eigen vermogen verstrekt tevens bestuurder of commissa-
ris is. Ik kom hierop terug.

6. Vennootschappelijke beleidsbepaling herbekeken

Naar de huidige stand van het recht in Nederland ligt de eindverantwoordelijk-
heid voor (het voorkomen van) de benadeling van crediteuren in financiële cri-
sissituaties bij de (individuele) bestuurders. Het zijn immers de bestuurders die
instaan voor de dagelijkse bedrijfsvoering en als eerste op de hoogte zijn van de
eventuele financiële moeilijkheden binnen de vennootschap. Aangezien het
bestuur bovendien bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen, zijn
het de bestuurders die in eerste instantie in staat zijn een eventuele benadeling
van crediteuren te voorkomen door bijvoorbeeld niet langer in naam van de
vennootschap verplichtingen aan te gaan of de crediteuren van eventuele be-
talingsmoeilijkheden in kennis te stellen. Het is de taak van het bestuur als col-
lectief om de financiële situatie op de voet te volgen en indien nodig aan de
alarmbel te trekken. 

Ik heb hiervoor aangegeven dat, naast het bestuur, de aandeelhouders als twee-
de vennootschappelijke zeggenschaphouders kunnen worden aangemerkt. Niet
enkel in concernverhoudingen kan de moedervennootschap als grootaandeel-
houder belangrijke zeggensmacht uitoefenen over haar dochterondernemingen.
Uit de bevoegdheidsverdeling die aan Boek 2 BW ten grondslag ligt blijkt dat
de gezamenlijke aandeelhouders naast het bestuur als volwaardige zeggenschap -
houders kunnen worden aangemerkt.80 Een onderwerp dat vaak onderbelicht
blijft is de rol en de positie van aandeelhouders bij een reorganisatie of door-
start. Het doorvoeren van een sterfhuis-, ziekenhuis- of omgekeerde sterfhuis-
constructie is meestal het gevolg van een onderonsje tussen de concernleiding
en de belangrijkste financiers van de onderneming. De aandeelhouders worden
daardoor buiten de besluitvorming gehouden en worden na het doorvoeren van
de constructie vaak geconfronteerd met een verwatering van hun belang in de
vennootschap. Bij een ziekenhuisconstructie wordt bijvoorbeeld een herfinan-
ciering van de tussenholding waarin de gezonde concernonderdelen zijn onder-
gebracht bewerkstelligd door de participatie van de banken in het aandelenka-
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80. Zie Olaerts 2007, p. 99 e.v.
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pitaal van die vennootschap. Dit vermindert het belang van de moedermaat-
schappij in het kapitaal van deze subholding, hetgeen resulteert in een indirec-
te reductie van het belang van de concernaandeelhouders in de rendabele onder-
delen.81 Bij de omgekeerde sterfhuisconstructie doet de participatie van de ban-
ken in het aandelenkapitaal van de oude holding en de daarmee gepaard gaan-
de afstempeling van de oude aandelen het belang van de bestaande aandeel-
houders in die holding eveneens verwateren. 

De aandeelhouders moet mijns inziens tijdig de mogelijkheid worden geboden
om zich een oordeel te vormen over de toekomst van de vennootschap en hier-
in desgewenst opnieuw te investeren. Zij moeten de financiële put kunnen vul-
len vóórdat het kalf verdronken is. Wanneer de aandeelhouders van mening zijn
dat het niet de moeite loont om de vennootschap van nieuw eigen vermogen te
voorzien, kan getracht worden de onderneming alsnog te redden door op ande-
re wijze, eventueel in samenwerking met externe financiers, een reorganisatie
op touw te zetten dan wel het bestaan van de vennootschap te beëindigen. Een
pleidooi voor meer aandeelhoudersinspraak leidt echter onvermijdelijk tot meer
aandeelhoudersverantwoordelijkheid. Relevant is in dit verband in hoeverre van
de aandeelhouders mag worden verwacht dat zij met de belangen van de credi-
teuren in doorstartsituaties rekening houden. De plicht van de aandeelhouder
om met de belangen van crediteuren rekening te houden, is met name aan de
orde gekomen daar waar het de moedervennootschap/grootaandeelhouder in
concernverhoudingen betreft. Een moedervennootschap dient zich de belangen
van de crediteuren van een dochtermaatschappij aan te trekken indien zij
inzicht heeft in en zeggenschap heeft over het beleid van de dochter en aldus
voor de moeder uit hoofde van haar positie voorzienbaar was dat crediteuren
zouden worden benadeeld.82 De mogelijke benadeling van crediteuren in nade-
rende faillissementssituaties kan grotendeels worden teruggevoerd op aandeel-
houdersopportunisme.83 Het gevaar voor aandeelhoudersopportunisme doet
zich echter niet enkel voor in concernverhoudingen. De vennootschapswetge-
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81. Wanneer de holdingmaatschappij een optie wordt verleend om op termijn de bij de banken
geplaatste aandelen terug te kopen, wordt enigszins tegemoet gekomen aan de belangen van
de zittende aandeelhouders. Zie in dit verband Olaerts 2007, hoofdstuk 3, p. 45-95. 

82. Bartman/Dorresteijn 2006, p. 242.
83. Hertig en Kanda definiëren drie omstandigheden waarin een verhoogd risico voor opportu-

nistisch gedrag van aandeelhouders bestaat. Dit gevaar doet zich voor (i) wanneer de ven-
nootschap onderdeel uitmaakt van een groep of (ii) met nakende insolventie wordt gecon-
fronteerd. Daarnaast dienen onvrijwillige schuldeisers eveneens tegen aandeelhoudersop-
portunisme te worden beschermd (iii); Hertig en Kanda 2004, p. 73 e.v. Zie in verband met
aandeelhoudersopportunisme eveneens D. Millon, ‘Piercing the corporate veil, financial
responsibility, and the limits of limited liability’, Washington & Lee public legal studies
research paper series. Working paper No. 2006-08 en Lennarts 2006.
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ving gaat uit van een dualiteit tussen enerzijds het bestuursorgaan en anderzijds
de aandeelhoudersvergadering. Het gevaar voor aandeelhoudersopportunisme
doet zich voor wanneer, door de wijze waarop aan het aandeelhouderschap
invulling is gegeven, deze dualiteit verloren gaat. In dat geval is immers niet
langer sprake van een bestuur dat in staat is aan eventueel aandeelhoudersop-
portunisme het hoofd te bieden. Of een dergelijke situatie zich voordoet, is af -
hankelijk van de wijze waarop de aandeelhouder aan zijn aandeelhouderschap
invulling geeft. Ook buiten concernverhoudingen kan een aandeelhouder om
verschillende redenen een feitelijke machtspositie binnen de vennootschap
innemen. In Duitsland loopt de houder van 10% van de aandelen in een GmbH
het gevaar dat zijn vordering op de vennootschap wordt achtergesteld.84 Hoewel
de wettelijke regeling van de achtergestelde aandeelhouderslening in Duits -
land enkel van toepassing is op de GmbH, wordt algemeen aangenomen dat
een vergelijkbare regeling geldt voor andere vennootschapsvormen, waaron-
der de A-G.85 Het moet daarbij gaan om een aandeelhouder die een nauwe band
heeft met de vennootschap, in die zin dat hij invloed kan uitoefenen op de gang
van zaken binnen de vennootschap en op de besluitvorming inzake de finan-
ciering van die vennootschap.86 In de rechtspraak wordt ervan uitgegaan dat
hiervan sprake kan zijn wanneer een aandeelhouder een 25%-belang in het
kapitaal van de vennootschap heeft.87 De aandeelhouder dient over enige ‘un -
ter nemerischen Einfluss’ te beschikken.88 Ook zonder een 25%-belang kan een
aandeelhouder op andere wijze dermate bij de vennootschap betrokken zijn dat
achterstelling van zijn vordering onder omstandigheden gerechtvaardigd is.
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het geval dat de aandeelhouder
tevens lid is van de raad van toezicht.89
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84. § 32a GmbHG.
85. Schmidt 2002 § 18 III 4 a e.v.; H. Hirte, Kapitalgesellschaftsrecht, Köln: RWS Verlag

Kommunikationsforum GmbH 2006, § 5.144 e.v.; Raiser en Veil 2006, § 19 30-33. In
Duitsland wordt de wetgeving voor de GmbH eveneens vereenvoudigd. Dit zal leiden tot
wijzigingen in de regeling inzake kapitaalvervangende leningen. Deze achterstellingsrege-
ling zal voortaan niet langer onderdeel uitmakan van het vennootschapsrecht maar worden
ondergebacht in het insolventierecht. Zie in dit verband het ontwerp inzake MoMiG: Ent -
wurf eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-rechts und zur Bekämpfung von
Misbräuchen. Gepland is dat de wijzigingen van het GmbH-recht in oktober/november 2008
in werking zullen treden. Zie over de wijzigingen onder meer De Weijs 2008, p. 315. 

86. Hirte 2006, nr. 5.144.
87. Schmidt 2002 § 18 III 4 c e.v.; Hirte 2006, nr. 5.144. Een dergelijk aandelenpakket biedt hem

immers de mogelijkheid om een voorgestelde kapitaalverhoging te frustreren. Zie over de
overige eisen van achterstelling in Duitsland Olaerts 2007, p. 299-305 en over de wijzigin-
gen in het Duitse systeem De Weijs 2008, p. 315.

88. Hirte 2006, nr. 5.144.
89. Hirte 2006, nr. 5.144. Betoogd wordt eveneens dat de 25%-grens naar beneden dient te wor-

den bijgesteld. 
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De gedachte van de financieringsverantwoordelijkheid van de aandeelhouder
die aan het leerstuk van de achterstelling van aandeelhoudersleningen ten
grondslag ligt, is met name in doorstartsituaties interessant. Dat geldt vooral bij
vennootschappen met een beperkte groep aandeelhouders die een nauwe band
hebben met het bestuur. Aandeelhouders zitten in dergelijke vennootschappen
dichter bij het vuur doordat zij nauwer betrokken zijn bij het reilen en zeilen
van de vennootschap. Dientengevolge zal de aandeelhouder onder dergelijke
omstandigheden eerder op de hoogte zijn van een mogelijke benadeling van de
crediteuren van de vennootschap. Dat geldt a fortiori voor een aandeelhouder
die een bestuurs- of toezichthoudende functie binnen de vennootschap be -
kleedt. Omdat de aandeelhouders van een geslaagde doorstart de vruchten
plukken, kan mijns inziens worden gerechtvaardigd dat op de aandeelhouders
een zekere financieringsverantwoordelijkheid rust. Die financieringsverant-
woordelijkheid kan onder omstandigheden met zich brengen dat een vordering
die de desbetreffende aandeelhouder op de vennootschap heeft, wordt achter-
gesteld ten opzichte van die van de (overige) crediteuren. Het kan daarbij mijns
inziens in de eerste plaats gaan om een vordering die is ontstaan uit een door de
aandeelhouder aan de vennootschap verstrekte lening op een moment waarop
hij had behoren te weten dat hij de vennootschap, gezien diens penibele finan-
ciële situatie, eigen vermogen had dienen te vertrekken. Daarnaast kan gedacht
worden aan vorderingen die opeisbaar zijn op het moment waarop de vennoot-
schap in financiële moeilijkheden verkeert maar waarvan de aandeelhouder,
ondanks zijn kennis van de financiële zwakke positie van de vennootschap,
heeft nagelaten deze op te eisen.90 Dit wil overigens niet zeggen dat de aan-
deelhouders gehouden kunnen worden om de vennootschap van nieuw risico-
dragend kapitaal te voorzien wanneer zij niet langer in de toekomst van de
onderneming geloven.91 Een aandeelhouder kan onder zulke omstandigheden
immers op andere wijze voldoen aan de op hem jegens de crediteuren van de
vennootschap rustende zorgplicht. Zo kan hij bijvoorbeeld het bestuur machti-

64

90. Dit is vergelijkbaar met de gronden voor achterstelling in het Duitse recht; zie Olaerts 2007,
p. 301. Ik wees er reeds op dat de Duitse regeling zal worden gewijzigd en op dit punt wor-
den uitgebreid. Zie hierover De Weijs 2008, p. 315.

91. Zie in dit verband President Rechtbank Amsterdam 20 december 2001, JOR 2002/26. Zie
ook S.M. Bartman, Voorbij NV en BV. Over corporate governance en het tekort van ons ven-
nootschapsrecht (oratie Leiden), Deventer: Kluwer 2004, p. 11. In het kader van de vereen-
voudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt de mogelijkheid gecreëerd om onder
omstandigheden statutair extra verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard op te leggen.
Een voorbeeld van een dergelijke verplichtingen is, volgens de Memorie van Toelichting op
het voorgestelde art. 2:192 BW, de plicht tot het verstrekken van een lening aan de ven-
nootschap. Het statutair opleggen van verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard kan
overigens niet tegen de wil van de aandeelhouder. Memorie van Toelichting, Kamerstukken
II 2006/07, 31 058, nr. 3, p. 44.
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gen om het faillissement van de vennootschap aan te vragen. Ik heb erop gewe-
zen dat de mogelijke benadeling van crediteuren in naderende faillissementssi-
tuaties grotendeels kan worden teruggevoerd op aandeelhoudersopportunisme.
Tegen deze achtergrond kan men zich afvragen of het redelijk is om het bestuur
of de individuele bestuurders met aansprakelijkheid te bedreigen terwijl het in
principe de aandeelhouders zijn die van het (eventueel geslaagde) risicovol
ondernemen profiteren. Bovendien missen de bestuurders de bevoegdheid om
zelfstandig het faillissement van de vennootschap aan te vragen. Desalniet te -
min kunnen zij op basis van de bestaande regels van bestuurdersaansprakelijk-
heid onder omstandigheden wel op het voortzetten van verliesgevende activi-
teiten worden aangesproken.92 Onder meer om wille hiervan is mijns inziens
een nauwere betrokkenheid van de aandeelhouders wenselijk. Tegen de achter-
grond van de vereenvoudiging van het kapitaalbeschermingsrecht voor de BV
acht ik het, in navolging van het pleidooi van De Weijs, opportuun om ook de
mogelijkheden tot meer aandeelhoudersverantwoordelijkheid bijvoorbeeld in
de vorm van de achterstelling van aandeelhoudersleningen nader te explore-
ren.93

7. Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat het voor bestuurders belangrijk is dat zij
alert zijn en financiële problemen tijdig signaleren. Wanneer vervolgens maat-
regelen worden genomen ter voorbereiding van een latere doorstart is een deug-
delijke voorbereiding en onderbouwing van de te treffen maatregelen van groot
belang. Alle bestuurders dienen nauw betrokken te zijn bij, de financiële situ-
atie van de vennootschap indachtig, risicovolle transacties. De ruimte voor dis-
culpatie van de individuele bestuurder zal uiterst beperkt zijn wanneer de ven-
nootschap in een financieel penibele situatie verkeert. De reorganisatie dient
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92. Zie Van Eeghen 2006, p. 18 en p. 29 e.v. die erop wijst dat dit probleem in de praktijk wordt
opgelost doordat de bestuurders de surséance van de vennootschap aanvragen, waartoe zij
wel bevoegd zijn. De bewindvoerder kan vervolgens desgewenst het faillissement van de
vennootschap bewerkstelligen. Zie in dit verband eveneens M.J.G.C. Raaijmakers, Pitlo. Het
Nederlands burgerlijk recht. Deel 2. Ondernemingsrecht Deventer: Kluwer 2006, p. 291 en
434. Van Eeghen wijst op de ongelukkige keuze van de wetgever om de bevoegdheid tot het
aanvragen van het faillissement te besluiten aan de aandeelhoudersvergadering op te dragen.
De aandeelhouders hebben immers weinig belang bij het aanvragen van dat faillissement ter-
wijl het bestuur juist de verantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de vennootschap,
rekening houdend onder meer met de belangen van de crediteuren. Van Eeghen 2006, p. 29
e.v

93. Zie in deze zin en nader over de voorstellen inzake de flexibilisering van het BV-recht en de
verhouding daarvan tot de achterstelling van aandeelhoudersleningen De Weijs, 2008, p. 313
e.v.
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mijns inziens tot de collectieve taak van de bestuurders, eventueel onder toe-
zicht van de raad van commissarissen, te worden gerekend. Alle bestuurders (en
commissarissen) dienen er derhalve van op de hoogte te zijn en hun verant-
woordelijkheid te dragen. In een eventuele aansprakelijkheidsprocedure dient
de nadruk te worden gelegd op de inspanningsverplichting die op de bestuur-
ders jegens de vennootschap rust. Risico’s zijn inherent aan het ondernemen en
derhalve ook aan het reorganiseren. 

De positie van de aandeelhouders binnen een in financiële moeilijkheden ver-
kerende vennootschap en de plicht van deze kapitaalverschaffers om met de
belangen van de crediteuren rekening te houden, is vooral in concernverhou-
dingen aan de orde gekomen. De mogelijke benadeling van crediteuren is door-
gaans terug te voeren op aandeelhoudersopportunisme. Ik heb betoogd dat dit
gevaar zich eveneens voordoet buiten concernverhoudingen. Van belang is de
wijze waarop de aandeelhouder aan zijn aandeelhouderschap invulling heeft
gegeven. Wanneer hierdoor de dualiteit tussen vennootschapsorganen veloren
dreigt te gaan, ontstaat ruimte voor aandeelhoudersopportunisme. Op de aan-
deelhouder die nauw betrokken is bij het (financiële) reilen en zeilen van de
vennootschap dient onder omstandigheden een financieringsverantwoordelijk-
heid te rusten. Een dergelijke financieringsverantwoordelijkheid is mijns in -
ziens bijvoorbeeld gerechtvaardigd ten aanzien van aandeelhouders die in
nauwe samenwerkingsverbanden participeren. Hiermee wordt gedoeld op ven-
nootschappen waarbij de afstand tussen het bestuur en de aandeelhouders
betrekkelijk kort is en de aandeelhouders derhalve eveneens op de hoogte zijn
van de financiële moeilijkheden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een aan-
deelhouder die tevens bestuurder is of lid van de raad van commissarissen. Het
zijn de aandeelhouders die (mede) profiteren van een geslaagde doorstart. Het
is dan ook redelijk dat een gedeelte van de kosten voor hun rekening komt. Een
manier om dit te bewerkstelligen is door het achterstellen van eventuele vorde-
ringen die de aandeelhouders op de vennootschap hebben.

66

M. Olaerts



Voorbereiden van de doorstart: hoever mag de 
ondernemer gaan?

MR. DRS. C.M. HARMSEN1

1. Inleiding

Het behoeft geen betoog dat de kans op een succesvolle doorstart in belangrij-
ke mate samenhangt met een tijdige en gedegen voorbereiding daarvan. Bij een
dergelijke voorbereiding zijn veelal meerdere partijen betrokken, zoals (het
bestuur van) de in financiële problemen verkerende onderneming, een of meer-
dere banken of andere geïnstitutionaliseerde verschaffers van vreemd vermo-
gen en de (groot-) aandeelhouder(s). Andere betrokkenen bij de onderneming,
zoals de ‘gewone’ crediteuren en werknemers worden in de regel zo min moge-
lijk betrokken bij de voorbereidingen. Al te gedetailleerde kennis en weten-
schap bij deze betrokkenen leidt immers eenvoudig tot een self fulfilling prop-
hecy. De partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de doorstart moe-
ten evenwel wel rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van die
partijen die niet aan de tekentafel van de beoogde herstructurering zitten.
Hierbij speelt de onderneming, althans het bestuur van de onderneming een
belangrijke maar niet altijd eenvoudige rol. Dat hierbij sprake is of kan zijn van
een spanningsveld waarin (het bestuur van) de onderneming moet manoeuvre-
ren, blijkt alleen al uit de stroom van literatuur en (gepubliceerde) jurispruden-
tie op het gebied van de aansprakelijkheid van bestuurders na insolventie. 

Op de in de titel opgeworpen vraag, hoe ver mag de ondernemer gaan bij een
doorstart, lijkt het antwoord wellicht eenvoudig. De ondernemer mag (en moet)
zover gaan als nodig is om de onderneming van de ondergang te redden, waar-
bij hij niet mag treden buiten de grenzen van de wet. De ondernemer die alleen
dit advies krijgt wanneer hij wordt geconfronteerd met financiële problemen in
de onderneming, is echter niet werkelijk geholpen. De wet kent geen duidelij-
ke grenzen, waardoor het per definitie niet eenvoudig is binnen de grenzen
ervan te blijven. Daarbij komt dat achteraf, nadat de onderneming ondanks de
pogingen van de ondernemer toch insolvent geraakt, de grenzen vaak duidelij-
ker zichtbaar blijken dan voorafgaande aan de insolventie en, ook niet onbe-
langrijk, de grenzen in de jurisprudentie continue worden verduidelijkt en aan-
gepast, waardoor het speelveld kan blijken te zijn veranderd tussen het moment
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waarop de doorstart werd voorbereid en het moment dat de curator of een derde
de bestuurder van de onderneming aanspreekt. Daarmee blijkt de vraag hoever
een ondernemer mag gaan in het voorbereiden van de doorstart minder een-
voudig dan het op het eerste gezicht lijkt. 

2. Hoe ver mag de ondernemer gaan: twee dimensies

Bij de verkenning van de vraag hoe ver een ondernemer mag gaan bij het voor-
bereiden en uitvoeren van een doorstart van zijn onderneming, zijn (ten minste)
twee dimensies te onderkennen. De eerste dimensie betreft de vraag hoe lang
de ondernemer mag doorgaan met de voorbereiding en wanneer het punt komt
dat hij de handdoek in de ring moet gooien. De tweede dimensie betreft de
vraag waar de grens ligt tussen het gerechtvaardigd nastreven van het doel de
onderneming te behouden (mede ten behoeve van de bij die onderneming
betrokken partijen) en het niet langer gerechtvaardigd nastreven van het behoud
van de onderneming omdat dit leidt tot nadeel voor de andere betrokkenen bij
de onderneming. 

2.1 De eerste dimensie: wanneer moet de handdoek in de ring?

2.1.1 Wettelijke verplichtingen

De Faillissementswet noch enige andere wet bevat een verplichting voor het
bestuur van een rechtspersoon in financiële problemen om op enig moment sur-
seance van betaling of het faillissement van de rechtspersoon aan te vragen. 

De Faillissementswet bepaalt wel wanneer het faillissement of de surseance van
betaling kan worden aangevraagd, maar niet wanneer een van beide moet wor-
den aangevraagd. Het faillissement kan worden aangevraagd indien de schul-
denaar verkeert in de situatie van hebben opgehouden te betalen2 en surseance
van betaling kan worden aangevraagd wanneer de schuldenaar voorziet dat hij
met het betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan3. Het
Voorontwerp Insolventiewet van de Commissie insolventierecht kent een aan
deze gronden verwante grondslag voor het aanvragen van een insolventie,
namelijk indien de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehou-
den te betalen of redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan
met het betalen van zijn opeisbare schulden.4 De criteria van de Faillisse -
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mentswet noch het criterium in het Voorontwerp geven dus een ondubbelzinnig
duidelijk moment aan waarop het bestuur zijn verantwoordelijkheid moet
nemen en het ertoe moet leiden dat aangifte van het faillissement wordt gedaan
of surseance van betaling wordt aangevraagd danwel de insolventie wordt be -
werkstelligd. 

Voor het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap doet zich overi-
gens nog een aanvullend probleem voor wanneer het bestuur van oordeel is dat
het faillissement van de in financiële problemen verkerende vennootschap moet
worden aangevraagd, maar de algemene vergadering van aandeelhouders dat
standpunt niet deelt. Behoudens andersluidende bepaling in de statuten van de
naamloze of besloten vennootschap, is het het bestuur niet toegestaan zonder
opdracht van de algemene vergadering van aandeelhouders aangifte te doen van
het faillissement van de vennootschap.5 Zelfs zonder andersluidende bepaling
in de statuten hoeft dit geen belemmering te betekenen voor de bestuurder
omdat er geen wettelijke beperking bestaat voor het bestuur om surseance van
betaling voor de naamloze of besloten vennootschap aan te vragen. Wanneer
het bestuur derhalve van oordeel is dat het zijn verantwoordelijkheid moet
nemen met betrekking tot de financiële positie van de vennootschap en de daar-
bij betrokken derden, kan het bestuur altijd nog zelfstandig besluiten om surse-
ance van betaling aan te vragen, wanneer de algemene vergadering van aan-
deelhouders het oordeel van het bestuur niet deelt en niet bereid is te besluiten
tot aangifte van het faillissement van de vennootschap. Echter, het komt wel
voor dat in de statuten van de vennootschap is opgenomen dat een besluit van
het bestuur tot het aanvragen van surseance van betaling moet worden goedge-
keurd door de raad van commissarissen. In een dergelijk geval kan het bestuur
zich geconfronteerd zien met de situatie waarin het niet-aanvragen van surse-
ance van betaling leidt tot te lang voortzetten van de onderneming en mogelijk
als gevolg daarvan schade toebrengt aan de crediteuren waarvoor het bestuur
onder omstandigheden aansprakelijk is en de situatie waarin het toch aanvragen
van surseance van betaling leidt tot een handelen in strijd met statutaire bepa-
lingen. De Hoge Raad heeft in 20026 geoordeeld dat het handelen in strijd met
een statutaire bepaling die de rechtspersoon beoogt te beschermen7 als een
zwaarwegende omstandigheid moet worden aangemerkt, die in beginsel de aan-
sprakelijkheid van de bestuurder in de zin van art. 2:9 BW vestigt. De Hoge
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Raad voegt daaraan toe dat wanneer de aangesproken bestuurder feiten en
omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou kunnen worden aan-
genomen dat het gewraakte handelen in strijd met de statutaire bepaling niet
een ernstig verwijt oplevert, de rechter deze feiten en omstandigheden uitdruk-
kelijk in zijn oordeel dient te betrekken.8 Dit betekent dat zowel het niet-aan-
vragen van surseance van betaling kan leiden tot aansprakelijkheid voor de
bestuurder maar dat ook het wel aanvragen van surseance van betaling kan lei-
den tot aansprakelijkheid.9 Uit de in noot 9 vermelde uitspraak van de Hoge
Raad kan worden afgeleid dat de raad van commissarissen niet was gevraagd
een besluit te nemen over het aanvragen van de surseance van betaling. Naar
mijn mening moet die situatie (die in beginsel leidt tot aansprakelijkheid van de
bestuurder, aldus de Hoge Raad) uitdrukkelijk worden onderscheiden van de
situatie waarin toestemming is verzocht maar niet is gekregen. In die laatste
sitautie zal naar mijn mening geen sprake kunnen zijn van aansprakelijkheid
van de bestuurder wanneer op goede gronden alsnog surseance van betaling is
verzocht door de bestuurder. Een keuze tussen twee kwaden, waaruit wellicht
alleen een uitweg kan worden gevonden door ontslag te nemen als bestuurder.
Los van deze optie, zou ik menen dat wanneer het bestuur zich geconfronteerd
ziet met een statutaire bepaling waarbij de raad van commissarissen weigert in
te stemmen met een besluit tot het aanvragen van surseance van betaling in een
situatie waarin het bestuur oordeelt dat er gezien de financiële positie en voor-
uitzichten van de vennootschap geen andere keuze is dan het aanvragen van
surseance van betaling10, het bestuur geen andere keuze heeft dan toch maar de
surseance van betaling aan te vragen. Dit kan immers alleen maar tot schade lei-
den indien achteraf zou komen vast te staan dat het bestuur ten onrechte de sur-
seance van betaling heeft aangevraagd. Gezien de ruim geformuleerde entree-
toets voor de surseance van betaling (voorzien dat de schuldenaar niet zal kun-
nen voortgaan met het betalen van zijn opeisbare schulden) zal hiervan niet snel
sprake zijn.

Een bepaling waarin ondubbelzinnig duidelijk is wanneer het faillissement of
de surseance van betaling moet worden aangevraagd, bestaat in Nederland dus
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8. R.o. 3.4.5.
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bepalingen die een individuele aandeelhouder beogen te beschermen, brengt in beginsel aan-
sprakelijkheid van de bestuurder tegenover die individuele aandeelhouder met zich. De rech-
ter moet door de bestuurder aangevoerde feiten en omstandigheden op grond waarvan zou
kunnen worden aangenomen dat het gewraakte handelen geen ernstig verwijt oplevert in zijn
oordeel betrekken (ro 5.4).

10. Dit gaat ervan uit dat de enige andere keuze die het bestuur heeft, namelijk het doen van aan-
gifte van het faillissement van de vennootschap, wordt geblokkeerd door de algemene ver-
gadering van aandeelhouders die weigert het daarvoor benodigde besluit te nemen.
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niet. De enige enigszins gerelateerde verplichting die de wet kent, is die van art.
2:108a BW. Het bestuur van een naamloze vennootschap is in het geval van een
sterke daling van het eigen vermogen verplicht binnen drie maanden nadat het
voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen is gedaald tot een be -
drag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van
het kapitaal een algemene vergadering van aandeelhouders te laten houden ter
bespreking van zo nodig te nemen maatregelen. Voor het bestuur van een beslo-
ten vennootschap geldt deze verplichting niet. Deze wettelijke verplichting is
voor het bestuur van een naamloze vennootschap al niet als een richtlijn te
beschouwen voor de vraag wanneer het tijd is voor het aanvragen van het fail-
lissement of surseance van betaling laat staan dat dit het geval is voor het be -
stuur van andere rechtspersonen, waarvoor het bepaalde in art. 2:108a BW niet
geldt.

Geconcludeerd moet dus worden dat bij gebreke aan een duidelijke wettelijke
verplichting voor het moment waarop (uiterlijk) aangifte van het faillissement
schuldenaar of aanvraag van de surseance van betaling van de schuldenaar moet
plaatsvinden, de reikwijdte voor het bestuur om te proberen een oplossing te
vinden voor de financiële problemen van de vennootschap door bijvoorbeeld
een doorstart te realiseren, in beginsel niet wettelijk begrensd is. 

2.1.2 In jurisprudentie ontwikkelde normen voor aansprakelijkheid van
bestuur

De conclusie dat de wet geen beperking stelt aan de tijd gedurende welke het
bestuur in staat moet worden gesteld om een oplossing voor de financiële pro-
blemen van de vennootschap te bewerkstelligen, betekent evenwel niet dat het
bestuur zonder meer haar gang kan en mag gaan. In de jurisprudentie van de
Hoge Raad zijn normen ontwikkeld, welke het speelveld van het bestuur bepa-
len.

In 1990 wees de Hoge Raad het zogenoemde Beklamel-arrest.11 De Hoge Raad
oordeelde dat de juiste maatstaf voor de beoordeling van de aansprakelijkheid
van de bestuurder van de onderneming in financiële problemen jegens een
derde is of de bestuurder bij het namens de vennootschap aangaan van de over-
eenkomst wist, of redelijkerwijze behoorde te begrijpen, dat de vennootschap
niet, of niet binnen een redelijke termijn, aan haar verplichtingen zou kunnen
voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die de derde daardoor leidt.
In 2001 scherpte de Hoge Raad dit criterium aan, in die zin dat de bestuurder
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van de moedervennootschap aansprakelijk kan worden gehouden jegens de cre-
diteuren van de dochtervennootschap indien hij, gelet op zijn ingrijpende
inmenging in het beleid van de dochter en op zijn wetenschap omtrent de desas-
treuze financiële positie waarin de dochter verkeerde, (bewust) roekeloos te
werk is gegaan ten aanzien van bedoelde schuldeisers, niet van een onjuiste
maatstaf is uitgegaan. Vanaf enig moment – de peildatum – had de bestuurder
van de moeder zich de belangen van de schuldeisers van de dochtervennoot-
schap moeten aantrekken, onder meer door hen te waarschuwen dan wel door
surseance van betaling aan te vragen. Hoewel het in de Sobi/Hurks II-zaak ging
om de bestuurder van de moedervennootschap, lijkt de conclusie gerechtvaar-
digd dat deze aangescherpte norm ook voor de bestuurder van de zich in finan-
ciële moeilijkheden verkerende vennootschap zelf geldt. Er is immers geen
reden om aan te nemen dat de norm voor de bestuurder van de moederven-
nootschap strenger zou moeten zijn dan voor de bestuurder van de dochterven-
nootschap, ook niet wanneer de bestuurder van de moeder zich ingrijpend met
het beleid van de dochtervennootschap bemoeit.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de Hoge Raad van oordeel is dat er, on -
danks de afwezigheid van een daartoe strekkende expliciete wetsbepaling, een
moment kan zijn waarop de bestuurder van de vennootschap en, onder omstan-
digheden, ook de bestuurder van de moedervennootschap de surseance van
betaling van de vennootschap moeten bewerkstelligen of anderszins maatrege-
len moeten nemen ter voorkoming van door crediteuren te leiden nadeel. 

2.1.3 De peildatum

Een niet eenvoudige vervolgvraag is, wanneer het moment, waarop de bestuur-
der12 zich de belangen van de crediteuren zodanig moet aantrekken dat surse-
ance van betaling aangevraagd moet worden, dan precies voordoet. Uit de beide
arresten van de Hoge Raad kan worden geconcludeerd dat het gaat om het
moment waarop de bestuurder weet of behoort te weten dat de vennootschap
geen of onvoldoende verhaal bood aan de schuldeisers, waarbij een de bestuur-
der nog wel enige ruimte wordt gegeven. 

Van Eeghen13 heeft in zijn dissertatie over het schemergebied vóór het faillis-
sement geprobeerd om het moment dat de Hoge Raad bedoelt in zijn arresten
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te definiëren in balanstermen. Hij heeft uit het Beklamel en het Sobi/Hurks II
arrest geconcludeerd dat de onderneming bij de combinatie van verhaals- en
feitelijke insolventie niet mag worden voortgezet. Wanneer dit toch gebeurt,
zijn diegenen die een overwegende invloed hebben op de voortzetting of sta-
king van de onderneming aansprakelijk en bovendien markeert het punt waar-
op er sprake is van de combinatie van verhaals- en feitelijke insolventie in
beginsel het moment waarop de onderneming in surseance van betaling of fail-
lissement zou moeten worden verklaard, aldus Van Eeghen. Van feitelijke insol-
ventie is in elk geval sprake wanneer de onderneming niet meer binnen een
redelijke termijn aan haar verplichtingen kan voldoen en overigens (na liquida-
tie) verhaalsinsolvent zal zijn.14 Een onderneming is verhaalsinsolvent wanneer
bij (gedwongen) liquidatie niet aan alle verplichtingen kan worden voldaan.15

Dit betekent, aldus nog steeds Van Eeghen, dat de balans of – beter nog – de
reële liquiditeitsbegroting van een gezonde onderneming laat zien dat de liqui-
de middelen16 ten minste gelijk zijn aan de kortlopende schulden17. Wanneer de
kortlopende schulden groter zijn dan de liquide middelen en er tevens sprake is
van verhaalsinsolventie, is degene die overwegende zeggenschap heeft over de
onderneming, de bestuurder, aansprakelijk behoudens indien de combinatie van
de feitelijke en verhaalsinsolventie het gevolg is van een calamiteit en er aldus
sprake is van een niet-structurele negatieve kasstroom.18 Ik vraag mij af of het
wel terecht is dat in de definitie van feitelijke insolventie ook wordt aangeslo-
ten bij de situatie van verhaalsinsolventie. Zo lijkt verhaalsinsolventie geen
zelfstandige betekenis te hebben. Los daarvan lijkt uit de beide hiervoor ge -
noemde arresten van de Hoge Raad eerder te kunnen worden afgeleid dat
zolang er nog voldoende verhaalsmogelijkheden zijn voor een derde de onder-
neming mag worden voortgezet. Een gebrek aan werkkapitaal om een crediteur
te voldoen, is op zichzelf nog geen reden om surseance van betaling aan te vra-
gen wanneer deze onderneming nog voldoende voor verhaal vatbaar vermogen
heeft. Dat voor verhaal vatbare vermogen kan bestaan uit niet-liquide vermo-
gensbestanddelen waarop de derde zich door het leggen van beslag en het ver-
krijgen van een executoriale titel kan verhalen maar ook in de mogelijkheid van
het met deze activa als onderpand verkrijgen van aanvullende financiering.
Daarbij moet worden uitgegaan van de liquidatiewaarde van deze activa maar
van de going-concern waarde. 
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14. Van Eeghen, a.w., p. 20.
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Hoewel het definiëren van de peildatum op basis van de balans of liquiditeits-
begroting van een onderneming zeker de charme van de eenvoud in zich heeft,
vraag ik mij af of de situatie waarvoor de bestuurder zich in de praktijk gesteld
ziet, zich wel zo eenvoudig in balansposities laat vertalen. Een groot voordeel
van het hanteren van het begrip feitelijke insolventie in combinatie met het
begrip verhaalsinsolventie zoals Van Eeghen dat voorstelt, is het feit dat het ook
achteraf eenvoudig controleerbaar is. Indien een onderneming niet door de
periode van zwaar weer heen komt en failleert, is het voor de curator achteraf
eenvoudig vast te stellen wat volgens de meest recente financiële gegevens van
vóór het moment van faillissement het verschil was tussen de liquide middelen
en de kortlopende schulden. Wanneer deze uitkomst negatief is, is de curator
feitelijk al klaar omdat vrijwel iedere onderneming verhaalsinsolvent is in de
daarvoor gehanteerde definitie van Van Eeghen. Immers, de liquidatiewaarde
van de activa van een onderneming is zelden groot genoeg om alle – dus niet
alleen de kortlopende – schulden te voldoen, ook niet in het geval van een
financieel gezonde onderneming. De conclusie van Van Eeghen dat bestuurders
“niet mogen meewerken aan de voortzetting van die onderneming als zij weten
of moeten weten dat deze feitelijk insolvent is en overigens verhaalsinsolventie
is ingetreden” is mijns inziens te strak en houdt onvoldoende rekening met de
dynamische situatie waarin de bestuurder en de onderneming zich bevinden.
Door bij de bepaling van de peildatum te sturen op de liquidatiewaarde van de
activa van de onderneming, wordt onvoldoende recht gedaan aan het ook door
de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunt dat aan de bestuurder enige vrijheid
moet worden gegeven. Deze vrijheid moet de bestuurder benutten om alle reële
mogelijkheden voor het bereiken van een oplossing voor de financiële proble-
men zonder dat een surseance van betaling of faillissement nodig is te explore-
ren. Zodra het bestuur weet dat er geen reële mogelijkheden meer zijn, moet de
bestuurder surseance van betaling aanvragen of moeten de crediteuren worden
geïnformeerd. Dit laatste zal overigens snel tot een surseance van betaling of
faillissement leiden.

2.1.4 Conclusie

Hoewel de wet geen verplichting aan bestuurders oplegt om op een bepaald
moment surseance van betaling aan te vragen of aangifte te doen van het fail-
lissement van de vennootschap, kan uit jurisprudentie van de Hoge Raad wor-
den afgeleid dat er in de periode voorafgaand aan het faillissement van de ven-
nootschap wel een moment kan bestaan, waarop de bestuurder, die wist of
behoorde te weten dat de vennootschap niet langer aan haar verplichting zal
kunnen voldoen en ook overigens onvoldoende verhaal biedt voor de schade die
derde daardoor leidt, moet ingrijpen wanneer hij daartoe de mogelijkheden
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heeft. Voor een bestuurder betekent dit in beginsel dat hij surseance van beta-
ling zal moeten aanvragen voor de vennootschap. In beginsel, omdat de statu-
ten kunnen bepalen dat de bestuurder dit niet mag doen zonder toestemming
van de raad van commissarissen. Wanneer dit zo is, en de raad van commissa-
rissen daarvoor geen toestemming verleent, lijkt het niettemin voor de hand te
liggen dat de bestuurder toch de surseance van betaling aanvraagt. Tegen een
vordering wegens het in strijd met een statutaire bepaling aanvragen van de sur-
seance van betaling kan een bestuurder zich eenvoudiger verweren dan tegen
een vordering wegens het ten onrechte niet eerder nemen van maatregelen ter
beëindiging van het door derden te leiden nadeel wegens het te lang voortzet-
ten van een insolvente onderneming.

3. De tweede dimensie: belang onderneming versus belang 
crediteuren

Een recent arrest van de Hoge Raad waarin de grens tussen het gerechtvaardigd
streven tot behoud van de onderneming en de gerechtvaardigde belangen van
bij deze onderneming betrokken crediteuren aan de orde was, is de uitspraak
van 18 januari 2008 inzake Slijm/Brouwer.19 In deze zaak ging het om de aan-
sprakelijkheid van een advocaat, die had geadviseerd over een tussen drie par-
tijen te sluiten overeenkomst bij een dreigend faillissement van een van deze
partijen. Het gaat mij hier niet zozeer om de vraag of de advocaat nu wel of niet
aansprakelijk was maar vooral om de gekozen constructie en het oordeel
omtrent de toelaatbaarheid daarvan van de Hoge Raad.

3.1. De doorstartconstructie in Slijm/Brouwer

In essentie voorzag de constructie in de overdracht van alle activa door een in
financiële moeilijkheden verkerende vennootschap A aan de verkrijgende ven-
nootschap B. Overeengekomen wordt dat B de verschuldigde koopsom voldoet
aan C en C verrekent dit bedrag met haar vordering op A. Aldus vermindert
zowel het actief van A als het passief van A met hetzelfde bedrag.20 Vermeld
moet nog worden dat de overgedragen activa alle waren verpand aan de bank en
dat ook vennootschap C hoofdelijk aansprakelijk was voor deze bankschuld en
dat de drie vennootschappen feitelijk werden beheerst door één persoon.
Partijen waren bovendien overeengekomen dat indien een of meer bepalingen
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in de overeenkomst hun werking zouden verliezen de overeenkomst van rechts-
wege zou zijn ontbonden. Eventueel op dat moment reeds verrichte prestaties
zouden vervolgens ongedaan gemaakt moeten worden. 

3.2 Strijd met actio pauliana

Het spreekt voor zich dat het handelen van een bestuurder bij een vennootschap
in financiële problemen wordt begrensd door de actio pauliana. Onverplichte
rechtshandelingen kunnen door de curator worden vernietigd wanneer deze
benadelend zijn voor de gezamenlijke crediteuren en daarvan wetenschap
bestaat bij beide partijen bij de overeenkomst.21 Bij verplicht verrichte rechts-
handelingen kan vernietiging alleen maar plaatsvinden indien er sprake was van
wetenschap van de aanvraag van het faillissement dan wel samenspanning,
waarbij er bovendien ook sprake moet zijn van benadeling.22 De curator besluit
in de onderhavige zaak niet de overeenkomst zelf aan te tasten op grond van art.
42 Fw maar slechts de betaling door B aan C op grond van art. 47 Fw. De Hoge
Raad oordeelt dat de met goedkeuring door A uitgevoerde betaling door B aan
C ter vermindering van C’s vordering op A kan worden aangemerkt als ‘vol-
doening door de schuldenaar’ in de zin van art. 47 Fw. Met betrekking tot de
vraag of er sprake was van benadeling had het Gerechtshof geoordeeld dat er
sprake was van benadeling van de schuldeisers van A doordat de koopsom die
A voor de door haar overgedragen zaken had bedongen, ten goede zijn geko-
men aan een concurrente crediteur van A, C. Dit oordeel van het Gerechtshof
geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk,
aldus de Hoge Raad.23 Dat op de verkochte zaken een pandrecht rust van de
bank, dat ook op de desbetreffende zaken blijft rusten na overdracht door A aan
B, is naar het oordeel van Gerechtshof en Hoge Raad niet relevant omdat de
koopsom niet ten gunste is gekomen van de boedel of de bank maar met door-
breking van de paritas creditorum aan een van de concurrente crediteuren van
A.

De vergelijking met het Montana arrest24 dringt zich op. In die zaak oordeelde
de Hoge Raad dat er sprake was van benadeling van de gezamenlijke schuldei-
sers hoewel voor de overgedragen zaken een redelijke prijs was betaald, waar-
door het vermogen van de schuldenaar per saldo niet was verminderd. Niet -
temin was er sprake van paulianeus handelen omdat ‘zonder de gewraakte
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transactie de opbrengst van de caravans beschikbaar zou zijn geweest voor de
gezamenlijke schuldeisers’.25 Uit deze overweging blijkt ook direct het verschil
tussen de uitspraak van de Hoge Raad inzake Slijm/Brouwer en die inzake
Montana. In de zaak Slijm/Brouwer waren de overgedragen zaken verpand en
kan uit het arrest worden geconcludeerd dat bij uitwinning door de bank, de
opbrengst onvoldoende zou zijn geweest om de gehele vordering van de bank
af te lossen. Het feit dat de overgedragen zaken verpand zijn, kan naar mijn
mening wel relevant zijn en verschil maken, zij het dat de verkoop en over-
dracht dan wel anders moet worden gestructureerd dan in de zaak Slijm/
Brouwer.

3.3 Doorstarten met verpande activa

Het ligt voor de hand dat het uitgangspunt bij het opzetten van de constructie
als hiervoor in paragraaf 3.1 beschreven is dat de activa van vennootschap A in
het kader van de doorstart behouden moeten blijven terwijl duidelijk is dat ven-
nootschap A niet zal kunnen overleven. De verpande activa moeten in het kader
van het behoud van (een deel van) de onderneming tezamen met (een deel van)
de werknemers en andere relevante goederen van A worden overgedragen aan
vennootschap B, welke vennootschap ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de
schulden van A aan de bank. Ik ga er vanuit dat de (liquidatie-)waarde van de
verpande activa is lager dan de gesecureerde vordering van de bank op A. Een
voor een geslaagde doorstart relevante vraag is hoe de verpande activa zonder
risico voor de doorstartende onderneming en de bank kunnen worden overge-
dragen.

De bank zal als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad inzake ING/ Gun -
ning26 niet akkoord gaan met een onderhandse regeling waarbij de verpande
zaken worden verkocht vrij van het pandrecht en waarvan de opbrengst vervol-
gens in mindering wordt gebracht op de schuld van de schuldenaar bij de bank
omdat de bank daarbij het risico loopt dat deze wijze van onderhandse verkoop
in strijd wordt geacht met art. 54 Fw. De bank heeft daarmee in het geval de
pandgever in financiële moeilijkheden verkeert feitelijk geen andere keuze dan
gebruik te maken van haar recht van parate executie. Aangezien dat zelden zal
leiden tot het beoogde doel van een succesvolle doorstart van de gehele onder-
neming, ligt het voor de hand te zoeken naar een alternatieve constructie, waar-
bij de pandhouder niet wordt gedwongen om het recht van parate executie
gebruiken.
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Een dergelijk alternatief kan worden gevonden in de overdracht van de verpan-
de zaken waarbij het pandrecht op de zaken blijft rusten.27 De verkoop van de
verpande zaken aan vennootschap B kan, zo zou ik willen betogen, in beginsel
plaatsvinden tegen een symbolisch bedrag wanneer de omvang van het gesecu-
reerde vordering van de bank de reële waarde van de activa overtreft en ook
zelfs wanneer de liquidatiewaarde van de verpande activa de gesecureerde vor-
dering van de bank op A niet overtreft. Naar mijn mening is er in dat geval geen
sprake van benadeling van de gezamenlijke crediteuren. Immers, het alternatief
is dat de bank gebruik maakt van haar recht van parate executie, in welk geval
de activa in beginsel de liquidatiewaarde zullen opbrengen. De over te dragen
activa hebben voor de schuldenaar een waarde van nihil en voor de gezamen-
lijke crediteuren van deze schuldenaar vertegenwoordigen deze verpande acti-
va ook geen waarde. 

Uitgaande van de uitspraak van de Hoge Raad inzake Slijm/Brouwer, zou kun-
nen worden geconcludeerd dat de Hoge Raad de gedachte dat verpande activa
in economische zin geen waarde vertegenwoordigen voor de gezamenlijke
schuldeisers van A wanneer de gesecureerde vordering de liquidatie of reële
waarde overtreft, niet aanvaard. Voor dat geval zal met de bank moeten worden
overeengekomen dat de bank haar concurrente vordering op A die resteert nadat
alle resterende zekerheden zijn uitgewonnen vermindert met de liquidatie of
reële waarde van de aan B overgedragen activa. Wanneer dat wordt overeenge-
komen met de bank zal de situatie zich voordoen dat het actief en het (concur-
rente) passief van A met hetzelfde bedrag vermindert, zonder dat er sprake is
van een aan een van de partijen toekomend voordeel door ontvangst van een
betaling in strijd met de paritas creditorum, zoals dat zich voordeed in het
Montana-arrest en ook in het Slijm/Brouwer-arrest. B ontvangt namelijk ver-
pande activa met een economische waarde van nihil als gevolg van het hoofde-
lijk schuldenaarschap voor de vordering van de bank op A.

3.4 Conclusie

Ook wanneer er sprake is van voor de doorstart cruciale verpande activa, is een
succesvolle doorstart mogelijk door deze activa inclusief het daarop rustende
pandrecht over te dragen aan de overnemer. Voor het enkele overdragen van de
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activa inclusief het pandrecht is geen toestemming van de bank vereist. Het
pandrecht volgt de zaak, en wanneer melding wordt gemaakt van het op de acti-
va rustende pandrecht kan de verkrijger zich ook niet beroepen op derdenbe-
scherming. Wanneer de gesecureerde vordering van de bank groter is dan de
liquidatiewaarde van de activa, hebben deze activa een economische waarde
van nihil en leidt overdracht aan een hoofdelijk aansprakelijke vennootschap B
niet tot benadeling van de gezamenlijke schuldeisers van A. Medewerking van
de bank is wel gewenst en uitgaande van de overwegingen van de Hoge Raad in
het arrest Slijm/Brouwer wellicht noodzakelijk om haar resterende concurrente
vordering op de schuldenaar A te verminderen met de liquidatiewaarde van de
overgedragen activa. Een dergelijke constructie valt naar mijn mening zonder
meer binnen het speelveld van de bestuurder en valt derhalve buiten het bereik
van de actio pauliana.

4. Afsluitende opmerkingen

De bestuurder van een in financiële moeilijkheden verkerende onderneming
kan ver gaan bij het voorbereiden en uitvoeren van een doorstart maar moet
zich terdege rekenschap geven van beperkingen die voortvloeien uit de wet en
jurisprudentie. Wanneer de vennootschap haar lopende en/of nieuwe verplich-
tingen niet meer kan nakomen en ook geen verhaal biedt voor een schadever-
goedingsvordering van de derde en de bestuurder dit weet en kan ingrijpen,
moet hij ingrijpen. Een strenge balanstest lijkt mij niet gewenst omdat dit de
flexibiliteit ontneemt aan de bestuurder die de onderneming poogt te redden. Te
lang doorgaan ten detrimente van de concurrente crediteuren is echter ook niet
gewenst. De thans door de Hoge Raad geformuleerde peildatum biedt voldoen-
de flexibiliteit voor de ondernemer en zekerheid voor de crediteuren. De actio
pauliana geeft een duidelijke begrenzing van de mogelijke structurering van
een doorstart. Het feit dat voor de doorstart cruciale activa zijn verpand, behoeft
voor een succesvolle doorstart geen probleem te zijn, zij het dat de gekozen
structuur wel zodanig moet zijn dat er geen benadeling plaatsvindt en ook geen
bevoordeling van een bepaalde crediteur. Een dergelijke structuur is mogelijk.
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Fiscale mogelijkheden en belemmeringen bij 
een doorstart

MR. DR. M.H.M. VAN OERS AA/ACTUARIS AG1

1. Inleiding

In deze bijdrage ga ik in op de fiscale mogelijkheden en belemmeringen bij een
doorstart van een onderneming. Er zijn drie hoofdvormen van een doorstart van
een onderneming: akkoord, aandelentransactie en activatransactie. De fiscale
implicaties van een insolventie variëren van een simpele BTW-boedelaangifte
in faillissement tot complexe fiscale aspecten bij de ontvlechting van een con-
cern, waarbij een fiscale eenheid Vpb en/of OB wordt verbroken. Het is uiter-
aard niet mogelijk alle eventualiteiten in deze bijdrage aan de orde te stellen.
Bij de keuze van onderwerpen heb ik mij laten leiden door de gedachte zoveel
mogelijk zaken te behandelen die voor het gemiddelde Insolad-lid praktische
relevantie kunnen hebben. Door deze selectiemethode is toch een breed scala
van onderwerpen ontstaan en daarom is het helaas niet mogelijk al deze onder-
werpen diepgaand te behandelen.2 Voor de goede orde merk ik op dat deze bij-
drage enkel ziet op de fiscale implicaties voor ondernemingen gedreven door
BV’s.

Bij het akkoord ga ik in op de door de fiscus gestelde toetredingsvoorwaarden, de
kwijtscheldingswinstvrijstelling en een aantal omzetbelastingaspecten (§ 2). Bij
de aandelentransactie ga ik in op de verkoop van een deelneming en implicaties
voor een f.e. OB en een f.e. Vpb (§ 3). De activatransactie komt vervolgens aan
bod, waarbij ik verliesverdamping, de liquidatieverliesregeling en de nieuwe ver-
leggingsregeling bespreek (§ 4). Daarna wordt het geheel afgerond (§ 5).

2. Akkoord

2.1 Toetredingsvoorwaarden fiscus

De fiscus is een crediteur met specifieke verhaalsrechten die zijn neergelegd in
de art. 21-23 Invorderingswet 1990 (Inv.). Men kan met recht spreken van een
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superpreferente crediteur. De concurrente crediteur kan pas enige uitkering
tegemoet zien, nadat de fiscus integraal is voldaan. De fiscus is echter bereid
tot een akkoord toe treden, waarbij ook concurrente crediteuren een uitkering
krijgen. De voorwaarden vindt men in art. 20-22 Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 (‘Kwijtschelding van rijksbelastingen in de zakelijke
sfeer’) en in de Leidraad Invordering 2008.3 De belangrijkste voorwaarde is dat
de fiscus ten minste het dubbele percentage van dat van de concurrente credi-
teuren ontvangt (art. 22, onderdeel a, sub 1).4 Dit geldt sinds 2003 ook voor de
omzetbelastingschuld ex art. 29, tweede lid, Wet OB 1968 (correctie vooraftrek
omzetbelasting).5 Deze fiscale regeling biedt goede mogelijkheden om ook
concurrente crediteuren te betalen. Ik merk wel op dat de regeling enkel ziet op
het percentageakkoord, dus een akkoord waarbij een bepaald percentage van de
vordering wordt betaald en finale kwijting of kwijtschelding voor het onvolda-
ne deel van de vordering wordt verleend. Bij andere akkoordvormen is de fis-
cus minder coulant. Zo is in art. 26.3.3 Leidraad Invordering 20086 te vinden
dat geen medewerking wordt verleend aan een akkoord waarbij een of meer
schuldeisers het gedeelte van hun vordering dat niet wordt voldaan, niet kwijt-
schelden doch bijvoorbeeld overdragen aan een derde of omzetten in aandelen-
kapitaal. Het gaat hier om de overnameconstructie en omzetting in aandelen.

De Commissie Insolventierecht wil de voorrechten afschaffen en wil vooruit-
lopende daarop naar een 2:1-regel: de preferente crediteuren ontvangen het
dubbele percentage van de concurrente crediteuren.7 Men mag daarom stellen
dat er in de praktijk voor de fiscus bij een akkoord weinig zal veranderen zo -
lang de voorrechten nog niet zijn afgeschaft. De 2:1-regel vindt namelijk nu al
toepassing, uitzonderingen daargelaten.

2.2 Kwijtscheldingswinstvrijstelling

De schuldenaar kan bij kwijtschelding van de schulden op de voet van art. 3.13,
eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 juncto art. 8, eerste lid, Wet Vpb 1969 de
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3. Per 1 juli 2008 is de nummering van de Leidraad Invordering 1990 ingrijpend gewijzigd.
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5. Zie nader § 2.3.1 over de correctie vooraftrek omzetbelasting.
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kwijtscheldingswinstregeling toepassen. In de kern komt het erop neer dat het
prijsgeven door de schuldeisers leidt tot winst bij de schuldenaar, maar deze
winst vrijgesteld is voorzover deze de compensabele verliezen overtreft.
Feitelijk kan de schuldenaar ‘schoon schip maken’ zonder belastingheffing. Ter
illustratie volgt een cijfervoorbeeld. Stel dat X BV over 2008 een fiscale winst
van 40 000 realiseert. Dit resultaat is beïnvloed door kwijtschelding van een
schuld van 60 000. Indien men de kwijtschelding buiten beschouwing laat dan
zou het verlies 20 000 zijn geweest. Door de kwijtschelding bestaat er echter
een voordeel van 60 000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met compen-
sabele verliezen, welke op het moment van de kwijtschelding 30 000 beliepen.
Het voordeel door de kwijtschelding (60 000) is vrijgesteld voorzover dit voor-
deel groter is dan het negatieve resultaat vermeerderd met de compensabele
verliezen (20 000 + 30 000). De vrijstelling beloopt dan 10 000 (60 000 –
50 000). De fiscale winst over 2008 bedraagt 0 (40 000 – 30 000 (compensa-
bele verliezen) – 10 000 (kwijtscheldingswinstvrijstelling)). Dit betekent dat
door kwijtschelding geen nieuwe vennootschapsbelastingschulden ontstaan en
de compensabele verliezen zijn door de verrekening ook verdwenen. Ik wil niet
spreken van verliesverdamping, want de verliezen zijn hier gebruikt voor ver-
rekening.8 Er zijn echter valkuilen, omdat er voor de kwijtscheldingswinstvrij-
stelling beperkingen bestaan binnen een deelnemingsverhouding (§ 2.2.1) en
bij een f.e. Vpb. (§ 2.2.2). 

2.2.1 Deelnemingsverhouding 

Bij een deelneming gaat het erom dat de belastingplichtige (lees: moederven-
nootschap) voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhou-
der is in de dochtervennootschap (art. 13, tweede lid, Wet Vpb 1969). Indien de
moeder haar vordering op de dochter geheel of gedeeltelijk prijsgeeft én de vor-
dering voordien heeft afgewaardeerd dan kan er sprake zijn van een valkuil. Ter
illustratie volgt een cijfervoorbeeld met een schuldenaar en schuldeiser die
gevestigd zijn in Nederland. Een vordering van nominaal 100 is door de moe-
der vanwege insolventie bij de dochter geheel afgewaardeerd. De moeder treedt
later toe tot een akkoord op grond waarvan zij 10 ontvangt. Het totale beloop
van de compensabele verliezen bij de dochter is zodanig dat 70 toe te rekenen
is aan deze vordering.9 De moeder moet dan 10 (te veel afgewaardeerd), als-
mede 20 (prijsgegeven bedrag is 90 en de verliezen 70, dus bij de schuldenaar
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is de vrijgestelde kwijtscheldingswinst 20)10 aan winst nemen (art. 13ba Wet
Vpb 1969). De winst van 20 kan worden gedoteerd aan een opwaarderingsre-
serve, waardoor per saldo geen belastbare winst voor de moeder ontstaat. De
opwaarderingsreserve wordt dan toegevoegd aan de winst naarmate de deelne-
ming in waarde stijgt (art. 13ba, vijfde lid, Wet Vpb 1969). Men zou kunnen
zeggen dat er slechts sprake is van een halve valkuil, omdat niet de insolvente
rechtspersoon te maken krijgt met belastingheffing, maar de solvente moeder
en dan nog op termijn. 

2.2.2 Fiscale eenheid Vpb

Bij een f.e. Vpb kan er een hele valkuil aan de orde zijn. Ter illustratie weer een
cijfervoorbeeld. Een verlieslatende BV is opgenomen in een fiscale eenheid
Vpb. Zij heeft 100 aan verliezen gegenereerd die zijn gecompenseerd met
winsten van andere vennootschappen binnen de fiscale eenheid Vpb (hori -
zontale verliesverrekening). Er wordt voor 200 aan schulden van die BV
kwijtgescholden. Aangezien er geen compensabele verliezen bij de fiscale
eenheid Vpb zijn, zou de kwijtscheldingswinstvrijstelling 200 belopen. Had de
betreffende BV niet tot de fis cale eenheid Vpb behoord, dan zou de kwijt -
scheldingswinstvrijstelling heb ben belopen 200 – 100 (de verliezen van deze
BV) = 100. Bij de fiscale eenheid Vpb zou, art. 15ac, tweede lid, Wet Vpb 1969
buiten beschouwing latende, de vrijstelling dus 100 méér zijn. Ingevolge
laatstgenoemd artikellid bedraagt de vrijstelling echter geen 200, maar 100. Het
gevolg is nu dat er een winst van 100 ontstaat; er is immers een winst door
kwijtschelding van 200 minus de vrijstelling van 100. Dit betekent dat schuld -
sanering bij een fiscale eenheid Vpb kan leiden tot een vennootschaps -
belastingschuld. 

2.3 Omzetbelastingaspecten

2.3.1 Correctie vooraftrek omzetbelasting

De totstandkoming van een akkoord is op zich geen belastbaar feit voor de Wet
op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968). Wel vormt het een goed moment
om te kijken of de omzetbelastingschuldpositie van de schuldenaar juist is. Die
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zal de omzetbelasting op de ontvangen facturen in vooraftrek hebben genomen.
Indien die facturen niet betaald worden, dan wil de fiscus de omzetbelasting
over de niet-betaalde facturen terug. Ook is dat het geval indien twee jaar na de
vervaldatum van de factuur nog niet betaald is. Dit kan aan het daglicht komen
bij een boekenonderzoek door de fiscus. De plicht tot terugbetaling noemt men
ook wel de correctie vooraftrek omzetbelasting en is te vinden in art. 29, twee-
de lid, Wet OB 1968. Op grond van HR 1 juli 1997, BNB 1997/368, wordt alge-
meen aangenomen dat de omzetbelastingschuld vanwege de correctie vooraf-
trek omzetbelasting bij een faillissement daags vóór dat faillissement ontstaat.11

Dit betekent overigens weer niet dat tegelijkertijd recht op teruggaaf van omzet-
belasting ex art. 29, eerste lid, Wet OB 1968 ontstaat voor de niet-betaalde
schuldeiser. Het criterium in lid 2 verschilt namelijk van dat in lid 1, waardoor
er verschillende ontstaansmomenten zijn. Volgens Hoge Raad 19 december
1990, BNB 1991/58, biedt tevens de ontstaansgeschiedenis van art. 29 Wet OB
1968 geen steun voor de opvatting dat er samenhang tussen deze twee artikel-
leden bestaat als het gaat om de ontstaansmomenten. In de literatuur wordt in
het algemeen verdedigd dat het eerste en tweede lid gelijktijdig zouden moeten
worden toegepast.12 Feit is dat in de praktijk teruggaaf van omzetbelasting mo -
gelijk is wanneer de schuldeiser een brief van de curator bij de Belastingdienst
kan overleggen, waarin staat dat de concurrente crediteuren met zekerheid niets
ontvangen.

Bij de voorbereiding van een akkoord moet men altijd aan de correctie vooraf-
trek omzetbelasting denken. De omzetbelastingschuld wordt uiteraard kleiner
naarmate het uitkeringspercentage hoger ligt, maar het aan de fiscus te betalen
bedrag kan wel hoger worden. Indien de concurrente schulden waarover omzet-
belasting in vooraftrek is genomen, 100 belopen en het akkoordpercentage voor
de concurrente crediteuren 25% bedraagt, dan wordt 75 niet betaald. De cor-
rectie vooraftrek omzetbelasting beloopt dan 75% van 19 = 14,25. De fiscus zal
bij een dubbel uitkeringspercentage 2 x 25% = 50% van 14,25 = 7,125 ontvan-
gen. Zou voornoemd akkoordpercentage 35% belopen dan is de correctie voor-
aftrek omzetbelasting 65% van 19 = 12,35 en moet de schuldenaar aan de fis-
cus 2 x 35% x 12,35 = 8,645 betalen. 
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2.3.2 Fiscale eenheid OB

Het sluiten van een akkoord met de fiscus kan moeilijk liggen bij een fiscale
eenheid OB.13 Dan is immers de fiscale eenheid OB de belastingschuldige en
niet de BV waarmee civielrechtelijk het akkoord wordt gesloten. De belasting-
schuldige is blijkens art. 1, onderdeel k, Inv. ‘degene te wiens naam de belas-
tingaanslag is gesteld’. Stel dat een fiscale eenheid OB bestaat uit A BV, B BV
en C BV. A BV is het zieke onderdeel, terwijl B BV en C BV goed renderen.
De belastingaanslagen in de omzetbelasting zullen te naam zijn gesteld van de
fiscale eenheid OB, die in de loonbelasting zullen op naam staan van de afzon-
derlijke vennootschappen, zoals A BV. Indien A BV een akkoord aanbiedt
waarbij de concurrente crediteuren 25% van hun vorderingen zullen ontvangen,
dan gaat normaliter de fiscus akkoord met betaling van 50% van de loonbelas-
tingschuld. De fiscus zal echter staan op integrale betaling van de omzetbelas-
tingschuld, want A BV is formeel geen schuldenaar van de fiscus als het gaat
om de omzetbelasting. Indien de omzetbelastingaanslag niet wordt voldaan,
dan kan de fiscus zich via art. 43 Inv. (hoofdelijke aansprakelijkheid) verhalen
op B BV en C BV. Dit doet de vraag rijzen of A BV dan niet moet worden ont-
voegd, zodat OB-schulden ‘veroorzaakt’ door deze A BV niet binnen de fisca-
le eenheid OB neerslaan. In § 3.2 kom ik hierop terug.

2.3.3 Rechthebbende op teruggaaf

Bij een akkoord is het mogelijk dat vorderingen worden overgedragen (overna-
meconstructie).14 De rechthebbende op de teruggaaf omzetbelasting is de on -
dernemer die de goederen heeft geleverd of de dienst heeft verricht. Dit geldt
ook bij een overnameconstructie, aldus Hof Amsterdam 11 april 1989, V-N
1990, p. 1789, pt. 1.4, daarbij verwijzende naar de parlementaire geschiedenis.
In het geval dat leverancier X een vordering van nominaal 1190 (inclusief 190
aan omzetbelasting) voor 1190 cedeert aan Y en Y niet wordt betaald, dan heeft
alleen leverancier X recht op teruggaaf van de fiscus. Bij deze transactie
behaalt X een voordeel ter grootte van het bedrag van de teruggaaf, namelijk
190 (1190 – 1190 + 190). Bij insolventiegevallen kan het spiegelbeeld ontstaan.
Stel dat dezelfde vordering van 1190 vanwege insolventie van de schuldenaar
door X wordt overgedragen aan Y voor 595. Het enkele feit van cessie al dan
niet tegen een lagere dan de nominale waarde is overigens geen aanleiding voor
teruggaaf van omzetbelasting ex art. 29, eerste lid, Wet OB 1968. In laatstge-
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13. In § 3.2 wordt nader ingegaan op de fiscale eenheid OB.
14. Zie over de overnameconstructie nader M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij

insolventie (FM nr. 121), Deventer: Kluwer 2007, p. 30, 84-87, 187-190 en 243-246.
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noemd artikellid is immers neergelegd dat het erom gaat dat de vergoeding ‘niet
is en niet zal worden ontvangen’. In het geval de schuldenaar de vordering na
de cessie integraal betaalt aan Y, dan bestaat er in elk geval geen recht op terug-
gaaf van omzetbelasting voor X. Voor het criterium voor teruggaaf van omzet-
belasting is namelijk niet relevant wie de ontvangende partij van de betaling
is.15 X lijdt nu een nadeel van 595, bestaande uit 500 verlies uit de vordering
exclusief omzetbelasting en 95 vanwege de omzetbelasting. In beide gevallen
ziet men dat er een voor- of nadeel ter zake van de omzetbelasting ontstaat bij
een partij die geen belang meer heeft bij de vordering op de schuldenaar. Het is
van belang hiermee rekening te houden bij een overnameconstructie. 

3. Aandelentransactie

3.1 Verkoop deelneming

Indien de moedervennootschap aandelen in een insolvente dochtervennoot-
schap verkoopt, dan zal er mogelijk sprake zijn van een transactieverlies. Stel
dat de moedervennootschap in het verleden de aandelen heeft aangekocht voor
€ 500 000 en later de aandelen in de inmiddels verlieslatende dochtervennoot-
schap verkoopt voor € 1, dan is er een transactieverlies van € 499 999. Fiscaal
telt dit verlies niet. Dit is een gevolg van de deelnemingsvrijstelling van art. 13
Wet Vpb 1969, die maakt dat transactiewinsten niet belast worden en transac-
tieverliezen niet aftrekbaar zijn. Een oplossing zou kunnen zijn een activa-
transactie uit te voeren en daarna de BV te liquideren. Indien de aandeelhou-
der-Vpb-plichtig lichaam16 dan geen liquidatie-uitkering krijgt (hetgeen erg
aannemelijk is wanneer de aandelen maar voor € 1 verkocht kunnen worden),
dan kan een liquidatieverlies van € 500.000 worden genomen. Dit kan ertoe
leiden dat men opteert voor een activatransactie, terwijl mogelijk een aande-
lentransactie maatschappelijk meer gewenst was. In § 4.2 kom ik hierop terug.

3.2 Fiscale eenheid OB

Bij een fiscale eenheid OB gaat het kort gezegd om natuurlijke personen en
rechtspersonen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zoda-
nig zijn verweven dat zij in die zin een eenheid vormen. In 1989 heeft ons hoog-
ste rechtscollege de verschillende vormen van verwevenheid nog eens gedefi-
nieerd.17 Bij de financiële verwevenheid gaat het erom dat de een de ander
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15. In het geval X al teruggaaf van omzetbelasting had verkregen, dan kan de inspecteur de
omzetbelasting naheffen bij X. 

16. Indien de aandeelhouder een aanmerkelijkbelanghouder is, dan gelden andere regels.
17. Hoge Raad 22 februari 1989, BNB 1989/112.
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financieel overheerst. Bij vennootschappen geldt dat ten minste de meerderheid
van de aandelen (dus meer dan 50%)18 in elk van de vennootschappen – daar-
onder begrepen de zeggenschap – middellijk of onmiddellijk in dezelfde han-
den is.19 Bij de organisatorische verwevenheid gaat het erom dat de betrokken
lichamen onder een gezamenlijke, althans als een eenheid functionerende lei-
ding staan, dan wel dat de leiding van het ene lichaam feitelijk ondergeschikt is
aan de leiding van het andere lichaam.20 Bij de economische verwevenheid gaat
het erom dat de activiteiten van de vennootschappen in hoofdzaak strekken tot
verwezenlijking van eenzelfde economisch doel (bijvoorbeeld de bediening van
een gemeenschappelijke klantenkring) of dat de activiteiten van de ene ven-
nootschap in hoofdzaak worden uitgeoefend ten behoeve van de andere ven-
nootschap.21

De fiscale eenheid OB is een vaak voorkomende rechtsvorm in Nederland.
Voor de insolventiepraktijk is de fiscale eenheid OB met name van belang in
verband met de hoofdelijke aansprakelijkheid van art. 43 Inv. Het schoolvoor-
beeld is de fiscale eenheid OB bestaande uit A BV, B BV en C BV, waarbij A
BV ‘de rotte appel in de mand’ is. A BV kan haar schulden niet meer betalen,
waardoor een belastingschuld vanwege de correctie vooraftrek omzetbelasting
dreigt. Een dergelijke schuld is ook verhaalbaar op B BV en C BV, vanwege de
zojuist genoemde hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarmee kan het voortbestaan
van B BV en C BV ook op het spel komen te staan. De vraag voor een insol-
ventie-adviseur is wat met deze situatie te doen.

Om de hoofdelijke aansprakelijkheid te voorkomen, zal men de fiscale eenheid
OB moeten verbreken. In de praktijk is die eenvoudig te verbreken door een
zodanig aantal aandelen te vervreemden dat niet langer de meerderheid van de
aandelen in elk van de onderdelen middellijk of onmiddellijk in dezelfde han-
den is. Dan is in elk geval de financiële verwevenheid verbroken. Met de ver-
breking is echter niet tegelijkertijd de hoofdelijke aansprakelijkheid beëindigd.
De inspecteur dient namelijk van de verbreking op de hoogte te worden gesteld
en wel, zo eist art. 43, eerste lid, Inv. in schriftelijke vorm. Zolang dat niet ge -
beurt, blijven de vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk. Raaijmakers gaat
ervan uit dat de fiscale eenheid eindigt op de dag dat de inspecteur schriftelijk
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18. Blijkens Hoge Raad 14 februari 2003, BNB 2003/191*, is 49,9998516% te weinig.
19. Zie nader over financiële verwevenheid Vakstudie Omzetbelasting, aant. 5 bij art. 7, vierde

lid. 
20. Zie nader over organisatorische verwevenheid Vakstudie Omzetbelasting, aant. 6 bij art. 7,

vierde lid. 
21. Zie nader over economische verwevenheid Vakstudie Omzetbelasting, aant. 7 bij art. 7, vier-

de lid. 
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op de hoogte is gesteld. Hij adviseert dan ook de schriftelijke mededeling als
poststuk met ontvangstbevestiging te verzenden of af te geven bij de Belas -
tingdienst tegen ontvangstbevestiging.22

Bij de hoofdelijke aansprakelijkheid is het de vraag of er een materieel of for-
meel criterium geldt. Bij een materieel criterium gaat het erom dat de omzet-
belastingschuld betrekking heeft op de periode waarin de fiscale eenheid OB
bestond. Bij een formeel criterium gaat het erom dat de belastingaanslag moet
zijn opgelegd gedurende het bestaan van de fiscale eenheid OB. Het antwoord
is voor de praktijk belangrijk, omdat men dan weet op welk moment de fiscale
eenheid OB moet zijn verbroken. Bij de parlementaire behandeling heeft de
Staatssecretaris opgemerkt dat de voorgestelde aansprakelijkstelling alleen ziet
op belastingschulden die betrekking hebben op de periode waarin de fiscale
eenheid heeft bestaan. De Staatssecretaris voegde daaraan nog toe dat een uit-
tredend onderdeel niet aansprakelijk is voor de belastingschulden van de fisca-
le eenheid die betrekking hebben op een periode na het tijdstip van uittreding.23

Aangezien de correctie vooraftrek omzetbelasting ontstaat op de dag vóór het
faillissement,24 moet men als insolventie-adviseur de fiscale eenheid OB in elk
geval laten verbreken voordat het faillissement er is. Hiermee zou men aan-
sprakelijkheid voor levensvatbare vennootschappen kunnen voorkomen en de
facto tegengaan dat gezonde vennootschappen binnen een fiscale eenheid OB
worden meegesleurd met de zieke vennootschap. Men kan zich echter de vraag
stellen of de schuld vanwege die correctie vooraftrek omzetbelasting toch niet
verhaalbaar is op de vennootschappen die deel van de fiscale eenheid OB uit-
maakten, indien de fiscale eenheid OB de vooraftrek van de omzetbelasting
heeft genoten. Hierover is geen scherpe jurisprudentie beschikbaar.25 Bij mijn
weten gaat de fiscus bij een tijdige verbreking van de fiscale eenheid OB de
omzetbelasting echter niet verhalen bij de gezonde onderdelen.

3.3 Fiscale eenheid Vpb

Vroeger was het standaard dat een failliete BV uit de fiscale eenheid Vpb werd
ontvoegd. Dat was simpel te realiseren door enkele aandelen in die failliete BV
door de moedervennootschap te laten verkopen. Alsdan was niet meer voldaan
aan het 99%-bezitsvereiste. Daarmee voorkwam men dat de winst als gevolg
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22. J.H.P.M. Raaijmakers, Aansprakelijkheid in belastingzaken, Deventer: Kluwer 2007, p. 378. 
23. Kamerstukken II 1987-1988, 20 030, nr. 6, p. 8. 
24. Zie § 2.3.1.
25. Zie M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie (FM nr. 121), Deventer:

Kluwer 2007, p. 117-119.
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van het niet betalen van de schulden door de dochtervennootschap (‘winstvrij-
val’) binnen de fiscale eenheid Vpb viel, indien het faillissement wegens gebrek
aan baten werd beëindigd.26 Sinds 2003, of bij gebruikmaking van het over-
gangsregime sinds 2005, kennen we hierbij een valkuil. Art. 15aj, derde lid, Wet
Vpb 1969 bepaalt namelijk dat bij ontvoeging van een dochtermaatschappij uit
een fiscale eenheid Vpb in het zicht van haar liquidatie de schulden van die
dochtermaatschappij worden gesteld op de bedrijfswaarde, als deze lager is dan
de nominale waarde van de schuld. Stel, we hebben een fiscale eenheid Vpb die
bestaat uit een moeder-BV met twee gezonde BV’s en een materieel failliete
BV. De schulden van deze insolvente BV belopen € 250 000 en bij een faillis-
sement is er geen uitkering te verwachten voor de schuldeisers. Dit betekent dat
de schulden waardeloos zijn. De fiscale eenheid Vpb moet dan bij ontvoeging
van deze BV € 250 000 tot haar winst rekenen. Indien er onvoldoende verlie-
zen voor verrekening met de winst van € 250 000 voorhanden zijn, dan zal er
een belastingschuld als gevolg van deze ontvoeging ontstaan.

Derhalve moet men zeer behoedzaam zijn bij ontvoeging. Ik geef toe dat een
redelijk alternatief moeilijk kan liggen. Niets doen betekent immers het faillis-
sement, waardoor de schuld vrij zal vallen ten gunste van de winst van de fis-
cale eenheid Vpb. Alsnog een akkoord forceren kan door de beperking van de
kwijtscheldingswinstvrijstelling eveneens problemen geven.27 Wanneer de be -
las tinginspecteur art. 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 toepast, dan zou ik voor de
volgende drie juridische ankers gaan liggen. Dat heeft allemaal te maken met
een slechte redactie van het betreffende wetsartikel, dat in de literatuur al is
bekritiseerd.28 De wettekst spreekt over ‘ontvoegen in het zicht van liquidatie’,
hetgeen duidt op een bepaalde periode. De wet noch de wetsgeschiedenis geeft
een toelichting omtrent de duur van deze periode. Dat is het eerste juridische
anker. Daarnaast is onduidelijk of faillissement wel onder het begrip ‘liquida-
tie’ valt. Het derde juridische anker houdt verband de definitie van bedrijfs-
waarde: deze lijkt abusievelijk te zijn gekoppeld aan de schuld in plaats van de
vordering. Inmiddels is de eerste gepubliceerde uitspraak voorhanden (Recht -
bank Arnhem 27 juni 2007, V-N 2008/11.15)29 waarin deze juridische ankers
niet succesvol bleken. Helaas is tegen deze uitspraak geen hoger beroep of
sprongcassatie ingesteld. Het zal dan ook nog enige tijd duren eer we weten hoe
de Hoge Raad over deze bezwaren denkt. Als voorzorgsmaatregel moet men
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26. De kwijtscheldingswinstvrijstelling geldt dan niet, want er is geen sprake van prijsgeven. Zie
HR 14 oktober 1992, BNB 1992/392.

27. Zie § 2.2.2.
28. Zie met name het uitgebreide artikel van M. Mees, ‘Het komt niet voor, een poes is geen

hond en de Fokkerarresten’, WFR 2003/ 6514, p. 171-184.
29. Uitgebreid geannoteerd door A.J. Tekstra in JOR 2008/143.
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daarom vennootschappen die reeds insolvent zijn of risicovolle projecten uit -
voeren niet in een fiscale eenheid Vpb opnemen. Voor de goede orde zij opge -
merkt dat art. 15aj, derde lid, Wet Vpb 1969 alleen ziet op een aandelen -
transactie waarbij een dochtervennootschap wordt ontvoegd. Indien de nood
hoog is en men toepassing vreest van genoemd artikellid, dan kan men altijd
nog een activatransactie overwegen. Ook kan die vrees er niet zijn in het geval
dat alleen de moedervennootschap insolvent is en de fiscale eenheid Vpb wordt
verbroken.

4. Activatransactie

4.1 Verliesverdamping

Men dient zich te realiseren dat verliezen rechtssubjectgebonden zijn. Dit bete-
kent dat bij vervreemding van activa de verliezen achterblijven bij de rechts-
persoon. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de mogelijkheid om verliezen van
een uit de fiscale eenheid Vpb te ontvoegen dochter aan haar mee te geven (art.
15af, eerste lid, Wet Vpb 1969).30

Bij verkoop kan er winst worden gemaakt door de vervreemding van de activa.
Tot de winst behoort immers de verkoopprijs minus het totaal van de boek-
waarden, maar bij insolventiegevallen ziet men dat al snel met verlies moet
worden verkocht. Indien de gehele onderneming is verkocht en er binnen de
vennootschap geen nieuwe onderneming wordt gestart, dan kunnen de achter-
gebleven verliezen niet meer verrekend worden met toekomstige winsten. De
verliezen zullen dan op termijn verdampen. In art. 20, tweede lid, Wet Vpb 1969
is thans bepaald dat de achterwaartse verliesverrekening mogelijk is tot één jaar
en de voorwaartse verliesverrekening tot negen jaar.31 Praktijk is echter dat na
een activatransactie de vennootschap wordt geliquideerd, waardoor de verliezen
al snel teloor gaan. Wel zou het kunnen zijn dat men een liquidatieverlies kan
nemen en dit vormt dan een ruwe tegemoetkoming voor het teloor gaan van de
verliezen. Ik spreek van ‘ruwe’, omdat het liquidatieverlies wordt bepaald door
het verschil tussen opgeofferd bedrag (zeg: het bedrag dat is betaald voor de
deelneming) en liquidatie-uitkeringen, hetgeen geen relatie hoeft te hebben met
de aanwezige verliezen van de te liquideren deelneming.
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30. Zie hierover nader M.H.M. van Oers, De doorstart van een NV/BV bij insolventie (FM nr.
121), Deventer: Kluwer 2007, p. 276-279.

31. Vóór 2007 werd een verlies verrekend met de winst van de drie voorafgaande jaren en de
daaropvolgende jaren. D.R. Post, Verlies van verliezen: strijd met het Eerste Protocol
EVRM?, MBB (Maandblad Belasting Beschouwingen) 2007/12, p. 407-414, vraagt zich af
de inperking van deze termijnen geen strijd met het EVRM oplevert.
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4.2 Liquidatieverlies nemen

Men moet niet denken dat een liquidatieverlies snel na een activatransactie kan
worden genomen. Het kan lang duren eer na verkoop van activa van een failliete
vennootschap de moedervennootschap haar verlies kan nemen. Ingevolge art.
13d, negende lid, Wet Vpb 1969 wordt het liquidatieverlies namelijk eerst op het
tijdstip waarop de vereffening is voltooid in aanmerking genomen. Tevens moet
zijn voldaan aan drie voorwaarden. Ten eerste mag noch de belastingplichtige,
noch degene die de onderneming van het verbonden lichaam voortzet, recht
hebben op een tegemoetkoming in verband met verliezen die bij de ontbonden
deelneming onverrekend zijn gebleven. Ten tweede mag de onderneming van
het ontbonden lichaam niet binnen concern voortgezet zijn. Ten derde dient de
belastingplichtige zowel de omvang van het liquidatieverlies, als het voldaan
zijn aan genoemde voorwaarden te bewijzen. In het Besluit over de deelne -
mings vrijstelling van 26 februari 2008, nr. CPP2008/257M, V-N 2008/13.9, is
de Staatssecretaris de praktijk tegemoet gekomen. In onderdeel 5.1.2 is be leid
ontwikkeld voor gevallen waarin een lichaam weliswaar niet formeel is geliqui -
deerd of kan worden geliquideerd, maar waarin een toestand is ingetreden die
daar mee materieel gelijkgesteld kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als
een in het buitenland gevestigde dochtermaatschappij haar werkzaamheden
wegens politieke omstandigheden blijvend moet beëindigen of ingeval van
nationalisatie van een dochtermaatschappij waarbij de moedermaatschappij alle
zeggenschap in de doch termaatschappij verliest. De Staatssecretaris is in de
hier bedoelde gevallen bereid om aftrek van het verlies op de deelneming toe te
laten onder toepassing van art. 63 AWR (hardheidsclausule).32 Het beleid is in
onderdeel 5.9.1.1 verder verruimd voor gevallen van een langlopend faillis -
sement of een langlopende liquidatie van een deelneming. Indien in het achtste
jaar na het jaar van de faillietverklaring of het besluit tot liquidatie van de
deelneming de vereffening buiten de wil van de moeder nog steeds niet is
voltooid, dan mag de moeder het liquidatieverlies ten laste van haar winst
brengen in het hiervoor bedoelde achtste jaar, mits zij verklaart dat zij even -
tuele, nog opkomende voordelen uit hoofde van de deelneming tot haar winst
zal rekenen. 
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32. Op grond van art. 63 AWR is de Minister van Financiën (voor belastingen is de facto de
Staats secretaris van Financiën verantwoordelijk) bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen
van geval len tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de
toepassing van de belastingwet mochten voordoen. 
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Ik begrijp de keuze van de wetgever om aan te haken bij liquidatie van de deel -
neming, omdat dan zeker is dat de deelneming niet meer het verlies kan
verrekenen en men dan pas bekend is met de hoogte van de liquidatie-uitke -
ringen. Daar staat tegenover dat men in het fiscale recht op grond van goed
koopmansgebruik verlies mag nemen, terwijl het feitelijk nog niet is gereali -
seerd (bijvoorbeeld de afwaardering van een incourant geworden voorraad). Ik
ben dan ook niet echt overtuigd door het argument dat liquidatieverlies pas kan
worden toegelaten als het honderd procent vaststaat. Voor de insolventiepraktijk
is het wenselijk dat het liquidatieverlies in zijn algemeenheid snel kan worden
vergolden. De afwikkeling van een faillissement kan vanwege door de curator
te voeren procedures lang duren en liquidatie is pas aan de orde als het faillis -
sement is afgewikkeld. Bij een faillissement zal het bovendien niet snel voorko -
men dat een aandeelhouder van de gefailleerde deelneming liquidatie-uitke -
ringen ontvangt. Het doen van uitkeringen aan de achtergestelde aandeelhouder
geschiedt veel minder vaak dan het doen van uitkeringen aan preferente of
concurrente schuldeisers. De ervaring leert dat een curator vaak al snel inzicht
krijgt in de vraag of concurrente schuldeisers enige uitkering kunnen verwach -
ten. Indien zij niet hoeven te rekenen op een uitkering, dan hoeft een aandeel -
houder als postconcurrente schuldeiser al helemaal niet meer een uitkering te
verwachten. Men zou dan ook naar een systeem kunnen, waarin op basis van
een verkla ring van de curator het liquidatieverlies al eerder mag worden ge -
nomen, gekoppeld aan de voorwaarde dat bij latere liquidatie-uitkeringen een
correctie voor het te nemen liquidatieverlies plaatsvindt.

De Commissie Insolventierecht wil overigens een loskoppeling van de liquida-
tie en wil in wezen toe naar een fiscaal tijdelijk aftrekbaar afwaarderingsver-
lies. Naar het oordeel van de Commissie Insolventierecht heeft de huidige rege-
ling van het liquidatieverlies in de praktijk een averechts effect op de mogelijk-
heden tot reorganisatie van de onderneming. Volgens haar gebeurt het regelma-
tig dat een aandeelhouder niet meer bereid is nieuwe financiering aan een deel-
neming te verstrekken, bijvoorbeeld ten behoeve van een schuldeisersakkoord
bij de deelneming, aangezien deze aandeelhouder het fiscale verlies op de deel-
neming wenst te nemen en dit uitsluitend kan als de deelneming wordt geliqui-
deerd. Indien de aandeelhouder het fiscale verlies op de deelneming eerder zou
mogen nemen, bijvoorbeeld gelijktijdig met het bedrijfseconomische verlies,
dan zou hij veel sneller bereid zijn aan de reorganisatie mee te werken. Daarom
pleit de Commissie ervoor het nemen van het liquidatieverlies op een zodanig
moment toe te staan, dat het reorganiserend vermogen van de onderneming in
stand blijft. Dat kan het moment zijn waarop het deelnemingsbelang op grond
van goed koopmansgebruik dient te worden afgewaardeerd. Het ligt volgens de
Commissie Insolventierecht voor de hand daaraan een regeling te koppelen op
grond waarvan een latere opwaardering van het deelnemingsbelang (omdat de
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reorganisatie is geslaagd en de waarde van de deelneming is toegenomen) tot
de fiscale winst van de aandeelhouder wordt gerekend. Zij verwijst in dit ver-
band naar de per 9 december 2005 ingevoerde regeling van art. 13ba, vijfde lid,
Wet Vpb.

4.3 Nieuwe verleggingsregeling

4.3.1 Roerende zaken

Een curator treft in de failliete boedel vaak roerende zaken aan, zoals inventa-
ris en voorraden. Bij verpanding zag men vaak de constructie waarin de cura-
tor de zaken onderhands verkocht en de ontvangen prijs inclusief omzetbelas-
ting aan de pandhouder (lees: de bank) onder aftrek van een zogeheten boedel-
bijdrage liet toekomen. De failliet kreeg ter zake van deze transactie een OB-
schuld die voor de fiscus niet of niet geheel invorderbaar was. 

Met ingang van 1 januari 2008 is de verleggingsregeling van art. 24ba Uit -
voeringsbesluit omzetbelasting 1968 gewijzigd. Als het gaat om roerende zaken
dan is onderdeel d relevant. Hierin is aangegeven dat verlegging plaatsvindt
wanneer het handelt om een in zekerheid gegeven roerende zaak33 die wordt
geleverd aan een ondernemer tot executie van die zekerheid. Bij contractuele
lossing is sprake van een overeenkomst tussen de curator en de separatist, waar-
bij de separatist tegen ontvangst van de opbrengst van de verpande zaken haar
rechten op die zaken prijsgeeft.34 Volgens de Nota van Toelichting35 geldt ook
dan de verleggingsregeling. Dit betekent dat voornoemde praktijk een einde
heeft genomen: de bank kan zich niet meer verhalen op het OB-gedeelte en de
koper zal de omzetbelasting (want de transactie blijft een met omzetbelasting
belaste levering) in vooraftrek nemen. De koper moet op zijn aangiftebiljet
omzetbelasting bij vraag 2a (‘Levering/diensten waarbij de heffing van omzet-
belasting naar u is verlegd’) de verschuldigde omzetbelasting invullen. Bij
vraag 5b (‘Voorbelasting’) kan de koper die omzetbelasting weer in aftrek bren-
gen. Zo ontstaat er voor de boedel geen schuld ter zake van de omzetbelasting
en kan de separatist geen verhaal plegen op het omzetbelastingdeel en de fail-
liet krijgt geen OB-schuld. 
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NJ 1988, 556.
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Een cijfervoorbeeld:36

verpande zaken: verkoopwaarde 100 en OB 19

oude regime: 
• curator verkoopt voor 119
• factuur: 100 + 19 OB
• koper betaalt 119 aan curator
• koper neemt 19 OB in vooraftrek (netto-investering 100)
• curator betaalt 119 aan de bank (onder aftrek boedelbijdrage)
• failliet krijgt feitelijk weinig in de boedel (119 – 119 + boedelbijdrage)
• failliet krijgt OB-schuld van 19

nieuwe regime:
• curator verkoopt voor 119
• factuur: 100 + vermelding ‘omzetbelasting verlegd’
• koper betaalt 100 aan curator
• koper neemt 19 OB in vooraftrek en voldoet tevens 19 (netto-investering

100)
• curator betaalt 100 aan de bank (onder aftrek boedelbijdrage)
• failliet krijgt feitelijk weinig in de boedel (100 – 100 + boedelbijdrage)
• failliet krijgt nu geen OB-schuld

4.3.2 Onroerende zaken

Sinds 1 januari 1989 geldt er al een verleggingsregeling voor onroerende zaken.
Bij een optie tot belaste levering bij onroerende zaken vindt de verleggingsre-
geling toepassing (art. 24ba, onderdeel a, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting
1968). Dit had tot gevolg dat de bank zich niet meer kon verhalen op het OB-
gedeelte, tenzij binnen twee jaar na de eerste ingebruikneming werd geleverd
(eerste hiervoor genoemde uitzondering). Na die twee jaar is de levering onbe-
last, tenzij het een bouwterrein is of er een optie tot belaste levering bestaat.
Met ingang van 2008 zijn er voor onroerende zaken nog twee situaties bijgeko-
men. In onderdeel d gaat het om een in zekerheid gegeven onroerende zaak37

die wordt geleverd aan een ondernemer tot executie van die zekerheid. In
onderdeel e gaat het om een onroerende zaak38 die wordt geleverd aan een
ondernemer op grond van een executoriale titel. Onderdeel e ziet dus op schuld-
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36. Zie voor twee andere cijfervoorbeelden R.N.G. van der Paardt, BTW-verlegging bij levering
onroerende en roerende zaken bij executieverkopen, Bouwrecht 2008/4, p. 238-239.

37. Onderdeel d geldt ook voor een roerende zaak; zie § 4.3.1.
38. Onderdeel e geldt niet voor een roerende zaak.
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eisers in het bezit van een executoriale titel (separatisten hebben juist geen exe-
cutoriale titel nodig). 

4.3.3 Praktische consequenties

Bij de nieuwe verleggingsregeling dient men op de volgende belangrijke zaken
te letten. De verleggingsregeling geldt niet bij een art. 31 Wet OB-transactie.
Wordt een algemeenheid van goederen geleverd (buiten of in faillissement),
dan komt men niet toe aan de verleggingsregeling. Er is dan gewoonweg geen
omzetbelasting verschuldigd, omdat er op grond van dit wetsartikel geacht
wordt geen sprake te zijn van een levering of dienst. Ten tweede geldt de uit-
breiding van de verleggingsregeling voor leveringen vanaf 1 januari 2008. Het
geldt dus ook voor reeds op die datum bestaande faillissementen. Ten derde is
bij omzetbelasting het aanknopingspunt levering en niet verkoop. Verkoop in
bijvoorbeeld 2007 en levering in 2008 wordt dus ook getroffen door de uitbrei-
ding van de verleggingsregeling. Ten vierde geldt de uitbreiding van de verleg-
gingsregeling alleen bij levering aan OB-ondernemers. Voor de verleggingsre-
geling die al bestond op 1 januari 2008 was het zo dat een afnemer sowieso OB-
ondernemer moest zijn. Ten vijfde moet men zich realiseren dat de verleg-
gingsregeling zowel binnen als buiten faillissement geldt.

De twee directe gevolgen van deze regeling laten zich raden. Doordat de bank
zich niet meer kan verhalen op het omzetbelastingdeel, zijn de activa voor de
bank feitelijk minder waard. Men kan niet zeggen dat ze 19% minder waard
zijn geworden, want bij levering aan particulieren heeft de bank wel verhaal op
de omzetbelasting. Ook is het zo dat goederen kunnen worden geleverd op basis
van het zojuist genoemde art. 31 Wet OB 1968 en dan heeft/had de bank so -
wieso geen verhaal op de omzetbelasting. In zijn algemeenheid kan men niet-
temin stellen dat de goederen voor een bank minder waard zijn geworden en dit
betekent weer dat banken bij het verstrekken of continueren van kredieten reke-
ning zullen houden met deze lagere dekkingsgraad. Daardoor zal de schulde-
naar minder kunnen lenen of tegen verzwaarde voorwaarden (denk met name
aan hoger rentetarief). Het tweede directe gevolg is dat de opbrengst voor de
bank lager is en daarmee ook de boedelbijdrage voor de curator. 

De vraag is of de nieuwe regeling geen ontwijkingsconstructies kent. Bos
claimt er twee te hebben gevonden.39 De eerste constructie behelst het omzet-
ten in vorderingen en die vervolgens te verpanden aan de bank. De vorderingen
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worden gecreëerd door de schuldenaar, doordat hij activa verkoopt. Op deze
manier zit in de vordering alsnog het omzetbelastingdeel. De tweede construc-
tie is om roerende zaken ‘gewoon’ executoriaal te verkopen. Blijkens onderdeel
e van het in geding zijnde artikel geldt er alleen een verleggingsregeling, indien
een onroerende zaak op grond van een executoriale titel wordt geleverd. Voor
wat betreft de eerste constructie zij het volgende opgemerkt. Er komt niet auto-
matisch bij verkoop van verpande goederen een pandrecht op de vordering
jegens de koper of het geïnde bedrag te liggen,40 waardoor de pandgever mede-
werking zal moeten verlenen.41 Voorts loopt de bank bij een constructie vóór
een faillissement een risico. Wanneer de bank namelijk vrijwillig afstand doet
van de zekerheidsrechten, loopt de bank het risico bij een later faillissement van
de debiteur geen verhaal meer te kunnen halen. De bank zal er voor moeten zor-
gen dat de opbrengst tijdig binnenkomt.42 Indien er al een faillissement komt,
zou de curator43 de vordering jegens de koper aan de bank kunnen verpanden,
maar dan is de vraag op grond van welke titel: ten titel van binnenhalen van de
boedelbijdrage en tot zekerheid voor welke vorderingen? Dan moet het vervol-
gens gaan om verzuim van de curator in zijn verplichtingen jegens de bank.
Voor wat betreft de tweede constructie denk ik dat in het merendeel van de
gevallen dit te risicovol en te omslachtig is. De banken moeten dan afstand doen
van hun zekerheid, dan wel deze laten voor wat die is, en een gewone titel gaan
halen bij de rechter (eventueel in kort geding). Zij zijn dan geen separatist meer,
dus ook andere crediteuren kunnen een titel halen en meedoen aan de executie.
Gaat de schuldenaar in de tussentijd failliet of wordt er surseance uitgesproken,
dan kan de executie niet meer worden voortgezet vanwege art. 33 c.q. 230 Fw.
De banken moeten zich dan aansluiten in de rij van concurrente crediteu-
ren. Dat is een weinig aantrekkelijke positie voor een (voormalige) separatist.

5. Afronding

In deze bijdrage zijn een aantal mogelijkheden en belemmeringen bij de door-
start van een onderneming aan bod gekomen. Bij het akkoord bleek dat de fis-
cus eigenlijk al vooruitloopt op de 2:1-regel. Bij een akkoord moet wel erop
gelet worden of de kwijtscheldingswinstvrijstelling onverkort kan worden toe-
gepast bij een deelnemingsverhouding of een fiscale eenheid Vpb. Hier kan
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40. Zie HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471 (Mulder q.q./CLBN), en HR 23 april 1999, NJ 2000,
158 (Wollie).

41. In dezelfde zin J.L. Snijders, Journaal Insolventie, Financiering & Zekerheden 2008/5, p.
166, die ook nog opmerkt dat aan de verpanding van de vordering paulianeuze aspecten kun-
nen kleven.

42. Vergelijk HR 19 november 2004, NJ 2005, 199 (ING/Gunning q.q.).
43. De pandgever is immers beschikkingsonbevoegd vanwege het faillissement.
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men wel eens voor valkuilen komen te staan. De omzetbelastingaspecten bij
een akkoord zijn te overzien. Bij een aandelentransactie kan men fiscaal geen
verlies nemen bij de verkoop van aandelen in een deelneming. Dit zou kunnen
leiden tot een activatransactie om liquidatieverlies te kunnen claimen. Tevens is
ingegaan op de mogelijkheid een fiscale eenheid OB te verbreken om zo te
voorkomen dat een hoge omzetbelastingschuld neerslaat bij gezonde onderde-
len. Bij een fiscale eenheid Vpb kan een aanzienlijke belastingschuld ontstaan,
indien wordt ontvoegd in het zicht van liquidatie. Bij een activatransactie blijkt
verliesverdamping aan de orde te kunnen zijn. Wel kan een liquidatieverlies
worden genomen, maar soms kan dat lang duren. Tot slot werd ingegaan op de
nieuwe verleggingsregeling.

Het is duidelijk dat een insolventie-adviseur bedacht moet zijn op de fisca-
le implicaties van bepaalde handelingen. Er kunnen forse belastingschulden
ontstaan, maar er kunnen ook grote voordelen behaald worden.

98

M.H.M. van Oers



Zin en onzin van de doorstart

PROF. MR. F.B.J. GRAPPERHAUS1

1. Inleiding

Het Voorontwerp van de Commissie Insolventierecht roept weer eens de vraag
op hoe een onderneming die insolvent raakt, maar in beginsel levensvatbaar is,
succesvol kan worden voortgezet. Het probleem dat daarbij speelt is vaak dat in
surséance – bij uitstek gericht op behoud van een insolvent geraakte onderne-
ming – de bestuurder en bewindvoerder met name op het punt van werknemers
zoveel afwikkelingskosten op hun pad tegenkomen, dat omzetting in faillisse-
ment, anders gezegd: uitwinning in plaats van voortzetting, de enige uitweg is.
Aan de andere kant leeft bij beoefenaars van het insolventierecht nogal eens het
misverstand dat alles goed komt en ieders belang voldoende gedekt is, wanneer
een of andere vorm van doorstart van de onderneming mogelijk is, terwijl daar-
bij juist in veel, zo niet alle gevallen de rechten van tenminste een deel van de
werknemers in het gedrang komen. In deze bijdrage wil ik stilstaan bij zin en
onzin van de doorstart en een antwoord proberen te geven op de vraag op welke
wijze succesvolle voortzetting van de onderneming vanuit insolventie door
nieuwe regelgeving mogelijk zou kunnen worden gemaakt. Daarvoor is het van
belang eerst stil te staan bij de vraag wat eigenlijk een doorstart is.

2. Wat is doorstart?

De Nederlandse wetgeving biedt niet alleen geen definitie van de doorstart, hij
geeft er ook geen aanknopingspunten voor. Om op een definitie uit te komen is
het goed om te beginnen vast te stellen wat de doorstart niet is. Zo is de door-
start niet een overgang van onderneming: bij een overgang van onderneming in
de zin van Richtlijn 2001/23 is immers sprake van een overgang van een eco-
nomische entiteit met behoud van identiteit. Daar is bij de doorstart per defini-
tie geen sprake van. In het Spijkers-arrest heeft het Hof van Justitie2 beslist dat
de vraag of sprake is van een overgang van onderneming wordt beslist door het
criterium of de onderneming zijn identiteit zodanig heeft behouden in het eco-
nomisch verkeer dat gezegd kan worden dat sprake is van een overgang in con-
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tinuïteit, ofwel in het Engels transferred as a going concern.3 Ik vertaal daarbij
going concern als: in continuïteit, waar Van Dale de term mijns inziens ten
onrechte vertaalt als: bloeiende onderneming, goedlopende zaak. Een dergelij-
ke positieve vertaling is weliswaar onjuist, maar ik kan mij wel vinden in de
gedachte die ook uit die vertaling spreekt dat going concern erop duidt dat de
bedrijfsvoering van de onderneming niet wezenlijk geraakt wordt. Daarmee
kom ik op een verdiepingspunt in de Spijkers-jurisprudentie. Het Hof van
Justitie geeft namelijk in dat arrest alsook in de verschillende opvolgende arres-
ten aan dat er niet één beslissend criterium is voor het antwoord op de vraag of
nog sprake is van een onderneming die in continuïteit (going concern) functio-
neert. De afzonderlijke criteria waaraan volgens het Hof van Justitie getoetst
moeten worden zijn de volgende: 
– het soort onderneming; 
– worden er materiële of immateriële activa overgedragen? 
– de waarde van de materiële en immateriële activa op het tijdstip van de over-

gang;
– gaat de meerderheid van de werknemers mee?
– gaan er klanten mee over?
– wat is de mate van overeenstemming tussen de activiteiten voor en na de

overgang? 
– de periode gedurende welke de activiteiten zijn stil gelegd. 

Nu komen al die criteria wel in enige mate aan de orde bij toetsing van een fail-
liete onderneming. Bij faillissement kan misschien wel sprake zijn van een
overdracht van belangrijke activa en overgang van de meerderheid van klanten
en medewerkers – maar toch wordt de onderneming door het faillissement in de
kern aangetast. Ik meen zelfs dat faillietverklaring een zodanige ingrijpende
wijziging in de besturing enerzijds en de continuïteit anderzijds betekent, dat
daarmee het wezen van de getroffen onderneming niet meer bestaat. Daaraan
doet niet af dat de opstelsom van onderdelen van die onderneming zou kunnen
worden voortgezet.

Wat er ook in dat kader wordt voortgezet, het doorgestarte onderdeel c.q. de
doorgestarte onderdelen ontberen in se de goodwill en going concern, die bij
een overgang van onderneming per definitie de overgaande onderdelen wel aan-
kleven. Men ziet dat vertaald in de aanzienlijke prijsvermindering. In dit
opzicht onderscheidt een (voorlopige) surséance van betaling zich van failliet-
verklaring, omdat bij surséance de wijziging in de besturing aanzienlijk minder
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ingrijpend is en daarnaast de enige ingreep in de continuïteit de bevriezing van
(concurrente) schulden behelst. De taken van de bewindvoerder zijn geheel
anders van aard dan de executeursrol van de curator. Dat neemt niet weg dat in
een surséance ook sprake kan zijn van enige vorm van voortzetting van de daar-
in geraakte onderneming. Maar dan gaat het om een of andere vorm van voort-
zetting waarbij het wezen van de oorspronkelijke onderneming niet is wegge-
vallen. Wanneer dus een onderneming vanuit surséance c.q. bewindvoering aan
een derde wordt overgedragen is mijns inziens sprake van overgang van onder-
neming, ook wanneer daarna de achterblijvende oude eigenaar – vaak een
rechtspersoon – alsnog failliet wordt verklaard. 

Een doorstart is ook niet een koop/verkoop en overdracht van de insolvente
onderneming zonder dat sprake is van overgang van onderneming. Weliswaar
worden er activa – en mogelijk: de daar al dan niet aan verbonden passiva –
overgedragen, maar daarbij is niet sprake van dezelfde onderneming. Zo wordt
per definitie een deel van de passiva niet mee overgedragen. Er is immers op
zijn best sprake van een akkoord, waarmee dat deel van de passiva wegvalt.
Vaker blijkt het overgrote bedrag aan schulden achter in de boedel. En ook ten
aanzien van de activa is vrijwel altijd sprake van enige vorm van cherry picking.
Is er dus niet sprake van een onderhandse verkoop en overdracht van de iden-
tieke onderneming, de doorstart is evenmin een executieverkoop. Want al ont-
beert een doorstart het wezen van de oorspronkelijke onderneming, de doorstart
beoogt wel hoe dan ook een mate van samenhang van activa (en passiva) voort
te zetten, teneinde daaruit meerwaarde te creëren. Bij een executieverkoop gaat
het om maximalisering van de opbrengst, en staat een eventueel in één lotnum-
mer verkopen van meer activa geheel in dienst van die doelstelling. Men kan
ook zeggen: de veilingmeester heeft geen boodschap aan normstelling à la
Sigmacon II.4

Ik meen dat een doorstart moet worden gedefinieerd als: een voortzetting van
ingrijpend herschikte bedrijfsmiddelen, kapitaal en werknemers die voorheen
tezamen een onderneming vormden. Van herschikking van het kapitaal is spra-
ke, aangezien oude concurrente schuldeisers en kapitaalverschaffers hetzij wor-
den achtergelaten in de failliete boedel, hetzij via een akkoord genoegen moe-
ten nemen met een percentage, terwijl de preferenten in dezelfde situatie zitten,
met het verschil dat de aan hen uitgekeerde percentages in geval van akkoord
hoger zullen liggen; zekerheidscrediteuren gaan in het algemeen mee, maar
moeten vaak toch ook een deel van de uitstaande schuld afboeken en zien hun
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zekerheden hoe dan ook ingebracht in een nieuwe constellatie. Anders – en een-
voudig – gezegd: de zekerheidscrediteuren krijgen zelden een koopprijs voor de
executoriaal dan wel onderhands verkochte verpande activa, die de op de fail-
liet uitstaande schuld af kan lossen. Als dat laatste incidenteel wel het geval is,
ligt daar juist weer de beschikking van kapitaal in besloten. Wat de bedrijfs-
middelen betreft: overname c.q. voortzetting van het merk, de handelsnaam, de
lopende contracten en bestaande bedrijfs-ICT staan meestal buiten discussie;
machines, voorraad en inventaris zijn alleen interessant, wanneer zij courant
zijn en bedrijfsonroerend goed is alleen gewenst bij de doorstart, wanneer het
ook werkelijk een toegevoegde waarde heeft in de door te starten onderneming.
Er is theoretisch een situatie denkbaar waarbij alle bedrijfsmiddelen één op één,
dat wil zeggen: inclusief de daarop rustende rechten van derden, in de doorstart
mee overgaan. Maar dan is op een hoger abstractieniveau nog steeds sprake van
een herschikking, omdat die bedrijfsmiddelen zich niet langer in dezelfde set-
ting met kapitaal en arbeid bevinden als in de oorspronkelijke onderneming.

De werknemers dan. Het personeelsbestand is in ongewijzigde vorm in veel
gevallen een te zware belasting voor de doorstart. Dat heeft soms te maken met
het feit dat tijd en middelen ontbraken om nog buiten insolventie te komen tot
een verkleining (‘downsizing’) van het personeelsbestand, althans: tegen aan-
vaardbare kosten; vaker heeft het te maken met het gegeven dat bewijsvoering
ten aanzien van het personeelsbestand in hoge mate inefficiënt is en niet is toe-
gesneden op een gezonde bedrijfsvoering met winstpotentie. Het personeelsbe-
stand en evenmin het bestaande arbeidsvoorwaardenstelsel gaat dus volledig
mee in de doorstart.

Conclusie
Een doorstart is niet een voortzetting van de bestaande onderneming; daarvoor
ontbreekt het wezen van die onderneming. De doorstart is een voortzetting van
ingrijpend herschikte bedrijfsmiddelen, kapitaal en arbeid. Dat betekent dat bij
de doorstart sprake is van een samenhang tussen de doorgestarte activa en pas-
siva, die daaraan een meerwaarde geeft: de meerwaarde van de samenhangen-
de activa en passiva moet de doorstart zin geven. En hier is het dus eenvoudig
om de vinger op de zere plek van de onzin van veel doorstart te leggen. 

3. Uitwinning, afwikkeling en doorstart

Insolventieregimes zijn gericht op het ordentelijk uitwinnen en uitkeren, en in
overkoepelende zin: afwikkelen van het vermogen van de insolvent. Daarbij is
op zichzelf helemaal niet gegeven dat sprake moet zijn van een stelsel van bui-
tengewone rechtsregels dat voor de insolvent en zijn of haar afwikkelaar geldt.
Die bijzondere regels lijken vooral ingegeven te zijn door de wens om de afwik-
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keling zelf zo voorspoedig en efficiënt mogelijk te laten verlopen, en tegelij-
kertijd afwikkelingskosten zo min mogelijk ten koste te laten gaan van de waar-
den respectievelijk opbrengsten van het af te wikkelen vermogen.

– Uitwinning betekent niets anders dan dat een vermogen zo goed mogelijk
ten gelde moet worden gemaakt en vervolgens zo eerlijk mogelijk moet
worden verdeeld. Nu heeft de executeur daarbij in het oog te houden dat na
de uitwinning en betaling van de daarmee gemoeide kosten, de breuk van
resterende vermogenswaarde en uitstaande schulden zo gunstig mogelijk is;
deze breuk noemt men ook wel het uitkeringspercentage. Wanneer de met
die uitwinning gemoeide kosten te hoog worden in verhouding tot het uit-
keringspercentage, gaat er iets verkeerd. In goed Hollands zijn wij dan bezig
het paard achter de wagen te spannen. De uitwinningkosten worden dan
zodanig dat de vraag rijst of de uitwinning op zichzelf nog wel zinvol is: is
de kool het sop wel waard? Maar de schuldeisers op het vermogen zouden
ook omgekeerd kunnen redeneren door te zeggen: het beschikbare uitke-
ringspercentage, mag niet zodanig belast worden met uitwinningkosten dat
zulks strijdig is met een zorgvuldige en rechtvaardige uitwinning. Zelf ben
ik een aanhanger van dat uitgangspunt. Naar mijn oordeel gaat het niet aan
dat de vermogenswaarde in de boedel onevenredig wordt opgesoupeerd door
oplopende boedelkosten. Afwikkelingskosten ná faillissement, met name
van duurovereenkomsten, moeten wettelijk binnen de perken worden gehou-
den. Daar staat dan wel tegenover dat de ‘duurbelangen’ van economisch
zwakkeren of economisch afhankelijken die met de insolventie van hun cre-
diteur worden geconfronteerd, op een adequaat niveau gewaarborgd moeten
worden. Ik spits mij daarbij in dit verband toe op werknemers en laat ande-
re groepen zoals ZZP’ers, kleine onderaannemers en exclusieve toeleveran-
ciers uit het MKB, die worden geconfronteerd met insolventie van hun con-
tractspartij, buiten beschouwing. Aldus toespitsend op werknemers, moet er
bij een zorgvuldige en rechtvaardige uitwinning aan drie voorwaarden wor-
den voldaan: 

– Uitwinning moet ook echt uitwinning zijn. Als er sprake is van voortzetting
van de bestaande onderneming, met andere woorden: een overgang of voort-
zetting van de onderneming in continuïteit, dan blijven de gewone regels
van toepassing. Om die reden ben ik het dus niet eens met diegenen die er
al jaren voor pleiten dat in surséance van betaling eenzelfde regime zou
moeten gaan gelden voor de arbeidsovereenkomst als in faillissement –
ofwel, ook in surséance zou de ontslagbescherming moeten vervallen. Ik
ben het dus evenmin eens met de Commissie Insolventierecht (hierna: de
Commissie), die in zijn voorontwerp pleit voor twee soorten insolventiere-
gimes, waarbij de ene in wezen het huidige faillissement is en de andere de
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huidige surséance – maar waarbij in beide voorgestelde insolventieregimes
geen ontslagbescherming speelt.5

– In de uitwinningfase moet duidelijk zijn dat die uitwinning niet louter
gericht is geweest op het stopzetten van de doorlopende relatie met deze
economisch zwakkere partijen. Daarvoor kunnen de geldende criteria voor
misbruik van faillissement wat mij betreft onverkort blijven gelden. Dat
betekent dat slechts marginaal getoetst wordt en slechts zelden een geval zal
worden geïdentificeerd waarbij daadwerkelijk sprake is van een dergelijke
misbruik van het uitwinningregime. Maar ik meen ook dat de hierna nog te
bespreken praktijk van de doorstart laat zien dat het opkomen tegen mis-
bruik werknemers niet werkelijk soelaas biedt: de schadeloosstelling moet
hetzij in monetaire vorm hetzij in de vorm van nieuw werk komen, en daar-
voor is een langdurige bodemprocedure over de vraag of er sprake was van
misbruik van faillissement niet de meest geëigende weg. Toch zou het mis-
schien zo zijn dat dat in de toekomst anders wordt, wanneer het volgende,
derde vereiste in de wet zou worden verankerd.

– Het opgebouwde belang aan opeisbare en niet opeisbare aanspraken van de
werknemer moet van tevoren verzekerd worden. Op dit moment geldt dat
slechts voor de bedragen die onder de loongarantieregeling vallen en die
betrekking hebben op maximaal 13 weken achterstallig loon en het loon
over de opzegtermijn. Mijns inziens zou daar een verzekering voor althans
een gedeelte van de ontslagvergoeding bij moeten komen. Per saldo bete-
kent dat een verhoging van de loonsom met 2%, en bij het onderbrengen in
de WW: een verhoging van de WW-premies met circa 5%6 waarbij gedrags-
effecten nog niet zijn verdisconteerd en ik bovendien niet in ogenschouw
heb genomen dat de kassen van de sociale verzekering op dit moment vol-
doende overschotten vertonen om alvast een eerste storting in een dergelij-
ke uitbreiding van de loongarantieregeling te storten.

De rechtvaardigheid van een dergelijke systematiek vindt men mijns inziens in
drie dingen. 
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In de eerste plaats wordt daarmee de uitwinning als gezegd aanzienlijk minder
bezwaard met boedelkosten die op werknemers betrekking hebben. Ik denk
daarbij met name aan de bij grotere faillissementen zeer omvangrijke affinan-
cieringskosten van de pensioenen van werknemers. 

In de tweede plaats heft dit de op dit moment geldende onrechtvaardigheid op
dat werknemers van in faillissement gerakende ondernemingen hun opge-
bouwde aanspraken op een ontslagvergoeding volledig in rook zien opgaan. De
gedachte van de Commissie om in afwijking van het Van Gelder Papier-arrest7

in ieder geval de bijvoorbeeld in een Sociaal Plan reeds toegekende aanspraken
op een ontslagvergoeding verifieerbaar te maken helpt in dat opzicht wat mij
betreft onvoldoende: vaak zal die vordering niet of slechts in beperkte mate tot
een uitkering leiden. 

En in de derde plaats is er het bijkomende voordeel dat, waar bedrijven natuur-
lijk jaarlijks een ietwat hogere premiedruk zullen hebben, waarmee de perso-
neelskosten in feite ook hoger zullen zijn, beter zichtbaar wordt wat de werke-
lijke personeelskosten zijn in going concern – zowel voor het bedrijf als voor
derden. Is het nu zo dat een personeelsvermindering in moeilijke financiële tij-
den vaak te duur is, op deze wijze kan het bedrijf zelf veel concreter extrapole-
ren wat de kosten nu zijn, wat daar op bezuinigd kan worden en wat dat kost.
Ik ga er immers vanuit dat de extra premiebetalingen zichtbaar worden in de
totale personeelskosten. 

En een vierde en laatste voordeel is daarmee meteen gegeven: omdat de
afvloeiingskosten bij een voortzetting al op voorhand zijn opzijgezet c.q. ver-
zekerd, is de kans op een succesvolle reorganisatie buiten insolventie, of zelfs:
een succesvolle reorganisatie in surséance aantrekkelijk groter.

4. Zin en onzin van de doorstart

In een alweer 11 jaar oud artikel heeft Ophof voor mij destijds helder onder
woorden gebracht dat wij niet zoveel waarde moeten hechten aan die verma-
ledijde doorstart. Hij wijst erop dat onze gedachten daarover vooral voortko-
men uit de continuïteitsmanie, die in ieder geval in de jaren ’70 tot en met ’90
in Nederland zonder meer in de industrie heerste.
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Hij zegt daarover in 1997: 

‘Bij dit alles verliest men uit het oog dat niet alleen mens en dier een “life
cycle” kennen, maar ook diersoorten en landschappen. Ditzelfde geldt voor
producten en ondernemingen. Als men zich tijdens the life cycle niet tijdig
aanpast, is men verloren. Dit saneringsproces is in mijn ogen goed. Het ver-
mijdt verstarring en stimuleert innovatie. Het faillissement is in mijn ogen
een onderdeel van dit saneringsproces. Wat niet meer rendabel functioneert,
moet verdwijnen. Het “kunstmatig” in leven houden van ondernemingen die
de concurrentiestrijd verloren hebben, is niet zinvol. In wezen is de conti-
nuïteitsmanie een uiting van verstarring. Niets mag veranderen, alles moet
zoveel mogelijk hetzelfde blijven. Het is een uiting van conservatisme in de
ware zin van het woord.’ 

Ophof nuanceert dit betoog vervolgens enigszins, en geeft wel degelijk aan dat
continuïteit op zichzelf een goede gedachte is – maar dan moet er ook sprake
zijn van gezonde continuïteit. 

Ik ben het ook 11 jaar na dato, nu ons marktlandschap aanzienlijk is veranderd,
nog steeds met hem eens. Ik geloof niet zo in de heiligheid van de doorstart, en
misschien moet ik maar gewoon zeggen: ik geloof helemaal niet in de doorstart.
Ik geloof wel in voortzetting van ondernemingen. Maar een dergelijke voort-
zetting veronderstelt dan ook dat ten opzichte van iedereen wordt voortgezet –
en niet één bepaalde categorie crediteuren, in casu werknemers wordt uitge-
zonderd, en een van hun belangrijkste aanspraken – op een redelijke beëindi-
gingsvergoeding, verloren zien gaan. 

Als u, ondernemer, niet in staat bent om uw onderneming voort te zetten in con-
tinuïteit, dan gaan wij uitwinnen. Dat vervolgens in het kader van die uitwin-
ning de kosten van werknemers niet op de boedel moeten rusten, maar aan de
andere kant: dat werknemers door dat faillissement niet in de spreekwoordelij-
ke kou moeten komen te staan, heb ik hiervoor voldoende omstandig aangege-
ven. Het zou dan zo moeten zijn dat die werknemers een beroep kunnen doen
op de ook een deel van hun ontslagvergunning omvattende loongarantierege-
ling. 

De doorstart mag dan uiteraard als woord en fenomeen blijven bestaan, maar
het is niet anders dan wat ik in mijn inleiding omschreef: een voortzetting van
wezenlijk herschikte bedrijfsmiddelen, kapitaal en arbeid, die eerder tezamen
een onderneming vormden. Daarbij hoeft de curator dan niet rekening te hou-
den met enorme boedellasten in de vorm van bedragen die ineens bij einde
dienstverband per werknemer opeisbaar worden – ik denk aan de al genoemde
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affinancieringsverplichting pensioenen – en vind ik het ook uit den boze dat de
curator op de nek wordt gesprongen door de incidentele kantonrechter,8 die
ineens vindt dat de koper van activa en passiva van een failliet moet worden
gekwalificeerd als een werkgever na overgang van onderneming. Allemaal inci-
dentele juridische onzin, die niet alleen in strijd is met Richtlijn 2001/23, maar
die bovendien structureel niets oplost en alleen maar meer rechtsonzekerheid
veroorzaakt. 

Want als ik het heb over het onderbreken van die continuïteit, dan betekent dat
ook dat de werknemer, die bij de doorgestarte onderneming – laten wij het toch
maar even zo blijven noemen – een dienstverband krijgt aangeboden, moet
accepteren dat de arbeidsvoorwaarden minder zijn. Voor de arbeidsvoorwaar-
den en het personeelsbestand dat bij de oude onderneming gold, was immers
geen economisch bestaan gerechtvaardigd. Daarbij, als mijn voorstel over uit-
breiding van de loongarantieregeling wordt overgenomen, heeft die werknemer
inmiddels zijn ontslagvergoeding alsnog uitgekeerd gekregen. 

5. Een eerder voorstel voor het vereenvoudigen van een sanering vóór
en ter voorkoming van faillissement? 

Eerder heb ik ervoor gepleit om buiten insolventie een reorganisatie makkelij-
ker mogelijk te maken. De kern van mijn voorstel luidde als volgt: 

1. Een onderneming die aantoont dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar is, kan
de rechter verzoeken om de ‘bijzondere kantonrechterformule’ (BKF) in
werking te stellen. 

2. De onderneming die zich op die onder (1) bedoelde situatie beroept, kan de
zaak versneld voorleggen aan de bevoegde Kantonrechter. 

3. De Kantonrechter mag de BKF alleen toepassen wanneer (a) uit door een
extern deskundige opgestelde stukken blijkt dat de financiële situatie zoda-
nig is dat de continuïteit in gevaar is, (b) de personeelskosten onaanvaard-
baar zwaar op de cashflow drukken, (c) er een business plan is overgelegd
dat naar het oordeel van de deskundige een reëel toekomstperspectief biedt,
en (d) de onderneming verklaart de verplichtingen uit de BKF te zullen
nakomen. 

4. De BKF houdt in: (i) betaling per einddatum van een factor C=0,25 en (ii)
toekenning van een certificaat in toekomstige winsten ter waarde van een
factor C=0,75, indien, zodra en voor zover in de toekomst blijkt dat de
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onderneming weer winst maakt en inmiddels weer een positief eigen ver-
mogen heeft.

5. De versnelde procedure bij de Kantonrechter moet vanaf de datum van de
uitspraak niet meer dan dertig dagen duren. Gedurende de eerste dagen
moet ook gesproken worden met de bonden en werknemervertegenwoordi-
gers respectievelijk de Ondernemingsraad. De in het bedrijf vertegenwoor-
digde bonden mogen zich eventueel als belanghebbende stellen in de proce-
dure. 

6. De schuld uit hoofde van de BKF gaat hoofdelijk over naar elke verkrijger
van de onderneming ex artikel 7:662 BW c.q. een aandelentransactie, waar-
bij de oude eigenaar/exploitant hoofdelijk aansprakelijk blijft naast de ver-
krijger. 

7. In plaats van de factor C=0,75, mag de onderneming c.q. de verkrijger daar-
van binnen één jaar na de einddatum van het dienstverband ook weer een
nieuw dienstverband onder dezelfde arbeidsvoorwaarden aanbieden aan de
werknemer.9

De wel enigszins begrijpelijke kritiek daarop van vakbeweging, geuit tijdens
een symposium over dit onderwerp in april 2008, was dat in feite al veel op een
dergelijke manier wordt gesaneerd. Dat is dan de wijze waarbij bij een onder-
neming in financiële problemen een Sociaal Plan wordt afgesloten op een lager
niveau dan de kantonrechtersformule en de betrokken partijen – vakbonden en
OR – meewerken aan een versneld adviestraject en versnelde uitvoering en
afwikkeling van de reorganisatie. Maar wat de vakbond over het hoofd zag is
dat, in combinatie met mijn voorstel voor een verzekering van ontslagvergoe-
dingen, ook de surséance veel meer kans op succes zou hebben, als daarin dit
versnelde reorganisatieproces kan worden doorgevoerd door directie en
bewindvoerders. Dus houd ik ook dat idee nog steeds staande. Natuurlijk, er
valt zeker op onderdelen en details aan mijn voorstel voor een sanering buiten
faillissement te verbeteren, maar zoals ik eerder schreef: ik matig mij niet aan
op eigen houtje een waterdicht wetsvoorstel te kunnen maken. 

6. Resumerend

Naar mijn oordeel zou er dus een drietal belangrijke uitgangspunten moeten
worden doorgevoerd in nieuwe regelgeving op het gebied van insolventie, voor
zover het werknemers betreft: 
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– Er moet een heel duidelijk onderscheid komen tussen het executieregime
(faillissement) en het bewindvoeringsregime met-het-al-op-voortzetting
(sur séance), waarbij in die tweede situatie als voortzetting van de onderne-
ming in continuïteit daadwerkelijk wordt gerealiseerd de ontslagbescher-
ming en andere rechten van werknemers onaangetast moeten blijven. 

– Kunnen die rechten van werknemers niet onaangetast blijven, dan is de on -
derneming kennelijk failliet en moet er onmiddellijk een uitwinningregime
komen: in dat uitwinningregime moeten de met de afwikkeling van de
arbeidsovereenkomst gemoeide kosten zo min mogelijk op de boedel druk-
ken en zoveel mogelijk worden overgeheveld naar de loongarantieregeling,
waarbij werkgevers voortaan van tevoren premie moeten betalen voor de
opgebouwde ontslagvergoedingsrechten: dat betekent dus overigens ook dat
in geval van een ontslag bij niet-faillissement die ontslagvergoedingsrech-
ten eenvoudigweg getrokken kunnen worden op de sociale verzekeringsin-
stantie. 

– Er moet een versneld regime komen voor sanering buiten faillissement dat
vakbonden en ondernemingsraden ook dwingt aan een dergelijke sanering
mee te werken, wanneer zij zich daar in eerste instantie tegen verzetten. Bij
dit derde aspect wijs ik erop dat het voordeel is dat op die manier ook de
directie en bewindvoerder in surséance nog een dergelijke versnelde sane-
ring zouden kunnen doorvoeren.

Wanneer wij met insolventieregime – nu: surséance – willen bereiken dat de
onderneming werkelijk kan worden voortgezet, moeten wij dat regime daartoe
ook de kans bieden, zonder tegelijkertijd één groep crediteuren achter te stel-
len. Dat kan door de ontslagvergoedingen – en eventueel: lage opzegtermijnen
en affinancieringsverplichtingen – van tevoren via de sociale zekerheid te laten
verbeteren. De boedelkosten nemen dan aanzienlijk af, en de werknemers be -
houden toch hun aanspraken.
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Doorstart en Intellectuele Eigendom 

MR. S.M. VAN ELST1

1. Inleiding

Curatoren krijgen steeds vaker te maken met rechten van Intellectuele Eigen -
dom (IE-rechten). Dat heeft alles te maken met de veranderende economie en
samenleving: Nederland beweegt steeds verder van een industriële naar een
dienstverlenende samenleving, en met die tendens valt samen dat de waarde van
steeds meer bedrijven wordt bepaald door immateriële activa, zoals technolo-
gie- en merkenportefeuilles, en dus steeds minder door machines en ‘bakste-
nen’. Voor het efficiënt realiseren van een succesvolle doorstart is dus vaker
enige basis kennis van het IE-recht vereist. Doel van deze bijdrage is om cura-
toren die kennis te verschaffen. 

In het eerste deel van deze bijdrage zullen de meeste voorkomende wettelijke IE-
rechten aan de orde komen en zullen enkele passages worden gewijd aan de onge-
schreven IE-rechten. Aandacht zal worden besteed aan de aard en inhoud van die
rechten maar ook aan de mogelijkheid en de wijze van overdracht daarvan.

Het tweede deel van deze bijlage staat volledig in het teken van de licentie.
Onderscheiden wordt de situatie dat de schuldenaar licentienemer en de situatie
dat de schuldenaar licentiegever is. 

2. IE-rechten; rechten van Intellectuele Eigendom

Intellectuele Eigendom is een verzamelnaam voor allerlei verschillende ‘rech-
ten op de voortbrengselen van de menselijke geest’, variërend van merken, uit-
vindingen en halfgeleiders tot films, opera’s en symfonieën. Deze verschillen-
de rechten hebben met elkaar gemeen dat zij de houder van het desbetreffende
recht een monopoliepositie verschaffen: het recht geeft de houder het absolute
alleenrecht op exploitatie c.q. het gebruik daarvan.2
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Dit brede scala aan rechten zal door mij worden onderverdeeld in (slechts) twee
categorieën: de categorie geschreven of wettelijke IE-rechten en de categorie
ongeschreven IE-rechten.3 Tot een dergelijk, ruim onderscheid ben ik enerzijds
genoodzaakt – deze bijlage leent zich immers niet voor een volledige bespre-
king van alle voorkomende IE-rechten – maar het onderscheid is anderzijds ook
functioneel. Dit laatste zal met name blijken als ik kom te spreken over de over-
draagbaarheid en licentiering van de verschillende IE-rechten.

2.1 Wettelijke IE-rechten

Het grootste deel van de IE-rechten is wettelijk geregeld. Het gaat dan om het
auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, uitvoerendkunste-
naarsrecht, fonogrammenproducentenrecht, omroeporganisatierecht, filmpro-
ducentenrecht, halfgeleidersrecht, kwekersrecht, modellenrecht en databank-
recht.4 De betreffende rechten staan opgenomen in afzonderlijke wetten, ver-
dragen en verordeningen. Het merendeel van de curatoren zal echter met een
groot deel van de genoemde rechten nimmer te maken krijgen. Als IE-rechten
in een faillissement opduiken, zal het in negenennegentig van de honderd geval-
len gaan om een handelsnaam, een merk, een auteursrecht of een octrooi. Ik zal
mij daarom tot die rechten beperken.5
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2.1.1 Het merkenrecht

Het merkenrecht biedt bescherming aan onderscheidingstekens voor producten
of diensten. Een merk kan zijn een naam, een logo, maar even zo goed een vorm
of zelfs een bepaalde kleur. Voorwaarde is dat het merk onderscheidend ver-
mogen heeft en dat het grafisch voorstelbaar is. Met dit laatste wordt bedoeld
dat het teken door middel van figuren, lijnen of lettertekens kan worden weer-
gegeven en dat de voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig,
gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.6 Een andere
voorwaarde voor bescherming is het depot: een onderscheidingsteken komt
alleen bescherming toe als het als merk is geregistreerd; het enkele gebruik van
het teken als merk is dus niet voldoende. 

Een merk geldend voor de gehele Benelux kan worden aangevraagd bij het
Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP). Verdergaande internatio-
nale merkregistraties worden verleend door en aangevraagd bij de World
Intellectual Property Organisation (WIPO). In dat geval gaat het overigens om
een (gebundelde) aanvraag tot verlening van verschillende nationale rechten: de
deposant verkrijgt niet één internationaal merk, maar een pakket van verschil-
lende nationale merkenrechten. Daarnaast kan een Gemeenschapsmerk worden
verkregen. Een dergelijk merk wordt verkregen van en ingeschreven bij het
Europees Merkenbureau te Allicante (OHIM).7

Doordat registratie een vereiste is, kan het bestaan van een merk door de cura-
tor op betrekkelijk eenvoudige wijze worden nagegaan.8 Maar let wel: registra-
tie van een merk is geen garantie voor een merkrecht. Een eenmaal geregis-
treerd merk kan vervallen, worden doorgehaald of nietig worden verklaard, bij-
voorbeeld omdat het betreffende merk is verworden tot soortnaam, het merk
gedurende enige tijd niet is gebruikt, de inschrijving niet tijdig is verlengd of
doordat het merk onderscheidend vermogen mist of dat sprake is van een depot
te kwader trouw.9 Een curator (maar met name ook een kopende partij) zal hier-
mee rekening moeten houden en onderzoek naar moeten doen. 

Merken zijn gelijke vrijwel alle overige te bespreken IE-rechten vermogens-
rechten in de zin van art. 3:6 BW. Zij vallen dus in de boedel, en zij zijn inge-
volge art. 3:83 lid 3 BW overdraagbaar indien en voor zover de (desbetreffen-
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de) wet dat bepaalt. Voor de mogelijkheid van overdracht en de wijze waarop
de overdracht dient te geschieden, zal dus te raden moeten worden gegaan in de
desbetreffende IE-wet.10

Voor wat betreft de Benelux is de mogelijkheid tot overdracht bepaald in art.
2.32 BVIE, en voor wat betreft het Gemeenschapsmerk in art. 17 van de
Gemeenschapsmerkenverordening.11,12 De overdracht dient te geschieden door
een schriftelijke overeenkomst. 

Gedeeltelijke overdracht van een merk is mogelijk, doch alleen ten aanzien van
de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd. Als een merk bijvoor-
beeld is ingeschreven voor zowel het product vaatdoekjes als het product voet-
balschoenen, kan het merk door de merkhouder van dat merk aan een ander
worden verkocht en overgedragen als onderscheidingsteken voor het product
vaatdoekjes, maar door hem worden behouden ter onderscheiding van het pro-
duct voetbalschoenen. 

Ten aanzien van de overdracht van niet geregistreerde merken is niets bepaald.
De consequentie daarvan dient naar mijn mening te zijn dat overdracht (en dus
de verkoop) van een dergelijk merk niet mogelijk is; zie art. 3:83 derde lid BW.
Een curator doet er in het voorkomende geval naar mijn mening verstandig aan
het merk te registreren alvorens het over te dragen.13
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11. Verordening van 20 december 1993, PbEG 1 januari 1994, L11/1.
12. In de praktijk worden deze regelingen beschouwd als wettelijke basis voor overdracht, maar

volgens Van Engelen is het nog geen uitgemaakte zaak dat (ook) de Europese IE-rechten
overdraagbaar zijn. Hij vraagt zich af of uit de in betreffende regelingen voorkomende bepa-
lingen betreffende overdracht wel (allen) zijn te kwalificeren als een wettelijke bepaling in
de zin van art. 3:83 lid 3 BW. Zie Th.C.J.A. van Engelen, Onverkoopbare vermogensrechten
– Artikel 3:83(3) BW nader beschouwd, (Serie onderneming en recht, deel 26), Deventer:
Kluwer 2003. 

13. Ter verdediging van de stelling dat ook ongeregistreerde merken kunnen worden overgedra-
gen, wordt veelal verwezen naar het arrest van het Benelux Gerechtshof van 16 juni 1995,
NJ 1996, 470 (Rivel-arrest). Ik betwijfel echter ten zeerste of op basis van dit arrest de con-
clusie kan worden getrokken dat overdracht van niet-geregistreerde merken mogelijk is.
Mijn bezwaren zijn de volgende. In de eerste plaats is overdracht een nationale kwestie: de
vraag naar de (on)mogelijkheid van overdracht moet worden beantwoord naar Nederlands
vermogensrecht; het Benelux Gerechtshof gaat daar bij mijn weten niet over. Ten tweede
blijkt mij uit het arrest in het geheel niet dat het hof van mening is dat overdracht van onge-
registreerde merken mogelijk is, integendeel; het hof draait er juist om heen, door te overwe -
gen dat de BMW (de Benelux Merkenwet) zich ‘niet verzet tegen een overeenkomst →
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2.1.2 Auteursrecht

Een auteursrecht komt toe aan de maker van een ‘werk van letterkunde, weten-
schap of kunst’. 14 Onder dit toch ietwat abstracte begrip kan eigenlijk van alles
en nog wat worden verstaan, mits sprake is van een enigszins originele uiting;
vereist is dat het werk een ‘eigen, oorspronkelijk karakter’ heeft en de ‘per-
soonlijk stempel van de maker’ draagt. Of het werk mooi of lelijk, goed of juist
slecht is, is dus niet relevant. Verder is niet vereist dat de maker het werk bewust
heeft willen scheppen.15 Een auteursrechtelijk werk kan dus ook bij wijze van
toeval ontstaan. 

Als voorbeelden van auteursrechtelijke beschermde werken kunnen worden
genoemd: muziek, software, geschriften (brochures, boeken, brieven, rapporten
e.d.), tekeningen, schilderijen, bouwwerken, foto’s, films, maar ook geuren.16

Kenmerkend voor het auteursrecht is verder dat het ontstaat door het scheppen
van het werk zelf. Er is dus geen bijkomende formaliteit vereist, zoals bijvoor-
beeld registratie in geval van een merk of een octrooi. Voor een curator heeft dit
vanzelfsprekend als nadeel dat hij niet eenvoudig kan nagaan welke auteurs-
rechten de schuldenaar toekomen. 

De maker (en dus rechthebbende) in de zin van het auteursrecht is in beginsel
degene die het werk heeft gemaakt; de schepper dus. Een belangrijke uitzonde-
ring op die regel vormt art. 7 van de Auteurswet: als een werk is gemaakt door
een werknemer in de uitvoering van zijn functie, komt het auteursrecht toe aan
zijn werkgever.17 Men spreekt dan over ‘fictief makerschap’. 

Verder verdient aandacht het in 2006 ingevoerde volgrecht.18 Op basis van die
regeling kan een kunstenaar onder omstandigheden aanspraak maken op een
vergoeding gelijk aan een bepaald percentage van de verkoopprijs van het door
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waarbij de gebruiker van een niet gedeponeerd merk het gebruik van het merk staakt en de
opvolgend gebruiker het gebruik van het merk voortzet en dat deze laatste zich – ingeval van
een depot te kwader trouw – mag beroepen op het voorgebruik van de voormalig gebruiker’.
Tot slot zij nog opgemerkt, dat de beslissing van het hof betrekking had op een situatie van
vóór 1992 (dus onder oud BW) en dat art. 3:83 lid 3 in oud BW niet voorkwam. Het is,
anders gezegd, zeer de vraag of het hof de vraag niet anders zou hebben beantwoord indien
de casus zich had voorgedaan onder gelding van het huidige BW.

14. Art. 1 AW.
15. HR 30 mei 2008, RvdW 2008, 567; LJN BC 2153 (De Endstra tapes).
16. HR 16 juni 2006, NJ 2006, 585; IER 2006, 54 (Trésor Lancôme).
17. Van die regel kan overigens (contractueel) worden afgeweken. 
18. Zie art. 43 t/m 43g AW.
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hem vervaardigde kunstwerk. De ratio achter het volgrecht is dat het onbillijk
wordt geacht dat een kunstenaar zelf niet zal meedelen in de (aanzienlijke)
waardestijging die zijn werk kan ondergaan. Een curator die ‘kunst’ verkoopt
doet er goed aan op deze regel acht te slaan.19

Ook het auteursrecht is voor gehele of gedeeltelijke overdracht vatbaar, en ook
hier geldt dat de overdracht dient te geschieden bij akte.20 Het is van belang de
over te dragen rechten in de akte goed te omschrijven. Als het bijvoorbeeld de
bedoeling is slechts de auteursrechten betreffende de verfilming van een boek
over te dragen, dan dient dat expliciet te worden vermeld; doet men dat niet, dan
loopt men het risico dat de akte kan worden aangemerkt als een overdracht van
het volledige auteursrecht. 

Bijzondere aandacht verdienen verder nog de ‘morele rechten’ en het derde lid
van art. 2 AW. 

Morele rechten (of persoonlijkheidsrechten) zijn de rechten die de Auteurswet
aan makers van werken toekent om zich te verzetten tegen bepaalde wijzigin-
gen, verminking of een andere aantasting van zijn schepping.21 Deze rechten
bestaan onafhankelijk van het auteursrecht: ook indien het auteursrecht is over-
gedragen, zal de maker zijn morele rechten kunnen uitoefenen. Morele rechten
zijn, naar wordt aangenomen, niet vatbaar voor overdracht.22

Art. 2 derde lid AW is van andere orde. Het bepaalt dat het auteursrecht gedeel-
telijk niet vatbaar is voor beslag. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor
een curator. Voor zover het auteursrecht niet vatbaar is voor beslag, wordt het
immers niet door het faillissementsbeslag getroffen en behoort het dus niet tot
de boedel. Het gaat overigens slechts om auteursrechten op werken die nog niet
openbaar zijn gemaakt, dus bijvoorbeeld om auteursrechten op een geschreven
doch nog niet gepubliceerd boek. 
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19. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust ingevolge art. 43c AW overigens op de
bij de verkoop betrokken professionele kunsthandelaar. Dus als het volgrecht al gevolgen
heeft voor de curator c.q. de boedel, dan is dat alleen het geval indien de verkoop door de
curator plaatsvindt in het kader van de afwikkeling van het faillissement van een professio-
nele kunsthandelaar. 

20. Art. 2 AW.
21. Art. 25 AW.
22. De Wet op de naburige rechten kent soortgelijke rechten toe aan de uitvoerend kunstenaar:

5 WNR. 
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2.1.3 Handelsnaamrecht 

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.23

Gedacht kan worden aan de bedrijfsnamen Albert Heijn, Hema en Philips.24

Voor het ontstaan en de instandhouding van het recht op een handelsnaam is
niet meer vereist dan dat de naam als handelsnaam wordt gebruikt.25 Op dat
punt onderscheidt een handelsnaam zich dus duidelijk van een merk, dat gere-
gistreerd moet worden. Een ander onderscheid tussen een handelsnaam en een
merk is dat de eerste dient ter onderscheiding van een onderneming en de ander
ter onderscheiding van een product of dienst. Verder dient men zich te realise-
ren dat de Handelsnaamwet de gebruiker slechts bescherming kan bieden tot
aan de landsgrenzen, terwijl een merk in ieder geval bescherming geniet binnen
de gehele Benelux. 

De Handelsnaamwet bepaalt dat een handelsnaam uitsluitend kan worden over-
gedragen in verbinding met de onderneming; een handelsnaam leent zich dus
niet voor afzonderlijke vervreemding.26 In geval van een (gedeeltelijke) door-
start zal deze voorwaarde niet voor problemen zorgen. 

Nu de Handelsnaamwet ter zake de wijze van overdracht niets bepaalt, geldt
ingevolge art. 3:95 BW dat de overdracht dient te geschieden bij een daartoe
bestemde akte. 

2.1.4 Octrooirecht

Octrooien, in de volksmond ook wel patenten, kunnen worden verkregen voor
technische uitvindingen. Het Nederlandse recht kent thans nog één soort
octrooi: het Rijksoctrooi met een duur van twintig jaar; tot 5 juni 2008 bestond
tevens een Rijksoctrooi met een beschermingsduur van zes jaren.27
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23. Art. 1 HNW
24. Let wel: de bescherming van de Handelsnaamwet ziet sec op de naam, dus niet om de gra-

fische voorstelling daarvan. 
25. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is dus geen vereiste en

noch is de inschrijving aan te merken als gebruik van de naam als handelsnaam; het inschrij-
ven van een naam als handelsnaam in het register is geen gebruik als handelsnaam. 

26. Art. 2 HNW.
27. Het verschil tussen de twee genoemde octrooien is behalve in de beschermingsduur gelegen in

het feit dat ingeval van het octrooi van zes jaar geen en ingeval van een octrooi voor de duur
van twintig jaar wel onderzoek naar de nieuwheid van de uitvinding plaatsvindt. De houders
van een zesjarig octrooi dien(d)en binnen dertien maanden na de vervaldatum (5 juni 2008)
een onderzoek naar de stand van de techniek (een ‘nieuwheidonderzoek’) aan te vragen; na een
dergelijk (en succesvol verlopen) onderzoek verkrijgt de aanvrager een twintig jarig octrooi. 
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Naast Nederlandse octrooien bestaan de Europese octrooien. Deze octrooien
voorzien in de mogelijkheid om met één aanvraagprocedure een octrooi te ver-
krijgen in verschillende door de aanvrager aangewezen landen.28 De duur van
een Europees octrooi is twintig jaar.

Niet iedere uitvinding is geoctrooieerd en de kans is dan ook aanwezig dat de
gefailleerde uitvinder ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog uit-
vindingen op de plank heeft liggen. Een curator zal ook aan dergelijke vindin-
gen aandacht moeten besteden. Zonodig en mogelijk zal hij alsnog een octrooi
kunnen aanvragen.29

Octrooien en octrooiaanvragen zijn overdraagbaar.30 Dit geldt niet alleen voor
het Rijksoctrooi, maar ook voor het Nederlandse gedeelte van een Europees
octrooi; het is immers een Nederlands octrooi.31

De overdracht van een octrooi of octrooiaanvraag dient te geschieden bij akte.
Deze akte dient te bevatten zowel de verklaring van de rechthebbende dat hij
het octrooi of het recht voortvloeiende uit de octrooiaanvraag aan de verkrijger
overdraagt als de verklaring van de verkrijger dat hij de overdracht aanvaardt. 

2.2 Ongeschreven IE-rechten

Naast de categorie geschreven of wettelijke IE-rechten bestaat zoals gezegd een
categorie van ongeschreven IE-rechten. Deze categorie is evenwel minder afge-
bakend dan de hiervoor besproken categorie van geschreven IE-rechten. Ik
reken daartoe de ‘prestatiebescherming’ ex art. 6:162 BW, de knowhow
(bedrijfsgeheimen) en de domeinnamen.32 Hoewel je kunt twisten over de vraag
of al deze rechten het predicaat ‘IE-recht’ kunnen dragen – ikzelf vraag mij dit
af met betrekking tot knowhow en de domeinnaam –, geldt voor alle drie de
rechten dat zij geen wettelijke basis hebben en dat zij in ieder geval dicht tegen
het intellectuele eigendomsrecht aanschurken. 
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28. Een vergelijkbare procedure hebben wij zien langs komen bij de bespreking van het merk-
recht.

29. Het octrooirecht is werkelijk een vak apart. Het kan derhalve verstandig zijn om in het voor-
komend geval een deskundige te raadplegen.

30. Art. 64 ROW.
31. Over het niet-Nederlandse gedeelte van dat octrooi kan ik niets zeggen. Het betreft octrooi-

en naar het recht van het betreffende land, en men zal dus te raden moeten gaan in de wet-
telijke (octrooi)regeling(en) van het betreffende land. 

32. Onder de prestatiebescherming laat ik tevens vallen de leer van de slaafse nabootsing; ik
maak dus geen strikt onderscheid tussen nabootsing van producten en nabootsing van pres-
taties. 
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2.2.1 Prestatiebescherming; en slaafse nabootsing

Prestatiebescherming is feitelijk niets anders dan de door de rechtspraak aan-
vaarde aanvullende werking van de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW: de
zorgvuldigheidsnorm kan bescherming bieden aan een prestatie die niet (of niet
langer) door een specifieke IE-wet wordt beschermd. Het gaat dan om het
nabootsen of profiteren van, of het aanhaken bij andermans product, bedrijfs-
debiet of -profiel, inspanning, kennis of inzicht, of het profiteren van of het
aanhaken bij andermans prestaties. Het profiteren of aanhaken zelf is overigens
niet onrechtmatig. Bijkomende onrechtmatige omstandigheden zijn vereist. Zo
is bijvoorbeeld het nabootsen van andermans product alleen onrechtmatig
indien dit nodeloos gebeurt en dit nodeloos nabootsen verwarring veroor-
zaakt.33

Om enig idee te geven waaraan te denken bij het profiteren van of aanhaken bij
andermans bedrijfsdebiet, kennis, inspanning en dergelijke bespreek ik hierna
kort een drietal min of meer recente uitspraken op dat gebied. Het betreft, zoals
ik ze maar even zal noemen, de ‘Van Basten-zaak’, de ‘Juconi-zaak‘ en de
‘Beemsterkaas-zaak’.

De ‘Van Basten-zaak’ is een voorbeeld van de erkenning van de verzilverbare
populariteit: een min of meer bekend persoon kan zich tegen commercieel
gebruik van zijn portret (of naam) verzetten op de grond dat hij zelf moet kun-
nen bepalen of hij zijn populariteit al dan niet verzilvert. In casu ging het om
de voormalige voetballer Marco van Basten. Dutch Filmworks had zijn beelte-
nis – het betrof meer dan een afbeelding van zijn gezicht – gebruikt op de
omslag van een door haar uitgebrachte DVD met ‘De Mooiste Doelpunten Aller
Tijden’. De Rechtbank Amsterdam honoreerde het verzet van Van Basten tegen
dit gebruik. Geheel in lijn met het inmiddels klassiek te noemen ‘Teddy
Scholten-arrest’34 oordeelde de rechtbank dat Van Basten zich op grond van een
materieel belang tegen het commerciële gebruik van zijn beeltenis kan verzet-
ten.35
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33. Het scheppen van verwarring is onrechtmatig indien zonder aan de deugdelijkheid van een
product af te doen een ander uiterlijk aan het product had kunnen worden gegeven en door
dat na te laten verwarring wordt veroorzaakt. Zie HR 26 december 1953, NJ 1954, 90
(Hyster Karry Krane). 

34. Hof Den Haag, 13 april 1960, NJ 1961, 160. De leer van de verzilverbare populariteit is
(pas) vele jaren later door de Hoge Raad bekrachtigd in het inmiddels eveneens ‘klassieke’
arrest ‘Het Schaep met de Vijf Pooten’ (HR 19 januari 1979, NJ 1979, 383) 

35. Rechtbank Amsterdam, 5 december 2007, IEPT 20071205 (www.iept.nl).
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In de ‘Juconi-zaak’ was een geheel andere vraag aan de orde. In die zaak draai-
de het om de vraag of de (ideële) stichting ‘Stichting Fonds Toekomst voor
Kinderen’ het gebruik van de naam ‘Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkin -
deren’ door een andere (ideële) stichting kon verbieden omdat door de gelijke-
nis van de namen verwarring tussen de verschillende stichtingen te duchten
viel. Het Hof Den Haag oordeelde dat ook onderscheidingstekens die geen han-
delsnaam zijn op grond van art. 6:162 BW aanvullende bescherming kunnen
vinden tegen sterk gelijkende aanduidingen indien daardoor verwarring kan
ontstaan. De naam van een ideële stichting kan volgens het betreffende hof dus
op dezelfde wijze worden beschermd als de handelsnaam van een onderne-
ming.36

In de derde en laatste te bespreken zaak ging het om de vraag of de fabrikant
van Beemsterkaas onrechtmatig handelde jegens melk- en kaasfabrikant Cam -
pina (de rechtsopvolger van Melkunie) door in haar televisiecommercial voor
kaas voort te bouwen op de bekende televisiecommercial van Melkunie rond
het thema ‘al het goeie komt van Melkunie-koeien’. (U weet waarschijnlijk nog
wel, de commercial met: ‘Ik heb nog zo gezegd: geen bommetje!’). In de com-
mercial van Beemsterkaas fungeerde dezelfde Peer Mascini, in een soortgelij-
ke setting, en dus met soortgelijke koeien, maar nu niet als de Melkunie-man,
maar als ‘mijn broer’. Campina meende dat zij deze ‘kopie’ van haar commer-
cials niet hoefde te tolereren. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Bosch – en later in het executie kort geding ook de Voor zienin genrechter van
de Rechtbank Haarlem – was het met Campina eens. Beemsterkaas had op
‘overeenkomstige en misleidende wijze’ aangehaakt bij de televisiecommercial
van Campina.37

Bij de bespreking van de geschreven IE-rechten is aan de orde geweest dat het
derde lid van art. 3:83 BW bepaalt dat IE-rechten overdraagbaar zijn indien de
wet dat bepaalt. Hieruit volgt dat ongeschreven IE-rechten niet overdraagbaar
(en dus onverkoopbaar) zijn. Als een wettelijke regeling ontbreekt, ontbreekt
immers per definitie een regeling betreffende de overdracht van dat recht. Het
is goed zich dit te realiseren, niet alleen als verkopend curator, maar ook – en
met name – als adviseur van de doorstarter.
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36. Rechtbank Den Haag, 18 januari 2007, BIE 2007, 138. 
37. Vzr. Rechtbank Den Bosch, 11 mei 2007, IER 2007, 88 en Vzr. Rechtbank Haarlem, 25 mei

2007, IEPT 20070525 (www.iept.nl).
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2.2.2 Knowhow

Een vaak aangehaald voorbeeld van knowhow is de receptuur van de frisdrank
Coca Cola. Er is in de wereld geen beter bewaard geheim, zo lijkt het. Met dit
voorbeeld is gegeven dat knowhow een substantiële vermogenswaarde kan ver-
tegenwoordigen. Maar een probleem met knowhow is dat het de houder geen
absoluut, tegen een ieder in te roepen recht op exploitatie verstrekt.38 Knowhow
bestaat (en is waardevol) bij de gratie van geheimhouding. Zodra ook anderen
over de betreffende kennis kunnen beschikken, verleent de knowhow de bezit-
ter geen voorsprong meer en is zijn kennis dus waardeloos geworden.39

Ook overdracht van knowhow is naar burgerlijk recht niet mogelijk. Er bestaat
immers geen wettelijke regeling die in de overdracht van knowhow voorziet.
Toch komt overdracht van knowhow in de praktijk veel voor. Het gaat dan ech-
ter niet om overdracht in de zin van art. 3:83 BW, maar om het overdragen van
feitelijke kennis al dan niet door de overdracht van documenten of andere gege-
vensdragers. 

2.2.3 Domeinnamen

De domeinnaam heeft zijn waarde gedurende zijn bestaan wel bewezen. Een
flink aantal domeinnamen is voor gigantische bedragen van ‘eigenaar’ gewis-
seld. Als voorbeelden kunnen dienen: business.com ($ 350 mio), sex.com ($
12,5 mio) en vodka.com ($ 3 mio).40

Een domeinnaam wordt evenals een merk of een octrooi geregistreerd. De gelij-
kenis met de genoemde rechten houdt daarbij echter wel op.41 In tegenstelling
tot een merk en een octrooi is een domeinnaam geen voorwerp van specifieke
juridische bescherming. Met de registratie van de domeinnaam verkrijgt de
aanvrager niets anders dan persoonlijk, jegens de uitgevende instantie in te roe-
pen gebruiksrecht op de naam. Wat dat betreft is een domeinnaam wellicht het
beste te vergelijken met een telefoonnummer. 
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38. Het op onbehoorlijke (lees: onrechtmatige) wijze achterhalen van bedrijfsgeheimen is van-
zelfsprekend wel onrechtmatig. Het arrest Lindenbaum/Cohen kan als voorbeeld dienen (HR
31 januari 1919, NJ 1919, 161).

39. J.L.R.A. Huydecoper, ‘Faillissement van de gebruiker van (andermans) octrooien of know-
how’, TvI 2002, p. 287.

40. Bron: W.W. Bettink, PAO Merken- en Modellenrecht, RU Leiden, 2008.
41. Een domeinnaam is vanzelfsprekend wel vaak gelijk aan de handelsnaam of het merk van

de gebruiker; en het gebruik van de domeinnaam zal in die gevallen ook als gebruik als
respectievelijk handelsnaam en merk kunnen worden aangemerkt. 
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In Nederland worden de domeinnamen verstrekt door SIDN.42 Het gaat dan om
de zogenaamde ‘.nl-domeinnamen’. De domeinnamen die eindigen op ‘.com’
en ‘.net’ worden uitgegeven door het Amerikaanse Network Solutions Inc.43 De
EU-domeinnamen (‘.eu’) worden uitgegeven en geregistreerd door European
Registry of Internet Domain Names.44

Domeinnamen worden toegekend volgens het principe ‘wie het eerst komt, het
eerst maalt’, maar dat principe kent uitzondering, bijvoorbeeld indien een ander
dan de houder een ‘beter’ recht op de naam kan doen gelden. Hierbij dient met
name te worden gedacht aan de situatie dat de domeinnaam inbreuk maakt op
een merkrecht of verwarringwekkend overeenstemt met een handelsnaam.45

Geschillen hierover kunnen aanhangig worden gemaakt bij SIDN (voor wat
betreft de ‘.nl-domeinnamen’) of bij de rechter. 

De overdracht (en verpanding) van de domeinnaam levert in de praktijk geen
problemen op. De domeinnaam kan (in ieder geval) worden aangemerkt als een
vorderingsrecht van de houder op de uitgevende instantie, en dergelijke per-
soonlijke vorderingsrechten zijn overdraagbaar op grond van het eerste lid van
art. 3:83 BW. 

De overdracht van de domeinnaam zal moeten geschieden bij daartoe bestem-
de akte, zijnde het daarvoor door SIDN (of NSI of EURid) in het leven geroe-
pen formulier.46

3. Licenties

Een rechthebbende kan zijn IE-recht op drie verschillende wijzen te gelden
maken: door het recht zelf te exploiteren, het recht over te dragen of een derde
het gebruik van het recht te verstrekken. Dat laatste kan op verschillende
manieren: door een goederenrechtelijke titel te verschaffen – vruchtgebruik
komt het meest in aanmerking – of zich eenvoudigweg jegens de ander (de
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42. Stichting Beheer Internet Domeinregistratie Nederland: www.sidn.nl.
43. (www.networksolutions.com) 
44. (www.eurid.eu)
45. Voor rechtspraak op het gebied van domeinnamen zie: www.domjur.nl. 
46. De formulieren betreffende de ‘.nl’ domeinnaam zijn te downloaden via de website van

SIDN. Op die website is verder uitvoerige (juridische) informatie te verkrijgen met betrek-
king tot de registratie van domeinnamen, beslag op domeinnamen en dergelijke. 
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licentienemer) te verbinden om bepaalde, in beginsel inbreukmakende hande-
lingen te dulden.47 In dat laatste geval spreekt men van een licentie.48

Licenties (of: licentieovereenkomsten) komen veel voor. Vruchtgebruik op een
IE-recht kom je in de praktijk niet of nauwelijks tegen. Dit komt mogelijk door-
dat de mogelijkheid tot het vestigen van beperkt recht op een IE-recht nauwe-
lijks bekendheid geniet, maar waarschijnlijk is ook een reden dat de noodzaak
voor het vestigen van een beperkt recht door partijen niet wordt gevoeld.49 Een
licentieovereenkomst voldoet kennelijk (en ogenschijnlijk) aan de wensen van
de betrokken partijen.

De licentie wordt in de praktijk veelal schriftelijk vastgelegd.50 Een voorwaar-
de is dat evenwel niet. De licentie is vormvrij en zij kan derhalve op verschil-
lende wijzen worden verleend, dus ook mondeling of zelfs stilzwijgend.51 Maar
ook inhoudelijk is variatie mogelijk. Licenties kunnen exclusief of niet-exclu-
sief zijn of bijvoorbeeld beperkt worden naar tijd, plaats of omvang en verder
is een keur aan vergoedingen denkbaar; partijen kunnen een eenmalige of een
periodieke vergoeding overeenkomen, maar ook andere afspraken komen voor.
In geval van softwarelicenties is het bijvoorbeeld gebruikelijk om het gebruiks-
recht te koppelen aan een onderhoudscontract en de licentiefee dus onderdeel
te laten uit maken van de te betalen vergoeding voor onderhoud. 

Over de juridische status van de licentie is langere tijd gediscussieerd.52 On -
zekerheid bestond over de vraag of de licentie diende te worden aangemerkt als
een beperkt recht in de zin van art. 3:8 BW, dan wel als een vorderingsrecht. De
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47. Zie: J.L.R.A. Huydecoper, ‘Faillissement van de gebruiker van (andermans) octrooien of
knowhow’, TvI 2002, p. 287.

48. Een licentie is dus in feite niets anders dan de toestemming van de één (de licentiegever) aan
de ander (de licentienemer) om ten aanzien van het betreffende IE-recht bepaalde handelin-
gen te verrichten die in beginsel (zonder de licentie dus) uitsluitend aan de licentiegever zijn
voorbehouden. 

49. Over de mogelijke noodzaak tot het vestigen van een beperkt recht, zie hierna bij 3.3.1.
50. Let wel: de titel van de overeenkomst hoeft het woord licentie niet in zich te dragen.

Veelvoorkomend is dat de licentie onderdeel uitmaakt van een bepaalde overeenkomst. Denk
aan bijvoorbeeld een agenturenovereenkomst, een dealerovereenkomst of een franchise-
overeenkomst. 

51. Mondelinge of stilzwijgende licenties kom je met name tegen in concernverband: de ene
vennootschap, meestal de moeder- of houdstermaatschappij, beschikt over de IE-rechten en
verstrekt het gebruiksrecht op deze rechten aan haar dochter (de werkmaatschappij).

52. Zie hierover onder andere de verschillende bijdragen in ‘Faillissementen en rechten van
Intellectuele Eigendom’ TvI 2002 (Special), p. 251 e.v.
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overheersende mening is thans dat de licentie als vorderingsrecht dient te wor-
den getypeerd.53

3.1 Faillissement en wederkerige overeenkomsten

Als een licentie niets anders is dan een uit een contractuele relatie voortko-
mende plicht tot een dulden, kan worden vastgesteld dat op de licentie de regels
van de wederkerige overeenkomsten van toepassing zijn. 

Het centrale artikel in de Faillissementswet betreffende wederkerige overeen-
komsten is art. 37 Fw. Het artikel ziet op de situatie dat een wederkerige over-
eenkomst op het moment van de faillietverklaring door de schuldenaar noch
door de wederpartij volledig is nagekomen. De wederpartij van de schuldenaar
kan de curator in een dergelijk geval een termijn stellen waarin deze zal moe-
ten verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen.54 Doet de cura-
tor de overeenkomst gestand, dan promoveren de verplichtingen uit de licentie-
overeenkomst tot boedelschuld.55 De boedel kan in dat geval dus tot nakoming
van de verplichtingen uit de overeenkomst worden aangesproken. Reageert de
curator niet binnen de gestelde redelijke termijn of doet hij de overeenkomst
expliciet niet gestand, dan kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden en
zijn eventuele schadevergoedingsvordering als concurrente vordering bij de
curator indienen.56 De curator verliest in dat geval het recht nakoming van de
verplichtingen van de wederpartij te vorderen. 

Heeft één van partijen de overeenkomst volledig uitgevoerd, dan mist art. 37
Fw. toepassing. Twee scenario’s zijn dan denkbaar: de schuldenaar heeft volle-
dig aan zijn verplichtingen voldaan, maar de wederpartij nog niet, of de omge-
keerde situatie: de wederpartij heeft volledig aan zijn verplichtingen voldaan,
maar de schuldenaar niet. In het eerste geval heeft de boedel eenvoudigweg een
vordering tot nakoming op de betreffende wederpartij. In het tweede geval rest
de wederpartij niets anders dan zijn vordering ter verificatie bij de curator in te
dienen; vorderingen die een aanspraak tot vergoeding uit de boedel tot doel
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53. Als doorslaggevend argument wordt veelal beschouwd dat de Nederlandse wet een gesloten
stelsel van beperkte rechten kent en dat licenties in de wet niet als beperkte rechten worden
gekwalificeerd.

54. Onder het huidige recht is de curator in dat geval tevens gehouden zekerheid te stellen voor
de nakoming van zijn verplichting (art. 37 lid 2 Fw).

55. Waaronder de reeds vóór de faillissementsdatum bestaande verplichtingen.
56. De wederpartij kan ook besluiten de overeenkomst in stand te laten, maar de vordering tot

nakoming kan op geen enkele andere wijze geldend worden gemaakt dan door indiening ter
verificatie.
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hebben, kunnen op geen andere wijze jegens de boedel geldend worden
gemaakt dan door indiening ter verificatie.57

Verder is het goed zich te realiseren dat het faillissement het opschortings- of
ontbindingsrecht gewoon in stand laat. De wederpartij van de schuldenaar kan
zijn verplichtingen jegens de schuldenaar dus opschorten of de overeenkomst
ontbinden indien daarvoor voldoende grond aanwezig is, hoe cruciaal de dienst
of het product voor de schuldenaar of de voorzetting van zijn onderneming ook
is.58

Tot slot is van belang onderscheid te maken tussen het faillissement van de
licentienemer enerzijds en het faillissement van de licentiegever anderzijds. De
rechtspositie en de mogelijkheden van de schuldenaar zijn in beide gevallen
totaal verschillend. Ik zal dit nader toelichten.

3.2 Faillissement van licentienemer

Een licentie is aan te merken als een vorderingsrecht. Dergelijke rechten zijn in
beginsel overdraagbaar. Dit volgt uit art. 3:83, eerste en tweede lid BW. In de
praktijk echter, staat de curator van een licentienemer vrijwel altijd met lege
handen. 

Dit komt in de eerste plaats doordat praktisch alle licentieovereenkomsten een
bepaling bevatten die overdracht van de licentie uitsluit. De licentie wordt door
partijen dan overeenkomstig art. 3:83 tweede lid BW aangemerkt als ‘niet-over-
draagbaar’.59 Daarnaast bevat vrijwel elke licentieovereenkomst de clausule dat
de licentie kan worden beëindigd of zelfs van rechtswege eindigt indien de
licentienemer in staat van faillissement wordt verklaard.60 Vanzelfsprekend
staat ook een dergelijke clausule de overdracht van de licentie in de weg; wat
niet meer is, kan niet worden overgedragen. 
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57. Dit volgt rechtstreeks uit art. 26 Fw.
58. De enige wettelijke uitzondering daarop betreft de leveranciers van gas, water, elektriciteit

en verwarming (art. 37b Fw). Deze leveranciers mogen de nakoming van hun leveringsver-
plichting jegens de schuldenaar niet opschorten of beëindigen op grond van een wanpresta-
tie gelegen in de periode voor het faillissement indien de energie of het water benodigd is
voor de eerste levensbehoeften of voor het voortzetten van de door de schuldenaar gedreven
onderneming. 

59. Dit leidt tot de niet-overdraagbaarheid van het licentierecht en dus tot ongeldigheid van de
overdracht; het leidt dus niet tot (een op grond van art. 3:86 BW heelbare) beschikkingson-
bevoegdheid. 

60. Of surseance van betaling wordt verleend of zich een andere (door partijen overeengeko-
men) calamiteit voordoet. 
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Maar ook in de zeldzame gevallen dat de overdracht van de licentie niet con-
tractueel is uitgesloten en de overeenkomst ook geen automatische beëindi-
gingclausule kent, zal de licentiegever de overdracht van de licentie in de prak-
tijk vrijwel altijd kunnen beletten. Het eerste alternatief dat de wet de licentie-
gever daartoe biedt is toepassing van art. 37 Fw.: een licentiegever kan de licen-
tieovereenkomst met een beroep op dat artikel ontbinden indien de curator de
overeenkomst niet binnen de door de licentiegever gestelde termijn gestand
doet of niet voldoende zekerheid stelt.61 Daarnaast zal de licentiegever in veel
gevallen ook gewoon een beroep op wanprestatie kunnen doen. Het zal immers
veelal zo zijn dat de schuldenaar voor het faillissement toerekenbaar tekort is
geschoten of dat hij tijdens het faillissement alsnog toerekenbaar tekort schiet
in de nakoming van één of meer verplichtingen.62

Het spreekt voor zich dat de licentienemer na beëindiging van de licentie van
de licentienemer niet langer over de uit de licentieovereenkomst voortvloeien-
de rechten kan beschikken. De curator zal zich daarbij moeten neerleggen. Doet
hij dat niet, dan schiet hij niet alleen tekort in de nakoming van de verplichtin-
gen van de schuldenaar uit licentieovereenkomst, maar handelt hij ook onrecht-
matig jegens de houder van het IE-recht: door zonder toestemming van de
rechthebbende gebruik te maken van het IE-recht, wordt inbreuk op dat recht
gemaakt. 

Dit laatste geldt overigens alleen indien sprake is van een absoluut recht, en dus
van een wettelijke IE-recht. In geval van een ongeschreven IE-recht komt het
aan op de vraag of het handelen van de curator al dan niet onzorgvuldig (‘onbe-
tamelijk’) is in de zin van art. 6:162 BW. Dat is echter zeker niet altijd het geval.
Neem bijvoorbeeld een curator die in strijd met de contractuele bepaling van de
licentieovereenkomst de bedrijfsgeheimen (knowhow) na het beëindigen van de
knowhowlicentie niet stilhoudt maar juist verzilvert door deze aan een derde te
verstrekken. Deze curator handelt in strijd met de in de overeenkomst vervatte
verplichting tot geheimhouding, maar het handelen is niet perse onrechtmatig.
Integendeel zelfs: een curator van een knowhowlicentienemer die in dat kader
in zijn boedel op schrift gestelde of anderszins vastgelegde knowhow aantreft,
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61. In de meeste gevallen zullen zowel de licentiegever als de licentienemer nog verplichtingen
jegens elkaar moeten nakomen: de licentiegever zal het gebruik van het recht moeten blij-
ven verstrekken, terwijl de licentienemer veelal nog een (deel van de) daar tegenoverstaan-
de vergoeding zal moeten betalen. Maar ook andere verplichtingen zullen mogelijk niet
nagekomen zijn of kunnen worden. 

62. Tegenover het gebruik van het IE-recht staat veelal een periodieke betaling van een licentie-
fee, en ingeval van insolventie is het reëel te veronderstellen dat die verplichting niet (vol-
ledig) is nagekomen of kan worden nagekomen. 

S.M. van Elst



heeft het recht – en volgens sommige zelfs de plicht63 – deze te gelden te
maken. Bijkomende, onrechtmatige omstandigheden zijn kortom nodig om
onrechtmatigheid van het omschreven handelen aan te nemen.64

In zijn algemeenheid – en met de knowhowlicentie als duidelijke uitzondering
– is de positie van de curator van de licentienemer dus buitengewoon zwak te
noemen: voor het gebruik en de overdracht van de licentie is hij in de praktijk
altijd afhankelijk van de medewerking van de licentiegever.65

3.3 Faillissement van licentiegever

Ook de positie van de curator van de licentiegever zal in de eerste plaats wor-
den bepaald door de inhoud van de licentieovereenkomst. Als deze een bepa-
ling kent die de overeenkomst doet eindigen in geval van het faillissement van
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63. Zie bijvoorbeeld: J.L.R.A. Huydecoper, ‘Welke kant gaat het met het IE-recht op (en waar
zijn wij nu)?’ WPNR 2008/6749, p. 276. 

64. Vriesendorp noemt als voorbeeld van een dergelijk, onrechtmatig handelen, een curator die
handboeken of gegevensdragers verkoopt die de eigendom zijn van de licentiegever of de
curator die voordat hij die betreffende eigendommen aan de eigenaar retourneert, de boeken
nog even snel kopieert en de kopieën daarna te gelden maakt. Zie: Ars Aequi, 2007, 7, p.117.

65. Een schrale troost zal zijn dat de positie van de insolvente licentienemer onder het recht van
het Voorontwerp sterk zal verbeteren. Dit komt in de eerste plaats doordat de Commissie
Insolventierecht de beëindigings- en opschortingsbevoegdheden in het Voorontwerp aan
banden heeft gelegd; zie art. 3.4.2. Opschorting of beëindiging van de overeenkomst is gedu-
rende de afkoelingsperiode niet meer mogelijk, althans niet indien het een overeenkomst
betreft die tot onderwerp heeft ‘het geregeld ter beschikking stellen van goederen of dien-
sten’. Een ander belangrijk verbetering is het tijdelijk buitenwerking stellen van de automa-
tische beëindigingclausules. Het vierde lid van art. 3.4.2 bepaalt dat dergelijke ‘ipso facto
clausules’ gedurende de afkoelingsperiode geen werking hebben en dat de werking aan der-
gelijke clausules wordt ontnomen indien een overeenkomst op grond daarvan binnen een
maand voor het verzoek tot insolventieverklaring is geëindigd. Een licentieovereenkomst die
op grond van een dergelijke clausule binnen die genoemde periode is geëindigd, kan de
bewindvoerder dus gewoon gedurende de afkoelingsperiode doen voortzetten. Na afloop van
de afkoelingstermijn herleven de opschortings- en beëindigingbevoegdheden van de weder-
partij en nemen de op grond van dit artikellid tijdelijk voortgezette overeenkomsten alsnog
definitief een einde. Tip voor (de advocaat van) de licentiegever: onder het recht van het
Voorontwerp kan het dus lonen om, indien mogelijk, de overeenkomst vóór het faillissement
te ontbinden op grond van wanprestatie en dus niet met een beroep op de automatische
beëindigingclausules. In geval van een beëindiging op grond van wanprestatie geldt immers
niet dat de werking van de beëindiging wordt ontnomen indien deze binnen een maand voor
het verzoek tot insolventieverklaring heeft plaatsgevonden. Zie: S.C.J.J. Kortmann en N.E.D.
Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, Voorontwerp Insolventiewet, (Serie Onderne -
ming en Recht deel 2-IV), Deventer: Kluwer 2007. 
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de licentiegever, bevindt de curator zich in een uitermate comfortabele positie
en heeft de licentienemer in beginsel het nakijken.66

Eindigt de overeenkomst niet automatisch, dan zal de curator zich in zijn alge-
meenheid spoedig geconfronteerd zien met een verzoek van de licentienemer
zich erover uit te laten of hij de licentieovereenkomst gestand wenst te doen. De
licentienemer zal immers snel duidelijkheid wensen omtrent zijn onzekere posi-
tie. 

Als de schuldenaar een licentie heeft verstrekt tegen een periodieke vergoeding,
zal de curator in dat geval mogelijk in de verleiding komen de licentieovereen-
komsten voort te zetten en de overeenkomst dus gestand te doen. In geval van
voortzetting van een dergelijke overeenkomst zal de boedel immers profiteren
van de vergoeding die de licentienemer nog dient te betalen, terwijl de nako-
ming van de verplichting van de schuldenaar de curator geen moeite (of geld)
zal kosten: het dulden van het gebruik van het IE-recht door de licentienemer
gaat vanzelf. Toch zal een curator zich twee keer moeten bedenken alvorens de
licentieovereenkomst ex art. 37 Fw. gestand te doen. Door de gestanddoening
promoveert de vordering tot het dulden immers tot een boedelvordering en het-
zelfde zal gelden voor de eventuele aanspraken van de licentienemer indien de
curator de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet (langer) zal
(kunnen) nakomen.67

Anderzijds geldt, dat de curator in het voorkomende geval niet veel keus heeft:
als hij de overeenkomst niet tijdig gestand doet, verliest hij het recht nakoming
te vorderen. Dit volgt rechtstreeks uit de wet.68 Een keuze uit twee kwaden dus,
althans als aangenomen moet worden dat de curator in het laatste geval het
voortgezette gebruik van het recht door de licentienemer zal moeten dulden ter-
wijl hij zelf namens de boedel geen aanspraak kan maken op de daar tegen-
overstaande betaling van de licentiefee.
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66. Een beëindigingclausule wordt in beginsel geaccepteerd en beëindiging op die grond geho-
noreerd. Vergelijk HR 13 mei 2005, JOR 2005/222 (BabyXL/Amstel Lease).

67. In de praktijk zal het er ook op neer komen dat de curator het IE-recht niet zal kunnen ver-
vreemden en dat hij het faillissement zal moeten laten voortbestaan zolang de licentieover-
eenkomst voortduurt.

68. Art. 37 lid 1Fw.
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3.3.1 Recht op wanprestatie; het ‘Nebula-arrest’

Rest de curator werkelijk niets anders dan lijdzaam toe te zien hoe de licentie-
nemer zijn rechten gedurende het faillissement zal blijven uitoefenen? Deze
vraag wordt in de literatuur verschillend beantwoord.69

Door Van Andel is bijvoorbeeld betoogd dat ingeval de prestatie van de schul-
denaar bestaat uit een dulden (een niet-doen dus) een redelijke uitleg van art.
37 Fw. met zich brengt dat de curator alsnog nakoming van de tegenprestatie
kan vorderen indien de wederpartij ervoor kiest om de overeenkomst ondanks
de verklaring van de curator van niet-gestand doen te blijven voortzetten. Het
beginsel dat een faillissement geen invloed heeft op bestaande overeenkomsten
heeft in een dergelijk geval nog daadwerkelijk betekenis, aldus Van Andel.70

Verstijlen heeft daarentegen het standpunt ingenomen (en neemt dat standpunt
nog steeds in) dat de wederpartij van de schuldenaar zijn vordering alleen te
gelde kan maken door indiening ter verificatie en dat het daarvoor geen verschil
maakt of de door de schuldenaar te verrichten prestatie neerkomt op een doen
(actief handelen) of een niet-doen (dulden). De curator heeft in beide gevallen
recht op wanprestatie, zo wordt door hem betoogd.71

Wessels gaat nog iets verder. Hij meent, althans zo begrijp ik zijn stellingen, dat
de curator in het voorkomende geval het recht toekomt de overeenkomst te ont-
binden. Dus met andere woorden: als de curator de overeenkomst niet gestand
doet en hij daarmee zijn recht verliest om nakoming van de overeenkomst door
de wederpartij te vorderen, dan heeft de curator volgens Wessels het recht de
overeenkomst te ontbinden.72

Het verlossende antwoord op de gestelde vraag lijkt inmiddels door de Hoge
Raad gegeven. In het ‘Nebula-arrest’ bevestigde de Hoge Raad het gelijk van
Verstijlen, namelijk dat ook in het geval van de schuldenaar slechts een passie-
ve prestatie wordt verlangd (een niet-doen of een dulden dus), de wederpartij
zijn rechten uit de overeenkomst niet tegen de boedel kan blijven uitoefenen.

129

69. De opinies zullen mogelijk zijn bijgesteld, dit naar aanleiding van het nog hierna te bespre-
ken ‘Nebula-arrest’. 

70. W.J.M. van Andel, in zijn annotatie bij het arrest van het Hof Amsterdam van 17 maart 2005,
JOR 2005/161. 

71. F.M.J. Verstijlen, ‘De overeenkomst binnen faillissement’ in: Materieel Faillissementsrecht:
de Peeters/Gatzen vordering en de overeenkomst binnen faillissement, Deventer: Kluwer
2006, p.117.

72. B. Wessels, Polak-Wessels II, par. 2586, p. 330, Deventer: Kluwer 2000.
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De ‘paritas creditorum’ staat daaraan in de weg: als de curator de rechten van
de crediteur wel zou moeten respecteren, zou dat volgens de Hoge Raad bete-
kenen dat die crediteur zijn rechten wel geldend zou kunnen maken en dat het
beginsel van gelijkheid van schuldeisers wordt doorbroken zonder dat daartoe
een wettelijke grondslag bestaat.73

‘Het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt
beïnvloed door het faillissement van een van de contractanten, betekent ech-
ter niet dat de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens wederpartij fail-
liet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen
alsof er geen faillissement ware. Een andere opvatting zou immers ertoe lei-
den dat aan de Faillissementswet mede ten grondslag liggende, onder meer
in de artikelen 26 en 108 e.v. F. tot uiting komende, beginselen van gelijkheid
van schuldeisers op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken. Dit geldt
ook voor gevallen waarin de gefailleerde krachtens de tussen partijen geslo-
ten overeenkomst niet is gehouden een bepaalde prestatie te verrichten, maar
het gebruik van een aan hem in eigendom toebehorende zaak te dulden.
Indien de wederpartij van de curator zou kunnen verlangen dat deze het
voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou deze wederpartij
immers in feite bevoegd zijn het faillissement in zoverre te negeren. Voor dat
laatste is echter slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk gere-
gelde, gevallen. Bovendien zou door aanvaarding van een zodanige regel een
goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de tot de boe-
del behorende zaken ten aanzien waarvan langlopende overeenkomsten
bestaan, in ernstige mate worden bemoeilijkt’.74

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de door de Hoge Raad gegeven beslissing
verder strekt dan de aan hem voorgelegde casus alleen: de meeste schrijvers
gaan ervan uit dat het ‘Nebula-criterium’ van toepassing is op alle wederkerige
overeenkomsten, de licentieovereenkomst incluis.75 Toepassing van het ‘Nebu -
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73. HR 3 november 2006, NJ 2007, 155.
74. Rechtsoverweging 3.5 van het Nebula-arrest.
75. Men baseert dit veelal op de algemene wijze waarop de Hoge Raad zijn oordeel heeft gefor-

muleerd: in r.o. 3.5 (de kernoverweging) wordt niet meer gesproken over de economisch
eigenaar maar in het algemeen over ‘de schuldeiser van een duurovereenkomst’. Hieruit
wordt afgeleid dat de Hoge Raad veeleer een algemene regel heeft willen geven dan een
regel voor het concrete geval. Zie R.D. Vriesendorp, ‘Nebula (Van den Bos q.q./Mulders &
Welleman)’, Ars Aequi 56 2007, 3, p. 233-240, T.T. van Zanten, ‘Het recht van de curator op
wanprestatie’, TvI 2007, 2, p. 40-51, M.J.W. Schollen, ‘Wederkerige overeenkomsten en fail-
lissement: een recht op wanprestatie voor de curator’, Journaal IF&Z, 2007, 5, 119, p.179-
183, N.C. van Oosterom-Streep, ‘Verplichting tot dulden en niet doen versus die tot een
doen, ofwel: is het Nebula-arrest nu echt zo verrassend’, WPNR 2007/6720, p. 667-670. 
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la-criterium’ op de licentieovereenkomst leidt tot de vaststelling dat de curator
vóór het faillissement verleende licenties kan negeren, en de desbetreffende IE-
rechten met voorbijgaan aan zulke licenties te gelde kan maken, maar het roept
ook vragen op.

De eerste vraag die rijst, is welke positie de licentie en de eventuele derdever-
krijger jegens elkaar innemen: de licentienemer kan de licentie niet tegen de
curator inroepen, maar kan hij deze wellicht wel aan de eventuele koper van het
IE-recht tegenwerpen? 

Het antwoord op die vraag is ogenschijnlijk simpel te geven. Een licentieover-
eenkomst verleent de licentienemer slechts een obligatoir recht tot gebruik, en
een dergelijk, obligatoir recht heeft geen goederenrechtelijkgevolg. De ver-
plichting tot het dulden blijft dus niet van rechtswege rusten op het IE-recht en
de verkrijger zal de licentie wat dat betreft dus niet hoeven te respecteren. 

De vraag wordt echter lastiger indien de licentie is ingeschreven; sommige IE-
wetten bieden de mogelijkheid de licentie in het betreffende register in te schrij-
ven en koppelen daaraan een bepaalde derdenwerking: door de inschrijving in
de registers krijgen de licenties, althans zo lijkt het, een zekere absolute wer-
king, in die zin dat derden zich dienen te onthouden van inbreuken op het recht
van de licentienemer.76

Hoewel een bevestigend antwoord uit de letterlijke tekst van de verschillende
regelingen lijkt te volgen, durf ik hier niet met stelligheid te beweren dat de
licentie door inschrijving de curator kan worden tegengeworpen of dat deze
daardoor zaaksgevolg heeft. De wettelijke bepalingen zijn daarvoor niet duide-
lijk (genoeg) en bovendien betreft het (deels) naar Europees recht gevestigde
rechten, en uitleg van de daarvoor geldende regels is niet op een lijn te stellen
met toepassen van de Nederlandse nationale regelgeving en jurisprudentie.77

Een andere vraag die opkomt, is hoe toepassing van het ‘Nebula-criterium’ zich
verhoudt met de dwanglicentie. Dit zijn licenties die niet vrijwillig door de IE-
rechthebbende zelf worden verleend, maar door of onder dwang van de over-
heid of rechter worden verstrekt op – kort gezegd – de overweging of grond dat
een ander belang, veelal een algemeen belang, zwaarder dient te wegen dan het
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belang van de rechthebbende bij zijn exclusieve exploitatierecht.78 Het lijkt mij
dat dergelijke licenties in beginsel gewoon aan de curator en de rechtsverkrij-
ger kunnen worden tegengeworpen. De aard van de dwanglicentie brengt dit
naar mijn mening met zich, althans de aard van de dwanglicentie staat het
onverkort toepassen van het ‘Nebula-criterium’ in de weg: als de curator het (in
beginsel obligatoire) recht van de dwanglicentienemer zou kunnen negeren, zou
de dwanglicentie zijn werking worden ontnomen en daardoor illusoir worden.79

4. Tot besluit

In zijn algemeenheid heeft te gelden dat IE-rechten tot de boedel behoren en dat
deze te gelde kunnen worden gemaakt. Een belangrijke uitzondering op die
regel vormen de in het derde lid van art. 2 van de Auteurswet bedoelde rechten,
de in de Auteurswet bedoelde ‘morele rechten’ en de ongeschreven IE-rechten.
Eerste bedoelde rechten behoren niet tot de boedel terwijl de twee andere rech-
ten niet overdraagbaar en dus in feite onverkoopbaar zijn. 

Ten aanzien van licenties geldt dat de positie van de curator in de eerste plaats
afhankelijk is van het feit of de schuldenaar licentienemer of juist licentiegever
is. In het eerste geval is de (onderhandelings)positie van de curator van de licen-
tienemer ronduit slecht te noemen: voor het (tijdelijk) voortzetten van het
gebruik en de eventuele overdracht van de licentie is de curator in de praktijk
volledig afhankelijk van de licentiegever. De curator van de licentiegever ver-
keert daarentegen in een vrij comfortabele positie, zij het dat nog enige ondui-
delijkheid bestaat over de gevolgen en reikwijdte van het Nebula-arrest. 

Voor de positie van de curator van de failliete licentienemer is met name van
belang welke gevolgen de inschrijving van de licentie heeft: brengt de inschrij-
ving met zich dat de licentie ook tegen de verkrijger kan worden ingeroepen,
dan zal het Nebula-arrest voor wat betreft die licentieovereenkomsten geen
gevolgen hebben. 
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78. Gedacht kan worden aan de situatie dat gebruik van een octrooi nodig is voor toepassing van
een ander, jonger octrooi dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijke eco-
nomische betekenis belichaamt. Zie: L. Wichers Hoeth, Kort Begrip van het Intellectuele
Eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 92.

79. Het Nebula-arrest biedt expliciet ruimte voor een dergelijke uitzonderingen. Een in de lite-
ratuur min of meer erkende uitzondering, betreft de in art. 7:226 BW opgenomen regel dat
de huurder zijn huurrecht ook kan tegenwerpen aan de rechtsverkrijger van het verhuurder:
‘koop breekt geen huur’. Aangenomen wordt dat deze regel ook in geval van faillissement
geldt en dat de curator het recht van de huurder in een voorkomend geval dus niet kan nege-
ren. 
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Zolang onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van het Nebula-arrest en met
name de status en gevolgen van de inschrijving van de licentie in het betreffen-
de register, doet de curator er goed aan om, indien mogelijk, ervoor te zorgen
dat de licentie op rechtmatige wijze wordt beëindigd alvorens het IE-recht over
te dragen. Als de licentie is beëindigd, kan de licentienemer immers zeker geen
gebruiksrechten claimen.80

Een (toekomstig) licentienemer die in het geval van een faillissement van de
licentiegever absolute zekerheid wenst betreffende het voortgezette gebruik van
het IE-recht, doet er goed aan zich een goederenrechtelijke titel te laten ver-
schaffen. Vruchtgebruik ligt dan het meest voor de hand.
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80. Het is, zoals ik schrijf, wel zaak de overeenkomst op rechtmatige wijze te beëindigen: dus
bijvoorbeeld door ontbinding op grond van een tekortkoming of – indien van toepassing –
het inroepen van een automatische beëindigingclausule of het opzeggen van de licentie. Het
zonder meer opzeggen of ontbinden van de licentie, dus zonder dat daarvoor een rechts-
grond bestaat, zal de curator waarschijnlijk niet baten. Naar mijn mening zal in dat geval
aan genomen moeten worden dat de opzegging geen effect sorteert of – erger – dat de ont-
binding c.q. opzegging is aan te merken als een door de curator verrichte rechtshandeling
die (als gevolg van het ‘toedoen criterium’) een boedelvordering tot gevolg heeft. Zie met
betrekking tot dit laatste in andere zin: Rechtbank Haarlem, 9 april 2008, nr. 363550/CV
EXPL 07/10136; Journaal IF&Z, 2008, 170.
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Verkoop van vorderingen door een curator in het
kader van een doorstart

MR. M.A.J.G. JANSSEN EN MR. R.J. VERSTEEG1

1. Inleiding

Oosthout2 verstaat onder een doorstart iedere vorm van voortzetting van een
insolvente onderneming nadat de oorzaken van het structureel liquiditeitstekort
zijn opgespoord en weggenomen, een schuldsanering heeft plaatsgevonden en
overtollige werknemers zijn afgevloeid.

Voor een doorstart zijn vaak diverse redenen aan te wijzen, waarbij kan worden
gedacht aan de wens tot behoud van de onderneming, het voorkomen van ver-
nietiging van kapitaalgoederen, alsmede aan maatschappelijke belangen, zoals
behoud van werkgelegenheid en kennispotentieel.

Oosthout onderscheidt drie gangbare scenario’s waarbinnen wordt getracht tot
de doorstart van de insolvente onderneming te komen, te weten: het onderhands
akkoord, het surseanceakkoord, alsmede de in dit artikel centraal staande over-
dracht van tot de onderneming behorende activa (en eventueel passiva) aan een
andere vennootschap, die wordt gefinancierd door de voortzettende onderne-
mer. Laatstgenoemde mogelijkheid is overigens onder vele begrippen bekend,
zoals onder meer ‘doorzakmethode’, ‘ziekenhuisconstructie’, ‘sterfhuiscon-
structie’ en ‘uitvliegconstructie’. 

In het volgende hoofdstuk wordt de verkoop van intercompanyvorderingen in
het kader van een doorstart besproken. In het eerste deel van dit artikel zal in
dat verband aandacht worden besteed aan het onderscheid tussen draagplichti-
ge en niet-draagplichtige debiteuren (par. 2.2), zulks ook in concernverband
(par. 2.3). Paragraaf 2.4 staat in het teken van de berekeningswijze voor de
draagplicht van een afzonderlijke groepsmaatschappij, mede bezien in het licht
van het arrest van de Hoge Raad inzake Onroerend Goedmaatschappijen/Van
de Wetering BV en de uitspraak van Rechtbank Zutphen inzake Companjen
Staalbouw BV/Companjen Onroerend Goed BV (par. 2.5 en 2.6). Tenslotte
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wordt aandacht besteed aan verrekeningsvorderingen door groepsvennoot-
schappen (par. 2.7 en 2.8) en worden enige conclusies getrokken.

Het derde hoofdstuk staat in het teken van verrekening van garantieaanspraken
door debiteuren in het kader van een doorstart. Besproken wordt het rechtska-
rakter van een garantie (par. 3.2.1), de mogelijkheid van verrekening na cessie
in faillissement (par. 3.2.2), door de debitor cessus in te roepen verweermidde-
len jegens de cessionaris (par. 3.2.3), alsook aan een mogelijke waarderings-
grondslag van een garantieverplichting (par. 3.2.4). Voorts zal aandacht worden
besteed aan enige mogelijke alternatieven voor verrekening van garantieaan-
spraken (par. 3.2.5 t/m 3.4.2). Afgesloten wordt met enkele conclusies (par.
3.5). 

2. Verkoop van intercompanyvorderingen in het kader van een 
doorstart, hoofdelijkheid en regres

2.1 Algemeen

Eén van de mogelijke vorderingen die een curator in het kader van een door-
start middels cessie kan overdragen, zijn vorderingen van de failliet op andere
groepsvennootschappen. De casuïstiek in dit kader wordt gevormd door het
gegeven dat een moedermaatschappij (A) met een bank een financieringsar-
rangement ter waarde van 25 miljoen euro heeft afgesloten, waarbij – hetgeen
in de huidige praktijk gebruik is – alle groepsvennootschappen (i.c. B, C, D en
E) zich jegens de bank hoofdelijk aansprakelijk hebben verklaard voor de tota-
le door de moedermaatschappij bij de bank aangegane schuld. Door vennoot-
schap E wordt de openstaande schuld (bijvoorbeeld door uitwinning van aan de
bank verstrekte zekerheden) uit hoofde van het verleende concernkrediet, al
dan niet tijdens faillissement, voldaan.3

In het kader van een doorstart, bewerkstelligt de curator in het faillissement van
E, dat een activatransactie tot stand komt met koper K. Onderdeel van voor-
noemde transactie is de cessie van de regresvordering van het failliete E op de
overige dochtervennootschappen van moedermaatschappij A, die ofwel niet
door de bank zijn aangesproken, danwel niet tot betaling van het gevorderde
zijn overgegaan.

136

3. Eventuele instructies hiertoe, gegeven door de moedermaatschap o.i.d. zijn in dit voorbeeld
niet van belang.

M.A.J.G. Janssen en R.J. Versteeg



2.2 Onderscheid draagplichtige/niet-draagplichtige schuldenaren

In verband met het ontstaan van het recht van regres is art. 6:10 BW van belang.
De hoofdelijke schuldenaar die een groter deel van de schuld aan de schuldei-
ser betaalt dan hem in de interne relatie tot de andere hoofdelijke schuldenaren
aangaat, heeft ter zake van dit meerdere een regresrecht jegens de andere hoof-
delijke schuldenaren, voorzover deze althans (mede)draagplichtig zijn.4

Eveneens relevant is de Toelichting Meijers bij art. 6:10 BW5, waaruit volgt dat
de draagplicht in de eerste plaats zal afhangen van hetgeen door partijen uit-
drukkelijk of stilzwijgend is overeengekomen en van de eventuele onderlinge
rechtsverhouding van de schuldenaren op grond waarvan zij zich gezamenlijk
hebben verbonden: ‘Is een schuld om baat aangegaan, dan is voorts van belang
– en dit, wanneer er tussen de schuldenaren geen andere band bestaat dan het
feit dat zij hoofdelijke medeschuldenaren zijn – in hoeverre de tegenwaarde van
hun schuld ieder van hen ten goede is gekomen. Tenslotte kunnen ook beginse-
len van de ongerechtvaardigde verrijking nog een rol spelen. In ieder geval is
het niet wenselijk – gelijk in sommige buitenlandse wetboeken is bepaald – als
hoofdregel voorop te stellen dat de schuldenaren voor gelijke delen in de schuld
moeten bijdragen; de uitzonderingen zouden dan belangrijker zijn dan de hoof-
dregel. Vanzelfsprekend is echter, indien geen van de hierboven aangegeven
omstandigheden in beginsel een uitsluitsel geven, een draagplicht voor gelijke
delen de aangewezen oplossing is’. De parlementaire geschiedenis, zoals hier-
voor vermeld, lijkt de redenering te onderbouwen dat wanneer de band tussen
de hoofdelijke schuldenaren meer is dan enkel en alleen een hoofdelijk verband
(bijvoorbeeld een concernrelatie) inderdaad het uitgangspunt moet zijn, zoals
dat door het hof geformuleerd is in het hierna te bespreken arrest van de Hoge
Raad inzake Onroerend Goedmaatschappijen/Van de Wetering BV.6

In art. 6:13 BW is een regeling te vinden voor de situatie waarin verhaal van
een regresvordering jegens een of meer van de andere hoofdelijke schuldenaren
niet mogelijk is. In het artikel wordt een verschil gemaakt tussen de groep van
draagplichtige hoofdelijke schuldenaren enerzijds en de groep van niet-draag-
plichtige hoofdelijke schuldenaren anderzijds. Indien een hoofdelijke schulde-
naar die zelf deels draagplichtig is het regresrecht wenst uit te oefenen, komt de
groep van niet-draagplichtige schuldenaren in principe niet in beeld. Als een
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draagplichtige hoofdelijke schuldenaar geen verhaal blijkt te kunnen nemen op
één van de eveneens draagplichtige hoofdelijke medeschuldenaren voor het
gedeelte dat deze medeschuldenaar aangaat, wordt dit onverhaalbaar gebleken
gedeelte slechts over de andere draagplichtige hoofdelijk medeschuldenaren
omgeslagen – dit naar evenredigheid van het aandeel in de totale schuld (art.
6:13 lid 1 BW).

Indien op deze draagplichtige medeschuldenaren geen verhaal kan worden
genomen, moet de draagplichtige hoofdelijke schuldenaar die de schuldeiser
heeft voldaan het onverhaalbaar gebleven gedeelte voor zijn rekening nemen.
De niet-draagplichtige hoofdelijke schuldenaren kunnen hiervoor door de
draagplichtige hoofdelijke schuldenaar niet worden aangesproken. De niet-
draagplichtige schuldenaren kunnen enkel en alleen in de omslag van het op
een draagplichtige schuldenaar niet verhaalbare gedeelte van de regresvorde-
ring worden betrokken als de schuldeiser is voldaan door een niet-draagplichti-
ge schuldenaar die regres wil nemen en duidelijk is dat geen enkele draag-
plichtige schuldenaar verhaal biedt. In dit verband is art. 6:13 lid 2 BW van
belang: indien de schuld is gedelgd ten laste van een hoofdelijke schuldenaar
die de schuld zelf niet aanging en op geen van de schuldenaren die de schuld
wel aanging verhaal mogelijk blijkt, wordt het onverhaalbaar gebleken deel
omgeslagen over de overige medeschuldenaren naar evenredigheid van ieders
oorspronkelijke aansprakelijkheid jegens de schuldenaar.

2.3 Onderscheid draagplicht in concernverband

De Memorie van Antwoord, Invoeringswet Boek 6 BW, p. 1208 vermeldt over
regres, voor zover in dezen relevant, het volgende: ‘In geval van hoofdelijke
verbondenheid van tot een concern behorende vennootschappen ter zake van
door een bank verstrekte kredieten meent hij [Rutten – MJ] immers dat voor het
antwoord op die vraag [wie gaat de schuld aan – MJ] beslissend is op welke
wijze de boeking van deze kredieten door de holding c.q. de kredietver-
schaffende bank heeft plaatsgevonden, een gedachte die als volgt wordt uitge-
werkt: ‘Indien de holding wordt geboekt als schuldenaar die de gehele bank-
schuld aangaat, zijn alle dochters ten aanzien van de bank hoofdelijk schulde-
naar zonder aandeel in de schuld te hebben, onverschillig of een deel van de
door de bank verstrekte lening al of niet aan hen is doorgegeven’. Om te begin-
nen kan worden opgemerkt dat zonder uitdrukkelijke wettelijke of contractuele
bepaling een eenzijdige zuiver administratieve handeling als een boeking op
een punt als het onderhavige moeilijk beslissend kan zijn. Belangrijker is ech-
ter dat, afgezien van het geval dat een of meer van de dochtervennootschappen
extern jegens de bank als borg in de zin van titel 7:14 zouden zijn opgetreden,
het er in afdeling 6.1.2 niet om gaat aan wie van de schuldenaren de schuld aan-
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gaat ten aanzien van de bank maar aan wie van hen de schuld aangaat in hun
onderlinge verhouding. Het ligt in dit stelsel voor de hand dat dit – bij gebreke
van eerdere of latere overeenkomsten in andere zin – degenen zijn die het kre-
diet hebben gebruikt of te wier beschikking het is gekomen. Men zie ook HR 21
november 1946, NJ 1947, 24, waar in een geval van een gezamenlijke geldle-
ning wordt gezegd dat het aankomt op de vraag ‘aan wie van die schuldenaren
overeenkomstig hun bedoeling, de tegenwaarde van hun hoofdelijke schuld ten
goede is gekomen’.

De vraag is hoe de passage in de Memorie van Antwoord inhoudende ‘degenen
die het krediet hebben gebruikt of te wier beschikking het is gekomen’ dient te
worden geïnterpreteerd. Oostwouder7 schrijft ter zake: ‘Men kan er met Ophof
uit afleiden dat alleen de concernmaatschappijen die daadwerkelijk hebben
geprofiteerd van het concernkrediet draagplichtig zijn. Maar men kan ook met
Snijders stellen dat alle concernmaatschappijen onder dit criterium vallen mits
voor al deze maatschappijen de mogelijkheid heeft open gestaan om zich tot de
holding/financieringsmaatschappij of tot de bank te wenden om onder de kre-
dietovereenkomst geld op te nemen. Hoewel de bewoordingen van de minister
in de memorie van antwoord bij invoeringswet II onzes inziens meer pleiten
voor de opvatting van Ophof, kiezen wij voor de opvatting van Snijders omdat
het profijtbeginsel volgens toelichting Meijers alleen aan de orde komt indien
tussen de schuldenaren geen andere voor de hoofdelijkheid relevante band
bestaat dan de hoofdelijkheid. Bij concernmaatschappijen die in enigerlei mate
verweven zijn bestaat een dergelijke band wel degelijk namelijk: de concern-
verhouding!’

In dit verband is het relevant om nader kennis te nemen van voormelde visie
van Snijders, aangezien hij als regeringscommissaris nauw betrokken is ge -
weest bij de invoering van het Nieuw BW. Met betrekking tot de hiervoor geci-
teerde passage uit de Memorie van Antwoord merkt Snijders het hiernavolgen-
de op8: ‘Dit alles doet de vraag rijzen hoe in gevallen als hier aan de orde dan
wel de interne draagplicht moet worden vastgesteld (…). In de eerste plaats kan
men – tot op zekere hoogte met Ophof – uitgaan van de solidariteitsgedachte
(…). Wij wijzen erop dat in de MvA p. 22 voor deze zienswijze een aankno-
pingspunt wordt gegeven door te stellen dat het voor de hand ligt dat bij gebre-
ke van de overeenkomsten in andere zin draagplichtig zijn de maatschappijen
‘die het krediet hebben gebruikt of ter wier beschikking het is gekomen’. Onder
deze laatste groep kan men alle groepsmaatschappijen brengen mits maar voor
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alle de mogelijkheid heeft opengestaan zich tot de financieringsmaatschappij
van de groep c.q. tot de bank wenden om daar naar behoefte onder de kredie-
tovereenkomst geld op te nemen. Ophof heeft dit kennelijk – zo duidelijk is de
passage nu ook weer niet – verkeerd begrepen, want op p. 10 schuift hij de
MvA in de schoenen dat daar gesuggereerd wordt dat degenen die van het door
de bank verstrekte krediet daadwerkelijk hebben genoten, in de eerste instantie
aansprakelijk zouden zijn voor de aflossing daarvan. Daargelaten dat ‘aanspra-
kelijk zijn voor de aflossing’ een uitdrukking is die weer verraadt dat hij aan de
externe verhoudingen denkt en niet aan de interne, wordt in de MvA niet
gesproken van en is ook niet gedacht aan een ‘daadwerkelijk genoten hebben’
van het krediet. Daarvoor is o.i. ook geen goede reden omdat het hier niet gaat
– zoals in het geval HR 21 november 1946, NJ 1947, 24 – om een simpele geld-
lening, maar om een kredietovereenkomst waarbij de prestatie van de bank
bestaat in het openstellen van de bevoegdheid geld op te nemen voor – kort
gezegd – het gehele concern’.

Het vorenstaande onderstreept onzes inziens dat het betoog van een vennoot-
schap, dat zij niet draagplichtig is, behoorlijk goed doortimmerd dient te zijn.
Ook de parlementaire geschiedenis lijkt immers uit te gaan van het uitgangs-
punt, zoals geformuleerd door het hierna weer te geven standpunt van het hof
in de zaak Onroerend Goedmaatschappijen/Van de Wetering. Dat betekent niet
dat niet – mede – van belang is wie daadwerkelijk geprofiteerd hebben van het
krediet. Indien derhalve de diverse geldstromen binnen het concern goed kun-
nen worden vastgesteld (mede aan de hand van de boekhouding) is het wel
degelijk relevant om exact na te gaan aan wie de gelden uit het krediet daad-
werkelijk zijn ‘overgemaakt’. Door de regresnemende vennootschap dient in
ieder geval te worden aangegeven – gemotiveerd en onderbouwd met stukken –
in hoeverre het krediet haar niet en in hoeverre het krediet haar wel ten goede
is gekomen.

2.4 Omvang draagplicht groepsmaatschappij

Terecht wijst Snijders9 erop dat met de vaststelling dat alle groepsmaatschap-
pijen intern draagplichtig zijn nog niet de omvang van ieders draagplicht is
vastgesteld. Als er binnen het concern daarover geen afspraken zijn gemaakt,
zal die vraag niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Snijders formuleert in dezen
het hiernavolgende standpunt: ‘Ik wijs er in dit verband op dat de afd. 6.1.2 net
zomin als het huidige recht een vangnet-regel kent zoals § 426 BGB en art. 148
Zwitsers OR volgens welke als geen enkel aanknopingspunt meer overblijft de
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hoofdelijke schuldenaren alle intern voor een gelijk deel draagplichtig zijn. In
de Parl. Gesch. Boek 6, p. 108, wordt – m.i. terecht – gezegd dat een dergelij-
ke algemene regel te grof is, zij het ook dat de toelichting evenmin uitsluit om
er in geval van nood op terug te vallen. Maar als men de solidariteitsgedachte
met Ophof wil laten overheersen – zij valt hier overigens samen met het profij-
tbeginsel, als men uitgaat van het profijt voor het gehele concern – dan ligt mis-
schien voor de hand een verdeling naar rato van het geplaatste kapitaal waarin
door de moeder in de verschillende werkmaatschappijen en onderwerkmaat-
schappijen wordt deelgenomen. Wat in de gegeven omstandigheden redelijk is,
is overigens iets dat zich in abstracto moeilijk laat beoordelen; het zal afhangen
van de structuur van het concern en na de kredietovereenkomst daarin eventu-
eel nog ontstane wijzigingen en het zal bovendien ook afhankelijk kunnen zijn
van wat de concernleiding overeenkomstig haar eventuele bevoegdheden op dit
punt achteraf nog bepaalt’.

Zie in dit verband het betoog van Oostwouder.10 ‘We hebben gezien dat in een
dergelijk geval de onderlinge rechtsverhouding beslissend is. Deze onderlinge
verhouding is bij concernfinanciering uiteraard de concernverhouding. Er zijn
echter diverse soorten concernverhoudingen variërend van conglomeraten met
een zeer beperkte centrale leiding tot strak geleide concerns die zich op hun
kernactiviteiten richten. Evenals Van Neer-Van den Broek zijn wij van mening
dat voor de bepaling van het aandeel in de schuld moet worden gekeken naar
de aard van de onderlinge concernverhouding. Is de onderlinge concernver-
houding er een van sterke onderlinge afhankelijkheid dan zal men volgens Van
Neer-Van den Broek snel concluderen tot gelijke aandelen in de schuld. De con-
cernmaatschappijen gedragen zich dan immers ook intern als een eenheid.
Ieders individuele belang is dan duidelijk ondergeschikt aan het belang van het
concern. De solidariteit tussen schuldenaren brengt dan mee dat zij ook in
gelijke mate draagplichtig zijn. Het is in dat geval onzes inziens verstandiger
de aandelen in de draagplicht niet gelijk te laten zijn maar op gelijke wijze vast
te stellen. Zo niet dan verwordt de solidariteit tussen hoofdelijke schuldenaren
tot de solidariteit van de olifant die aan de muis aanbiedt de te dragen lasten bij
helfte te verdelen. Snijders stelt een verdeling naar rato van het geplaatste kapi-
taal, waarin door de holding in de verschillende concernmaatschappijen wordt
deelgenomen, voor. Dit lijkt een goed criterium. Het enige bezwaar is dat Snij -
ders niet duidelijk maakt hoe het aandeel van de moedermaatschappij dan moet
worden vastgesteld. Wij veronderstellen dat het aandeel van de moeder dan
moet worden vastgesteld naar rato van haar eigen geplaatste kapitaal. Ver -
deling op deze wijze lijkt derhalve over het algemeen billijker uit te pakken dan
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een verdeling naar gelijke delen. Al moet worden toegegeven dat ook deze ver-
deling soms onredelijk kan uitwerken. Deze onbillijkheid kan dan worden
gecorrigeerd door toepassing van art. 6:2 lid 2 BW dat blijkens art. 6:8 BW tus-
sen hoofdelijke schuldenaren van overeenkomstige toepassing is. Is de onder-
linge verhouding er een van grote onafhankelijkheid tussen de concernmaat-
schappijen, dan beperkt de financiële verhouding tussen deze maatschappijen
zich hoofdzakelijk tot de hoofdelijkheid en ligt het meer voor de hand om uit te
gaan van het profijtbeginsel. In dat geval zullen de aandelen in de schuld rela-
tief makkelijk vast te stellen zijn omdat ook de financiering van deze maat-
schappijen veel minder verweven is. Onafhankelijkheid brengt immers noodza-
kelijkerwijs mee dat de betrokken concernmaatschappij financieel onafhanke-
lijk is en zicht en zeggenschap heeft over haar kredieten (…). Geconcludeerd
kan dan ook worden dat het door Van Neer-Van den Broek voorgestelde sys-
teem – met daarop de correctie dat de aandelen in de draagplicht bij een ver-
strengelde financiering niet gelijk maar op gelijke wijze moeten worden vast-
gesteld – het meest reële systeem is. Het biedt een gedifferentieerde oplossing
die veelal het meest billijk uitwerkt en het best aansluit bij de wetsgeschiedenis
van art. 6:10 BW. Mocht dit systeem in individuele gevallen ondanks haar
genuanceerdheid tot onredelijke consequenties leiden, dan biedt toepassing van
art. 6:8 jo. 2 BW mogelijkheden dit te corrigeren’.

Ten slotte heeft Rechtbank Zutphen in haar – hierna in paragraaf 2.6 te bespre-
ken – uitspraak inzake Companjen Staalbouw BV/Companjen Onroerend Goed
BV11 ten aanzien van de vaststelling van de bijdrageplicht van elk der hoofde-
lijk schuldenaars vastgesteld dat uit de omstandigheden afgeleid moet worden
wat de bijdrageplicht van elk der schuldenaars is. Deze omstandigheden zijn
volgens de rechtbank: een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst omtrent
de bijdrageplicht; de onderlinge rechtsverhouding op grond waarvan men zich
heeft verbonden; de vraag in hoeverre de tegenwaarde van de schuld iedere
schuldenaar ten goede is gekomen; ongerechtvaardigde verrijking; en, als er
geen bijzondere omstandigheden zijn, prevaleert het beginsel dat er een draag-
plicht bestaat voor gelijke delen.

2.5 Het arrest van de Hoge Raad Onroerend Goedmaatschappijen/
Van de Wetering BV

In het arrest Onroerend Goedmaatschappijen/Van de Wetering BV12 komt naar
voren de door het Hof ’s-Gravenhage in haar r.o. 4.4. geformuleerde en in cas-

142

11. Rechtbank Zutphen 3 mei 2006, JIN 2006/492, m.n. rov. 4.2.
12. HR 18 april 2003, JOR 2003/160 m.nt. Bartman.

M.A.J.G. Janssen en R.J. Versteeg



satie niet bestreden maatstaf dat in beginsel een concernkrediet geacht moet
worden direct of indirect ten voordele van alle onderdelen van een concern te
strekken, tenzij blijkt van feiten en omstandigheden die tot een ander oordeel
moeten leiden. Daarbij is voor de vraag of de daaruit voortvloeiende schuld
aan de financier een vennootschap aangaat niet zozeer van belang of deze ven-
nootschap daadwerkelijk het krediet voor de eigen activiteiten heeft aange-
sproken, maar of zij geacht moet worden, deel uitmakend van het concern,
direct of indirect toegang tot dat krediet te hebben verkregen en of dat krediet
haar in die zin ten goede is gekomen. Door de beschikbaarheid van het krediet
binnen het concern kan immers ook indirect geprofiteerd worden bijvoorbeeld
indien door financiële injecties van buitenaf in andere onderdelen van het con-
cern kan worden geïnvesteerd, bepaalde activiteiten kunnen worden uitgebreid
of andere onderdelen van het concern daarmee levensvatbaar worden gehou-
den en daardoor de eigen gegeneerde winsten voor andere doeleinden kunnen
worden benut.

De argumentatie die het hof geeft ter onderbouwing van zijn standpunt zoals
verwoord in r.o. 4.4 spreekt aan en sluit aan bij de parlementaire geschiedenis,
zo lijkt het. Het belang van het concern als geheel kan blijkens bepaalde litera-
tuur en jurisprudentie ook een rol spelen bij de vraag of de curator met succes
de actio pauliana kan inroepen, er sprake is van doeloverschrijding ex art. 2:7
BW en/of tegenstrijdig belang (art. 2:145/256 BW) aan de orde is.13 De gedach-
tegang van het hof past derhalve in een bepaalde stroming in de literatuur en de
rechtspraak. Daarenboven is toepassing van het profijtbeginsel ter vaststelling
van de interne draagplicht zoals bedoeld in art. 6:10 BW lang niet altijd een-
voudig. Vergelijk Van Andel14: ‘Wie, direct of indirect, meer van de tegenpres-
tatie van de hoofdelijkheidstelling geprofiteerd heeft, dient ook meer bij te dra-
gen in de interne verhouding. Aan de wijze van administreren (kredietverstrek-
king rechtstreeks door de bank of via een groepsmaatschappij) komt naar onze
mening in dit kader geen doorslaggevende betekenis toe. Een groepsmaat-
schappij die gelden krijgt ‘doorgeleend’ van de financieringsmaatschappij pro-
fiteert immers indirect evenzeer van het krediet als de groepsmaatschappij die
rechtstreeks gelden bij de bank opneemt. De praktijk kan echter nog oneindig
veel ingewikkelder liggen dan hier geschetst. Geldstromen binnen concerns
kunnen op zeer uiteenlopende wijze gestalte krijgen en vaak zal het een
ondoenlijke klus zijn om na jaren nog vast te stellen wie nu precies in welke
mate direct of indirect van welk krediet geprofiteerd heeft. Is er dan helemaal
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geen redding in geval ook het profijtbeginsel geen uitkomst biedt? Dan komen
we toch weer terug bij het oordeel van Rechtbank Rotterdam in de Ogem-
zaak[15 - MJ]: slecht gemotiveerd maar qua resultaat misschien zo gek nog niet.
Als er in redelijkheid geen billijke maatstaf voor de interne draagplicht is aan
te geven, moet ieder maar – voor gelijke delen, zo voegen wij toe – draag-
plichtig zijn’.

Daaraan kan worden toegevoegd dat het uitgangspunt van het hof rechtvaardig
is voor de regres zoekende hoofdelijk verbonden vennootschap. Immers, het
door het hof verwoorde standpunt brengt mee dat uitgangspunt is dat, bij gebrek
aan bewijs voor het tegendeel, op grond van de beginselen van goede trouw en
solidariteit die de onderlinge verhouding tussen de medeschuldenaren beheer-
sen, aangenomen moet worden dat de concernfinanciering alle partijen aangaat
en wel in gelijke mate. Met dat uitgangspunt kan de regres zoekende hoofdelijk
verbonden concernmaatschappij, die betaalde, derhalve beginnen. Met andere
woorden: hieraan is voor de hoofdelijk schuldenaar die regres zoekt het pro-
cessuele voordeel verbonden dat hij ter zake van het ‘gelijke deel’ in een gun-
stigere bewijspositie verkeert en niet bij ‘nul’ behoeft te beginnen en de rechter
er nog maar van dient te overtuigen dat de andere hoofdelijke medeschuldena-
ren ook draagplichtig zijn. 

Voor de visie van het hof pleit verder dat het regres ertoe strekt een billijke ver-
deling van draagplicht tussen debiteuren te bewerkstelligen.16 In dat kader spe-
len de hierna volgende omstandigheden een rol: ‘Bestaat bijvoorbeeld tussen de
debiteuren een contractuele rechtsverhouding, dan dient allereerst in die rechts-
verhouding te worden gezocht naar aanknopingspunten voor het regres. Vooral
doel en strekking van de contractuele rechtsband zijn richtinggevend, deze
voorzien namelijk vaak in een bepaalde risicoverdeling, die ook als regres-
maatstaf dienen kan (…)’. De concernband, dat kan niet ontkend worden, kleurt
de rechtsverhouding tussen de hoofdelijke schuldenaren in. Het zijn vennoot-
schappen in één concern die ook met elkaars belangen rekening moeten houden
en die samen een aantal targets afspreken. In die optiek is het dan ook gerecht-
vaardigd indien een gezamenlijk doel c.q. gezamenlijke doelen worden afge-
sproken en over de regresproblematiek bij de aanvang van de kredietovereen-
komst niets is vastgelegd, het uitgangspunt te nemen zoals dat door het Hof is
geformuleerd. In dat kader kan er op worden gewezen dat het eenvoudig is om
van dit uitgangspunt af te wijken. Men kan immers een andersluidende con-
tractuele regeling vastleggen. De regresregeling van art. 6:10 e.v. BW is van
regelend recht.
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Tenslotte zij opgemerkt dat het toepassen van het profijtbeginsel in de praktijk
niet altijd billijk uitwerkt. Neem bijvoorbeeld het geval van een holding met
drie dochters waarvan er één goed presteert en twee slecht. De goed presteren-
de dochter ‘betaalt’ netjes dividend aan de moeder en blijkt vervolgens, na vele
jaren goed te hebben gepresteerd en niet geprofiteerd te hebben van het con-
cernkrediet, daarvan wel gebruik te moeten maken. Is het dan redelijk om dit
profiteren door de dochter van het krediet – na vele jaren positief te hebben
gepresteerd en te hebben bijgedragen aan het totale concernresultaat – volledig
aan haar aan te rekenen zulks in het kader van het bepalen van de vraag wie
draagplichtig is of niet zulks in verband met de regresproblematiek ex art. 6:10
e.v. BW?

2.6 De uitspraak van Rechtbank Zutphen inzake Companjen Staalbouw
BV/Companjen Onroerend Goed BV.

In het kader van de bespreking van de problematiek inzake de verrekening van
regresvorderingen in concernverband, verdient nadere aandacht de uitspraak
van de rechtbank Zutphen inzake Companjen Staalbouw/Companjen Onroe -
rend.17

Companjen Staalbouw BV (hierna: ‘Companjen Staalbouw’) is een dochter van
Companjen Onroerend Goed (hierna: ‘Companjen OG’). Companjen OG wordt
bestuurd door Companjen Beheer BV.

De ING Bank heeft op 16 oktober 2000 met de drie voornoemde vennoot-
schappen een compte joint en medeaansprakelijkheidsovereenkomst gesloten
(hierna: ‘de compte joint overeenkomst’). 

Op 12 oktober 2005 is Companjen Staalbouw BV failliet verklaard, waarna de
ING Bank de aan haar door Companjen Staalbouw BV verpande vorderingen
heeft geïnd. De bedrijfsinventaris waarop eveneens een pandrecht rustte, is ver-
kocht. Uit het vermogen van Companjen Staalbouw BV is daarmee op de vor-
dering van de ING Bank in totaal een bedrag in mindering voldaan van
€ 139 973,87. De curator heeft vervolgens een regresvordering ingesteld je -
gens Companjen OG, stellende dat Companjen Staalbouw in de verhouding
tussen de drie vennootschappen geen bijdrageplicht heeft terzake de door ING
Bank uitgewonnen schuld.
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Companjen OG verweerde zich door te stellen dat Companjen Staalbouw tot
een hoger bedrag gebaat is dan de ING bij haar heeft uitgewonnen. Subsidiair
stelde zij zich op het standpunt dat zij kan verrekenen met haar vordering op
Companjen Staalbouw (ad € 924 202).

Met betrekking tot het verrekeningsverweer van Companjen OG oordeelde de
rechtbank dat de compte joint overeenkomst is aangegaan voor het faillisse-
ment. De schuld aan de ING Bank bestond ook reeds voor het faillissement. Dat
de ING Bank eerst na faillissement van Companjen Staalbouw BV is gaan uit-
winnen, doet daar niet aan af. Voor deze schuld waren de drie vennootschap-
pen eveneens voor het faillissement hoofdelijk verbonden. In zo een geval moet
ervan worden uitgegaan dat elk der schuldenaren een regresrecht onder
opschortende voorwaarde heeft jegens de andere schuldenaren. De opschor-
tende voorwaarde bestaat er in dat de schuldenaar die wordt aangesproken
door de ING Bank voor een hoger bedrag dan hem aangaat en dit betaalt,
regres op de anderen kan nemen voor het door hem teveel betaalde bedrag.
Gelet hierop is er sprake van een schuld en vordering die beide zijn ontstaan
voor de faillietverklaring danwel voortvloeien uit handelingen die voor de fail-
lietverklaring met de gefailleerde zijn verricht. 

Verrekening van een openstaande regresvordering met een openstaande schuld
van de regresnemer is dus mogelijk. Echter, hoe met voorgaande problematiek
om te gaan, in de situatie dan de aangesproken schuldenaar is komen te faille-
ren en de curator vervolgens de regresvordering cedeert aan een derde?

2.7 Verrekening door groepsvennootschap van de regresvordering met een
tegenvordering op de inmiddels gefailleerde schuldeiser

Wanneer een schuldeiser tijdens het faillissement van zijn schuldenaar tot ver-
rekening wil overgaan van (een gedeelte van) zijn schuld aan de failliet, geldt
hetgeen is bepaald in de art. 53-55 Fw. Voor zover deze artikelen niet van afde-
ling 6.1.12 BW afwijken, blijven de bepalingen uit die afdeling van toepas-
sing18.

Art. 53 lid 1 Fw bepaalt voor een tweetal categorieën van vorderingen dat zij
vatbaar zijn voor verrekening door degene die zowel schuldenaar als schuldei-
ser van de gefailleerde is. Voor verrekening komt volgens dat artikellid in aan-
merking allereerst een vordering die is ontstaan vóór de faillietverklaring van
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de gefailleerde. Daarnaast komt in aanmerking een vordering die voortvloeit uit
een handeling die is verricht met de gefailleerde vóór de faillietverklaring.

Indien een vordering onder bijzondere titel wordt overgedragen (i.c. cessie), is
een schuldenaar op grond van art. 6:130 lid 1 BW ondanks de overgang
bevoegd ook een tegenvordering op de oorspronkelijke schuldeiser in verreke-
ning te brengen, mits deze tegenvordering uit dezelfde rechtsverhouding als de
overgegane vordering voortvloeit, of reeds vóór de overgang aan hem is opge-
komen en opeisbaar geworden. Overigens kan, indien een curator overgaat tot
cessie van een vordering van de gefailleerde, door hem geen beroep worden
gedaan op art. 6:136 BW, in welk artikel is bepaald dat een rechter de bevoegd-
heid heeft om een bij wijze van verweer gedaan beroep op verrekening te pas-
seren, indien de gegrondheid van dat verweer niet op eenvoudige wijze kan
worden vastgesteld (en de vordering overigens voor toewijzing vatbaar is)19.

2.8 Dezelfde rechtsverhouding?

Na cessie mag aldus door een schuldeiser nog verrekend worden, mits de tegen-
vordering uit dezelfde rechtsverhouding voortspruit20. Volgens de parlementai-
re geschiedenis is de reden hiertoe gelegen in het feit dat degene die het voor-
uitzicht heeft dat hij, afgezien van de tussenkomst van een derde, de bevoegd-
heid tot verrekening zal verkrijgen, daarin een feitelijke zekerheid voor zijn vor-
dering vindt, in vertrouwen waarop hij wellicht zijn vordering heeft laten ont-
staan, daarvoor geen andere zekerheid heeft verlangd of met het opeisen van
zijn vordering geen haast heeft gemaakt’.21 Deze opvatting kan worden herleid
naar art. 6:145 BW, waarin is bepaald dat de overgang van een vordering de ver-
weermiddelen van de schuldenaar niet aantast. In dat kader staat in de parle-
mentaire geschiedenis beschreven dat het nadeel voor de derde/cessionaris die
met een verrekenende debitor cessus wordt geconfronteerd, dient voor de
derde/cessionaris te blijven die in de meeste gevallen toch reeds onvoorzichtig
handelt als hij informatie naar de mogelijkheid van verrekening achterwege
laat’.22

Of sprake is van ‘dezelfde rechtsverhouding’ ter rechtvaardiging van een verre-
kening met een voormalige schuldeiser zal per geval moeten worden beoor-
deeld. In de parlementaire geschiedenis staat het voorbeeld dat een verkoper
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vooruitbetaling van een deel van de koopprijs heeft bedongen en vervolgens
zijn vordering op de koper tot betaling van het restant aan een derde cedeert.
Wanneer de verkoper vervolgens wanprestatie pleegt, moet de koper tegenover
de cessionaris kunnen verrekenen met de schadevergoeding die hij, de koper,
van de verkoper te vorderen heeft en wel ondanks het feit dat zijn vordering
eerst in geld is uit te drukken na de cessie en na het opeisbaar worden van de
koopprijs.23

Overigens is het begrip ‘dezelfde rechtsverhouding’ niet beperkt tot wederkeri-
ge overeenkomsten. Of er sprake is van een zelfde rechtsverhouding hangt vol-
gens de Hoge Raad24 af van de omstandigheden van het geval. Voorop staat in
ieder geval dat bij cessie van een vordering, bij een nadien gedaan beroep op
verrekening door de debitor cessus jegens de cessionaris, sprake is van dezelf-
de rechtsverhouding, als bedoeld in art. 53 Fw jo. art. 6:130 BW.

Faber heeft reeds betoogd dat, indien een curator in een faillissement van een
schuldenaar overgaat tot cessie van een (of meer) tot de boedel behorende vor-
dering(en), en van deze cessie mededeling wordt gedaan aan de debitor cessus,
laatstgenoemde een sterkere positie heeft dan wanneer sprake is van een open-
bare cessie die voor datum faillissement heeft plaatsgevonden. Faber stelt
voorts dat, voorzover de debitor cessus in relatie tot de cessionaris op grond
van art. 6:130 jo. art. 6:127 BW bevoegd is tot verrekening, er geen verschil
bestaat. Bij cessie tijdens faillissement wordt de debitor cessus echter nog meer
beschermd. Namelijk, indien niet aan het bepaalde in art. 6:130 BW wordt vol-
daan, kan de debitor cessus echter een beroep op verrekening eveneens niet
worden onthouden indien hij reeds vóór de cessie in relatie tot de cedent tot
verrekening bevoegd was25. Dit volgt uit de ratio van art. 6:130 BW. Een op
grond van art. 53 Fw bestaande verrekeningsbevoegdheid dient de debitor ces-
sus (buiten zijn toedoen om) niet meer te kunnen worden ontnomen. Was de
debitor cessus nog niet tot verrekening bevoegd, maar kon hij vóór de cessie
aan art. 53 lid 2 Fw reeds een verweermiddel (een dilatoire exceptie) ontlenen,
dan kan hij dat verweermiddel op grond van art. 6:145 BW na de cessie aan de
cessionaris tegenwerpen. Aldus wordt voorkomen dat de debitor cessus als
gevolg van een door de curator ondernomen cessie in een nadeliger positie
komt te verkeren.26
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In casu is sprake van een regresvordering. De Hoge Raad heeft herhaaldelijk
geoordeeld dat regresvorderingen in gevallen van hoofdelijke aansprakelijkheid
– die ingevolge art. 1438 sub 3 van het destijds geldende BW door subrogatie
werden verkregen – op de voet van art. 53 Fw verrekend kunnen worden27. A-
G Huydecoper concludeerde in zijn conclusie voor het arrest van de Hoge Raad
van 7 november 200328 dat uit die rechtspraak immers blijkt dat met betrekking
tot regresvorderingen verrekening in het algemeen mogelijk wordt geoordeeld
(waarbij het telkens ging om vorderingen die door subrogatie waren verkregen,
maar volgens mij [A-G Huydecoper – RV] geen gewicht is toegekend aan de
vraag of het regres op subrogatie of op een andere grondslag berustte).
Overigens is de verrekeningsbevoegdheid van de debitor cessus begrensd door
het bepaalde in art. 54 Fw. Nu in casu geen sprake is van een schuldenaar of
een schuldeiser van de (latere) gefailleerde die een vordering of schuld over-
neemt van een derde ‘met het doel zichzelf de mogelijkheid van verrekening te
verschaffen’, is verrekening met een regresvordering als hier bedoeld, mogelijk. 

Uiteraard zal de cessionaris, die na een geslaagd beroep op verrekening door de
cessionaris niet zijn gehele vordering heeft kunnen verhalen, voor het resteren-
de deel (ter grootte van het bedrag waarvoor door de debitor cessus is verre-
kend) niet een andere groepsvennootschap aan kunnen spreken. Immers, het
gevolg van een geslaagd beroep op verrekening is dat de in de verrekening
betrokken verbintenissen tot hun gemeenschappelijk beloop tenietgaan. De
overige schuldenaren zullen zich daarop mogen beroepen.29

2.9 Conclusie

Het door het hof gehanteerde uitgangspunt dat het concernkrediet in beginsel
alle concernvennootschappen aangaat is te rechtvaardigen. Dan dienen echter
wel – mits goed gemotiveerd en geadstrueerd – gestelde omstandigheden hier-
op een uitzondering mogelijk te maken. Uitgaande van ‘s hofs vertrekpunt lijkt
het evenzeer billijk om bij de vraag of een bepaalde schuld de vennootschap
aangaat uit te gaan van het moment van het aangaan van het concernkrediet.
Een moeilijkheid kan dan zijn hoe te oordelen indien een (latere) concernven-
nootschap nadien toetreedt tot de hoofdelijkheidsverklaring die eerder door de
andere concernvennootschappen is afgegeven. Wij zouden menen dat ten aan-
zien van deze vennootschap de datum van toetreding als peildatum geldt.
Immers, eerst dan kan die vennootschap, zoals het hof dat uitdrukt, geacht wor-
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den direct of indirect tot het krediet toegang te hebben verkregen, waardoor dat
krediet haar in die zin ten goede is gekomen. Van indirect profiteren van een
krediet, in de door het hof bedoelde zin, kan ten opzichte van die vennootschap
niet eerder sprake zijn. 

Voor wat betreft de diverse – i.c. draagplichtige – vennootschappen, A, B, C en
D, kan aldus bezien in het licht van het bovenstaande, slechts de conclusie wor-
den getrokken dat zij in beginsel ieder voor 1/5e deel aansprakelijk zijn voor het
door K gevorderde, bijzondere omstandigheden daargelaten. Indien één of
meerdere groepsvennootschappen een vordering hebben op de failliet, die is
ontstaan vóór de faillietverklaring van de gefailleerde, danwel die voortvloeit
uit een handeling die is verricht met de gefailleerde vóór de faillietverklaring,
kunnen zij deze vordering verrekenen met hetgeen de cessionaris van hen vor-
dert. 

Gelet op de discussie die met betrekking tot een en ander mogelijk is, verdient
het de voorkeur om bij het aangaan van het kredietarrangement op voorhand
afstand te doen van regresrechten tegenover ‘uitgevaren’ dochters bij ontvlech-
ting.30

3. Verkoop van vorderingen op debiteuren in het kader van een 
doorstart: verrekening van garantieaanspraken (door debiteuren)?

3.1 Algemeen

Naast eventuele intercompanyvorderingen, beschikt een failliete onderneming
meer dan eens over andersoortige vorderingen in haar debiteurenportefeuille.
Hoe dient te worden geoordeeld met betrekking tot de situatie waarin door de
failliet een prestatie is geleverd en de wederpartij nog een deel van de tegen-
prestatie dient te voldoen, terwijl nog onzeker is of op enig moment in de toe-
komst de wederpartij een beroep op een tussen partijen overeengekomen garan-
tiebeding toekomt, bij verkoop van de debiteurenportefeuille door de curator
aan een derdepartij in het kader van een doorstart?

In dit verband verdient aandacht de uitspraak van Rechtbank Maastricht van 12
mei 200431. In de betreffende zaak had Heldens Technical Parts BV (‘HTP’) in
opdracht en voor rekening van Rendamax metaalproducten bewerkt en aan haar
geleverd. HTP had voor deze werkzaamheden in de periode van 19 december
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2002 tot en met 15 januari 2003 in totaal € 122 366 gefactureerd. HTP is ech-
ter bij vonnis van Rechtbank Roermond op 12 februari 2003 in staat van fail-
lissement verklaard. De curator van HTP heeft Rendamax vervolgens gesom-
meerd over te gaan tot betaling van de reeds vervallen facturen, alsmede een
uiterste betaaldatum gesteld aan betaling van de overige facturen. 

Op 1 april 2003 werd door Rendamax een bedrag van € 114 693 betaald,
€ 7673 minder dan door de curator was gevorderd. Rendamax heeft aan de
curator kenbaar gemaakt het bedrag voornoemd te hebben verrekend. Zij moti-
veerde haar standpunt in conventie onder meer door een beroep te doen op ver-
rekening met hetgeen in reconventie subsidiair door haar werd gevorderd.
Rendamax stelde in reconventie dat zij met HTP ter zake van de door HTP in
haar opdracht te bewerken metaalproducten een garantietermijn van twee jaar
was overeengekomen en vorderde derhalve een verklaring voor recht dat de
curator gehouden was tot nakoming van die garantieverplichting. Subsidiair
stelde Rendamax dat ten aanzien van de door HTP in haar opdracht bewerkte
metaalproducten een ‘uitvalrichtlijn’ geldt van 5%. Op basis van dat gegeven
had zij de garantie van HTP gekapitaliseerd op € 6.100, welk bedrag door haar
was vermeerderd met gemaakte interne kosten in verband met het omzetten van
inkooporders en het benaderen van nieuwe leveranciers. De rechtbank heeft de
vordering van de curator in conventie, strekkende onder meer tot betaling door
Rendamax van het bedrag van € 7673 toegewezen, alsmede de vordering van
Rendamax in reconventie afgewezen, zonder daarbij een enkel woord te wijden
aan het verweer als door Rendamax in conventie gevoerd. 

Van Andel merkt in zijn annotatie onder voornoemde uitspraak – onzes inziens
terecht – op dat, nu een rechtsgeldig beroep op verrekening, vordering en
schuld tot hun gemeenschappelijk beloop teniet doet gaan (art. 6:127 BW) en
art. 53 Fw de wederpartij in faillissement zelfs een ruimere verrekeningsmoge-
lijkheid biedt dan buiten faillissement, nu de vordering van de wederpartij in
faillissement niet liquide en niet opeisbaar behoeft te zijn, de rechtbank de juist-
heid van het beroep op verrekening had dienen te onderzoeken. De rechtbank
heeft dit nagelaten en slechts geoordeeld dat Rendamax haar vordering had
kunnen indienen bij de curator op basis van art. 26 Fw. De eigenlijke rechts-
vraag die partijen verdeeld hield wordt aldus niet beantwoord.

Hoe dient nu te worden geoordeeld met betrekking tot de situatie waarin door
de failliet een prestatie is geleverd en de wederpartij nog een deel van de tegen-
prestatie dient te voldoen, terwijl nog onzeker is of op enig moment in de toe-
komst de wederpartij een beroep op een tussen partijen overeengekomen garan-
tiebeding toekomt, in de situatie van verkoop van de debiteurenportefeuille
door de curator aan een derdepartij in het kader van een doorstart?



3.2 Mogelijkheid 1: Kapitaliseren van het garantiebeding, gevolgd door
verrekening met de vordering van de schuldenaar tevens schuldeiser
van de failliet onder opschortende voorwaarde.

3.2.1 Rechtskarakter garantie

Met het oog op een beroep op verrekening, is in dit verband allereerst het
rechtskarakter van een garantie van belang. Van Rossum32 heeft naar aanleiding
van enkele rechtsoverwegingen uit het arrest van de Hoge Raad van 4 mei 1951,
NJ 1952, 129 (De Vries/Gielen), waarin annotator Houwing heeft betoogd dat
niet het niet intreden van de toestand waarvoor de garant instond wanprestatie
oplevert, maar slechts het niet betalen van de schadevergoeding, gesteld dat in
deze zin opgevat, de garantie gezien kan worden als voorwaardelijke verbinte-
nis tot schadeloosstelling. Schut33 meent dat er verschillende kwalificaties van
het garantiebegrip bestaan. Eén van die kwalificaties is de voorwaardelijke
prestatieplicht.

Getwijfeld zou nog kunnen worden over het feit of in casu sprake is van een
vordering onder opschortende voorwaarde, danwel van een (onzekere) toekom-
stige vordering. Het verschil tussen een vordering onder opschortende voor-
waarde en een toekomstige vordering is vaak moeilijk te maken. Out omschrijft
dit treffend door zich af te vragen hoe men een – bestaande – vordering waar-
van de werking afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis (art.
6:21 BW) kan onderscheiden van een van een vordering waarvan het totstand-
komen afhankelijk is van een toekomstige, vooralsnog onzekere omstandighe-
den (r.o. 3.2 van het arrest WUH/Emmerig q.q.)34. A-G Strik werda stelt in zijn
conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 5 januari 1990 dat het antwoord
op de vraag of sprake is van een bestaande, voorwaardelijke vordering dan wel
van een toekomstige vordering, moet worden gezocht in de aard van de toe-
komstige gebeurtenis waarvan de vordering afhankelijk is gesteld. Onttrekt die
toekomstige gebeurtenis zich aan de invloed van pp., dan is de vordering in het
algemeen aan te merken als een reeds bestaande, voorwaardelijke vordering. Is
daarentegen de vordering afhankelijk gesteld van een in de toekomst door de

152

32. M.M. van Rossum, Garanties in de rechtspraktijk (Serie Recht en Praktijk), Deventer:
Kluwer 2002, p. 3.

33. G.H.A. Schut, ‘Presteren en garanderen. Over de prestatieplicht van de koper en het stil-
zwijgend garantiebeding’, in: De iure. Verzamelde geschriften van mr. G.H.A. Schut, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1983, p. 1-21.

34. J.C. Out, ‘Bestaande en (nog) niet bestaande vorderingen’, in: Groninger Opmerkingen en
Mededelingen XIX (2002), p. 92.

M.A.J.G. Janssen en R.J. Versteeg



debiteur en/of crediteur nog te verrichten handeling, dan gaat het om een nog
niet bestaande, toekomstige vordering.
Ook Van Boom35 onderstreept dat handelingen als het afleggen van een wils-
verklaring, het verrichten van een rechtshandeling, interne elementen zijn, die
bepalend zijn voor het ontstaan van de vordering. Volgens Van Boom ligt een
sterk hiermee samenhangend element besloten in de wederkerigheid van over-
eenkomsten en stelt dat zich bij wederkerige overeenkomsten vele vorderingen
over een weer kunnen voordoen, die elk op verschillende momenten kunnen ont-
staan. Hierbij kan worden gedacht aan het boetebeding. Het recht op de ver-
schuldigde boete ontstaat volgens Van Boom door en is afhankelijk van de wan-
prestatie; tot op dat moment is het recht op de boete een toekomstige vordering.
De boetevordering heeft haar grondslag in de overeenkomst en is dus een toe-
komstige vordering met grondslag.

Het voorgaande biedt de mogelijk om twee kanten op te redeneren. In de eerste
plaats kan worden gedacht aan een groothandel in staalplaten, waarbij bij ver-
koop van deze platen door de groothandel aan een klant een garantie wordt
afgeven met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde staal. De toekomsti-
ge (onzekere) gebeurtenis, of al dan niet door de schuldenaar van de failliet een
beroep op de door de schuldeiser afgegeven garantie wordt gedaan, onttrekt
zich in beginsel aan de invloed van partijen, zodat bij een afgegeven garantie
sprake is van een bestaande vordering, waarvan de werking afhankelijk is van
een toekomstige onzekere (externe) gebeurtenis als bedoeld in art. 6:21 BW.36

Echter, ook denkbaar is het geval waarin een gieterij zelfstandig staalplaten pro-
duceert. Indien de gieterij deze staalplaten vervolgens verkoopt en bij de ver-
koop een garantie afgeeft met betrekking tot de kwaliteit van het (zelf gepro-
duceerde) staal, is verdedigbaar de redenering dat, nu de gieterij invloed uitoe-
fent op haar productieproces, een eventueel toekomstig beroep op de garantie-
bepaling dient te worden gekwalificeerd als een toekomstige vordering. In dit
kader kan nog worden gewezen op de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor
de Bouwbedrijven van 30 december 198537, waarin de scheidslieden overwogen
dat een vordering op grond van wanprestatie, meer in het bijzonder wegens het
aan het licht treden van een aanvankelijk verborgen gebrek, eerst ontstaat op
het moment, dat zo’n gebrek aan het licht treedt.
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Anderzijds kan worden gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 8 februari
191838, waarin de Hoge Raad een vordering uit wanprestatie terzake van een
eventuele toekomstige tekortkoming kwalificeerde als een vordering waarvoor
in het faillissement van de wederpartij kan worden opgekomen. Uit het navol-
gende zal blijken dat de kwalificatie van de vordering voor een eventueel
beroep op verrekening niet van belang is.

3.2.2 Verrekening na cessie in faillissement

Reeds hiervoor in paragraaf 2.6 is het leerstuk verrekening binnen faillissement
uitvoerig behandeld, tevens is de voorgaande paragraaf uiteengezet dat een
garantieverplichting kan worden gezien als een voorwaardelijke verbintenis tot
schadeloosstelling. Vervulling van de voorwaarde is afhankelijk van het zich al
dan niet voordoen van de gebeurtenis waarvoor de garantie door de schuldeiser
is gegeven. Door Faber is in zijn proefschrift met betrekking tot een opschor-
tende voorwaarde verdedigd dat van groot belang is de constatering dat de
schuldeiser, zolang onduidelijk is of de aan zijn vordering verbonden opschor-
tende voorwaarde in vervulling zal gaan, aan die vordering een dilatoire excep-
tie kan ontlenen. Aldus kan de schuldeiser niet worden gedwongen zijn schuld
aan de failliete boedel op een andere wijze dan door middel van verrekening te
voldoen, ook niet indien zijn vordering later opeisbaar wordt dan zijn schuld. 

In dit verband verdient art. 130 Fw nog enige aandacht. In dit artikel is met
betrekking tot een vordering onder opschortende voorwaarde bepaald dat deze
kan worden geverifieerd voor haar waarde op het ogenblik der faillietverkla-
ring, met welke waarde conform art. 53 lid 2 Fw vervolgens door de debitor
cessus kan worden verrekend. Voor een schuldenaar van de gefailleerde, die
tevens onder opschortende voorwaarde schuldeiser van de failliet is, heeft de
verrekening na calculatie conform art. 130 Fw mogelijk nadelige gevolgen, het-
geen kan worden geïllustreerd aan de hand van hetgeen daaromtrent in de par-
lementaire geschiedenis van art. 53 Fw staat beschreven, te weten: wordt de
voorwaardelijke vordering met toepassing van artikel 130 eerste lid van het
Ontwerp voor hare geschatte waarde geverifieerd, waardoor de schuldeischer
eene opeischbare schuldvordering verkrijgt, dan zal (gelijk ook in art. 53 twee-
de lid uitdrukkelijk wordt geconstateerd) dit geverifieerde en niet het eventueel
te vorderen bedrag in vergelijking komen, en wel onvoorwaardelijk.
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3.2.3 Dilatoire exceptie

Gezien de voor de debitor cessus mogelijk nadelige gevolgen die toepassing
van de art. 53 lid 2 jo. 130 lid 1 Fw met zich brengt, verdient nadere aandacht
het feit dat voornoemde schuldeiser niet kan worden gedwongen zijn schuld aan
de gefailleerde te verrekenen met de contante waarde van zijn vordering. Deze
laatste verrekening kan alleen plaatsvinden, indien de schuldeiser en de cura-
tor omtrent de waardering van de vordering tot overeenstemming kunnen
komen (of nadat de betreffende vordering voor haar contante waarde zou zijn
geverifieerd).39 De regel van art. 130 Fw is facultatief. Indien een vordering
onder opschortende voorwaarde voor het volle bedrag voorwaardelijk wordt
toegelaten, kan de schuldeiser slechts tot verrekening overgaan, nadat de
gebeurtenis waarvoor is opgeschort, zich heeft voorgedaan en hij bevoegd tot
het afdwingen van en aldus verrekenen van zijn vordering. In faillissementssi-
tuaties lijkt dit systeem overigens onwerkbaar voor een curator, die zo snel
mogelijk de boedel zal willen afwikkelen. Faber merkt overigens – onzes
inziens terecht – op dat wanneer een schuldeiser zich beroept op de dilatoire
exceptie, dit tot gevolg heeft dat hij ter zake van zijn schuld aan de gefailleer-
de niet in verzuim komt te verkeren.40

Overigens, voor zover mocht worden geoordeeld dat een garantieverplichting
dient te worden gekwalificeerd als een toekomstige vordering, in tegenstelling
tot de hiervoor bedoelde voorwaardelijke vordering, dient te worden opgemerkt
dat ook deze vorderingen voor verrekening in aanmerking komen op basis van
(de ratio van) art. 53 Fw. Faber heeft in zijn proefschrift verdedigd dat indien
een toekomstige vordering nog niet opeisbaar is, anders dan zijn schuld aan de
failliet(e boedel), de schuldeiser aan zijn toekomstige vordering ook een dila-
toire exceptie kan ontlenen.41 Terecht, omdat een vordering onder opschorten-
de voorwaarde – die voor verrekening in aanmerking komt – per faillissements -
datum, evenals een toekomstige vordering, niet opeisbaar is, doch wel dezelfde
waarde vertegenwoordigt.

3.2.4 Waarderingsgrondslagen garantieverplichting

Gesteld dat verrekening van een garantieverplichting tijdens faillissementssitu-
aties mogelijk is, doet zich de vraag voor naar welke maatstaf de garantiever-
plichting in dat geval dient te worden gewaardeerd. Door Rendamax is in de
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procedure die heeft geleid tot de hiervoor besproken uitspraak van Rechtbank
Maastricht van 12 mei 2004, de garantieverplichting van de failliet gewaar-
deerd op vijf procent van hetgeen door haar aan HTP werd betaald per bewerkt
metaalproduct. Deze vijf procent stond volgens Rendamax gelijk aan de ‘uit-
valrichtlijn’ van de door HTP in haar opdracht bewerkte metaalproducten. 

Onzes inziens kan worden gepleit voor het kapitaliseren van een garantieaan-
spraak gelijk aan een ‘uitvalrichtlijn’ die kenmerkend is voor de producten die
door de failliet zijn geleverd. Wanneer het in een specifiek geval niet mogelijk
blijkt om aan de hand van een dergelijke maatstaf een mogelijke garantieaan-
spraak te waarderen, kan aansluiting worden gezocht bij een ‘uitvalrichtlijn’ die
geldt voor soortgelijke (consumptie)goederen.

3.2.5 Alternatieven voor verrekening?

Afgezien van de mogelijkheid tot verrekening door de debitor cessus van zijn
(gekapitaliseerde) garantieverplichting, zijn daarvoor mogelijk nog alternatie-
ven aan te wijzen.

3.3 Mogelijkheid 2: Zekerheidsstelling door de cessionaris voor nakoming
van het garantiebeding jegens de schuldenaar van de failliet, tevens
schuldeiser van de failliet.

In art. 37 Fw is bepaald dat indien een wederkerige overeenkomst ten tijde van
de faillietverklaring zowel door de schuldenaar als door zijn wederpartij in het
geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen de curator op verzoek van de
wederpartij (i.c. debitor cessus) voor deze nakoming zekerheid dient te stellen.

Artikel 37 Fw – dat slechts van toepassing is in de verhouding tussen de weder-
partij en de curator – zou onzes inziens slechts dan van toepassing zijn, in het
geval dat kan worden geoordeeld dat de door de failliet en diens schuldenaar
gesloten overeenkomst, waarin door de failliet ten gunste van de schuldenaar
een garantie voor een bepaalde termijn is overeenkomen, ten tijde van het fail-
lietverklaring van de schuldeiser, door de schuldenaar in het geheel niet of
slechts gedeeltelijk nagekomen. Met Van Andel42 zijn wij van oordeel dat –
voor zover een dergelijk beroep op zekerheidsstelling überhaupt mogelijk is –
voornoemde garantieverplichting meer moet omvatten dan een aanspraak die
aan de schuldenaar eveneens zou toekomen op basis van de wet. Voor een
beroep op zekerheidsstelling door de curator is hier onzes inziens slechts plaats,
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indien sprake is een garantieverplichting jegens een debiteur die expliciet is
vastgelegd in een overeenkomst tussen de schuldeiser (failliet) en diens weder-
partij en van die wederkerige overeenkomst aldus expliciet deel uitmaakt.

Immers, indien zulks niet het geval is, zou op basis van art. 37 Fw door de cura-
tor jegens iedere schuldeiser van de failliet zekerheid dienen te worden gesteld
voor een gebeurtenis die zich in het gunstigste geval, nooit zal voordoen. Art.
53 Fw biedt in dit kader meer mogelijkheden voor beide partijen en komt ons
daarom ook wenselijker voor, temeer nu men zich kan afvragen, of het moge-
lijk in de toekomst door de failliet niet nakomen van een garantieverplichting,
kwalificeert als een ten tijde van de faillietverklaring door de failliete schulde-
naar slechts gedeeltelijk nagekomen wederkerige overeenkomst. Immers, voor
zover het in de macht van de failliete schuldenaar heeft gelegen, heeft hij de
betreffende overeenkomst, inclusief de daaraan verbonden garantieverplichting,
tot aan het moment van faillietverklaring, volledig voldaan.

Na cessie van de vordering door de curator aan een derde, zal de debitor cessus
geen aanspraak meer kunnen maken op art. 37 Fw. Verrekening van enige
garantieaanspraak door de debitor cessus, zoals hierboven uitgebreid bespro-
ken, lijkt een effectiever mechanisme voor de curator om voortvarend de fail-
lissementsboedel af te wikkelen.

3.4 Mogelijkheid drie: vordering van de debitor cessus jegens de 
cessionaris uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking

Niet ondenkbaar is de situatie waarin de debitor cessus, na door de cessionaris
te zijn gesommeerd over te gaan tot betaling van het bedrag dat eerstgenoemde
voorheen aan de cedent (i.c. curator) was verschuldigd, ook daadwerkelijk zijn
volledige schuld voldoet. Achteraf bezien is onzes inziens dan geen sprake
geweest van onverschuldigde betaling. Immers, ook in het geval dat de leve-
rancier niet zou zijn gefailleerd, zou de debitor cessus het volledige (factuur) -
bedrag dienen te betalen, als door hem i.c. aan de cessionaris is voldaan. Echter,
verdedigbaar is dat, nu de binnen de garantietermijn ontstane schade door de
cessionaris niet meer kan worden verhaald in verband met het faillissement van
zijn voormalige schuldeiser, de cessionaris aan wie is betaald danwel de faillis-
sementsboedel ongerechtvaardigd is verrijkt tot de hoogte van het bedrag van
dat door de debitor cessus aan de cessionaris is betaald.

3.4.1 Verrijkingsactie jegens de cessionaris

Indien de verarmde (debitor cessus) zijn garantieaanspraak niet kan effectueren
vanwege de insolventie van zijn leverancier, dient te worden vastgesteld of de
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aard van de rechtsverhouding tussen de verrijkte (de cessionaris) en de ver-
armde, in samenhang met de verhouding tussen de verarmde en de wederpartij
met zich brengt, dat op basis van verkeersopvattingen de verrijking als onge-
rechtvaardigd moet worden beschouwd.43 Volgens Hartkamp is een verrij-
kingsvordering in faillissement mogelijk indien toewijzing daarvan niet leidt tot
benadeling van de paritas creditorum.44 In casu zou daarvan geen sprake zijn,
wanneer de debiteur (zonder dat zijn vordering door de curator is gecedeerd)
zijn aanspraak rechtstreeks jegens de curator geldend zou maken. Immers,
indien de vordering de curator op de failliet geacht werd niet langer te bestaan,
zouden de overige schuldeisers van de failliet daarvan profiteren.

Echter, men kan zich afvragen of i.c. de cessionaris wel is verrijkt door zijn vol-
ledige vordering op de debitor cessus te incasseren. Hartkamp45 heeft in dit ver-
band gesteld dat het er op aan komt of de overeenkomst tussen de verrijkte en
zijn wederpartij, inclusief de uitvoering daarvan, een naar maatschappelijk
opvattingen ‘normale’ rechtshandeling is. Dat is, ook al betreft het een over-
eenkomst om baat niet het geval wanneer het gaat om een in de zakelijke sfeer
gesloten overeenkomst waarbij de tegenprestatie niet – ook niet ten naaste bij
– correspondeert met de waarde van het verkregene. Onzes inziens zal een
curator, wanneer hij overgaat tot het cederen van tot de failliete boedel beho-
rende vorderingen, daarvoor een goede koopprijs bedingen. Immers, de curator
heeft als doel in het proces van vereffening een zo groot mogelijk opbrengst ten
behoeve van de gezamenlijke schuldeisers te realiseren. De vordering van de
debitor cessus uit ongerechtvaardigde verrijking – zo dit al mogelijk is – zal als
gevolg hiervan reeds afstuiten op het vereiste van verrijking van de cessionaris.

3.4.2 Verrijkingsactie jegens de faillissementsboedel

Heeft een door de debitor cessus ingestelde verrijkingsactie jegens de faillisse-
mentsboedel kans van slagen? Kortom: is sprake van een ongerechtvaardigde
verrijking van de boedel en verarming van de debitor cessus? Van Andel meent
dat het toekennen van een boedelvordering uit hoofde van ongerechtvaardigde
verrijking van de boedel (tot maximaal het (i.c. door de cessionaris) na de fail-
lietverklaring aan de boedel betaalde bedrag) in geval zich na de betaling als-
nog een toerekenbare tekortkoming voordoet, een mogelijkheid is. Hierbij zich
uiteraard realiserende dat het op ruime schaal toekennen van boedelvorderin-
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43. J.W.M.K. Meijer, Ongerechtvaardigde verrijking, Amsterdam: SDU Juridisch, p. 211.
44. A.S. Hartkamp, ‘Ongerechtvaardigde verrijking naast overeenkomst en onrechtmatige daad

(II, slot)’, WPNR 2001/6441, p. 333.
45. A.S. Hartkamp, a.w., p. 334. 

M.A.J.G. Janssen en R.J. Versteeg



gen op grond van ongerechtvaardigde verrijking mogelijk in strijd komt met de
rechtszekerheid die in het faillissement een belangrijke rol is toebedeeld. 

Is het echter wel zinvol om een actie uit ongerechtvaardigde verrijking in te
stellen jegens de curator, afgezien van het feit of een dergelijke vordering über-
haupt enige kans van slagen heeft?

In het geval dat sprake is van een negatieve boedel is door Boekraad46 betoogd
dat het voldoen van een vordering buiten een wettelijke rangregeling slechts
mogelijk is op de grondslag van ongerechtvaardigde verrijking van de (overi-
ge) boedelschuldeisers in de zin van art. 6:212 BW. Slechts dan zou men kun-
nen stellen dat op hen uit dien hoofde een eigen verplichting rust die door de
curator, als representant van de gezamenlijke schuldeisers, moet worden nage-
komen. Indien men wil aannemen dat op de gezamenlijke (boedel)schuldeisers
een verplichting rust uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, dan is daar-
voor volgens Boekraad vereist dat het vermogen van deze schuldeisers is ver-
rijkt.

Het vermogen dat in casu echter is verrijkt met de opbrengst van de gecedeer-
de vorderingen, is de faillissementsboedel, van welke boedel de actieve vermo-
gensbestanddelen eigendom blijven van de gefailleerde. De verplichting tot
schadevergoeding uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking rust aldus niet
op de curator als representant van de gezamenlijke schuldeisers, maar als repre-
sentant van de gefailleerde. Boekraad stelt in dit kader dat deze verplichting
van de curator een gewone boedelschuld oplevert, die uit de negatieve boedel
moet worden voldaan overeenkomstig de rang die zij in het wettelijk stelsel van
titel 3.10 BW inneemt. In dat stelsel is de vordering uit ongerechtvaardigde ver-
rijking slechts een concurrente boedelschuld. Slechts in het geval dat sprake is
van een positieve boedel – en dat is in lang niet alle faillissementen het geval –
heeft de debitor cessus aldus baat bij een ingestelde vordering uit hoofde van
ongerechtvaardigde verrijking en weet hij zeker dat hij zijn concurrente boe-
delschuld volledig krijgt voldaan. 

Daarenboven geldt nog dat een curator niet wacht met de afwikkeling van de
faillissementsboedel tot alle mogelijke termijnen zijn verlopen, waarbinnen
voormalige debiteuren/klanten van de failliet hun eventuele garantieaanspraken
geldend kunnen maken. Onzes inziens kan zulks van een curator ook niet wor-
den verwacht.
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3.5 Conclusie

Onze voorkeur gaat, mede bezien in het licht van de in voorgaande paragraaf
besproken nadelen die kleven aan het instellen van een vordering uit onge-
rechtvaardigde verrijking, uit naar de in paragraaf 3.2 aangedragen mogelijk-
heid tot het kapitaliseren van de openstaande garantieverplichting door een
debitor cessus, gevolgd door verrekening door hem met zijn openstaande
schuld aan de cessionaris. Op grond van het thans geldende recht is het slagen
van een dergelijke vordering door de debitor cessus bepaald niet ondenkbeel-
dig. Voor zover de verrekeningsvordering van de debitor cessus niet zou slagen,
kan hij aan zijn verrekeningsverweer in ieder geval een dilatoire exceptie ont-
lenen.

Weliswaar loopt de debitor cessus door het voorgestelde systeem van verreke-
ning het risico in de toekomst meer schade te zullen lijden, als gevolg van een
gebrek dat normaliter onder de door de failliet verstrekte garantie zou vallen.
Namelijk in de situatie dat de schadesom het bedrag van de verrekening na
kapitalisatie van de garantieverplichting overstijgt. Doch, met het voorgestelde
systeem wordt tegemoetgekomen aan de wens van curatoren om effectief en
snel tot afwikkeling van een faillissementsboedel te kunnen overgaan. Daar -
naast wordt iedere (oplettende) schuldenaar – immers de debitor cessus dient
zelf een beroep op verrekening te doen – een kans geboden om de aan hem ver-
strekte garantie om te zetten naar iets van waarde, hetgeen bij een in te stellen
verrijkingsvordering in sommige gevallen onmogelijk en/of onrendabel is.
Immers, het instellen van een verrijkingsvordering is slechts mogelijk in de
situatie dat voornoemde schuldenaar toevalligerwijs net in de periode van
afwikkeling van het faillissement met een gebrek in de aan hem geleverde zaak
wordt geconfronteerd.

Een relativerende opmerking bij al het bovenstaande kan wellicht worden
gevonden in het gegeven dat in het kader van een doorstart vaak ook de bestaan-
de klanten van de failliet worden overgenomen door de koper van het actief uit
de boedel. Uit commercieel oogpunt kan het voor de overnemende partij zinvol
zijn om ook de lopende garantieverplichtingen van de failliet jegens deze
bestaande klanten over te nemen. Een verplichting voor de cessionaris is dit
echter geenszins.
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Kloeke Curatoren

Een verkenning van aansprakelijkheidsrisico’s voor curatoren in een doorstart

MR. J.H. LEMSTRA EN MR. J.H. VAN DER WEIDE1

1. Inleiding

Nog niet zo lang geleden introduceerde het KNMI het verschijnsel ‘gevoels -
temperatuur’: door verschijnselen als sneeuw en harde wind ervaren wij de
temperatuur vaak als lager dan deze in werkelijkheid is.

Een vergelijkbaar fenomeen doet zich voor in de discussies over de (geperci-
pieerde) toegenomen aansprakelijkheidsrisico’s voor curatoren. Door het ge -
mak waarmee belanghebbenden bij een faillissement aansprakelijkheidstellin-
gen naar curatoren sturen ontstaat het ‘gevoel’ dat de aansprakelijkheidsrisico’s
toenemen, hoewel maar weinig aansprakelijkheidstellingen uitmonden in een
dagvaarding, laat staan in een veroordelende uitspraak. In onze verkenning
trachten wij de daadwerkelijke aansprakelijkheidsrisico’s voor curatoren, toe-
gespitst op doorstartsituaties, te inventariseren.

Voor de aansprakelijkheid van de curator in hoedanigheid (q.q.) en voor zijn
persoonlijke aansprakelijkheid (pro se) gelden verschillende maatstaven.2 Voor
de aansprakelijkheid van de curator in hoedanigheid gelden de ‘normale’ ver-
eisten van art. 6:162 BW. Zo is de curator die inbreuk maakt op de voorbehou-
den eigendom van een leverancier door de geleverde zaken aan een derde over
te dragen, daarvoor in hoedanigheid aansprakelijk. De leverancier verkrijgt een
(concurrente) boedelvordering.

Voor de persoonlijke aansprakelijkheid heeft de Hoge Raad in het Maclou-
arrest3 een specifieke zorgvuldigheidsnorm geformuleerd: ‘een curator behoort
te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende
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1. Beiden zijn werkzaam als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag.
2. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss.), Tilburg 1998 p. 209 e.v., S.O.H. Bakkerus,

‘De aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedragingen van de curator’, in: De curator een
octopus, Deventer: Kluwer 1996, p. 174 e.v. en A.L.M. Keirse en F.J.M. Verstijlen, ‘Cura -
toren qualitate qua, lever ieder het zijne!’, NTBR 2004, 73, p. 398 e.v. Anders: Rb. Utrecht
2 juli 2003, JOR 2003/273.

3. HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.



inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en
inzet verricht’ (verder de ‘Maclou-norm’).

Onder een doorstart verstaan wij de onderhandse verkoop van (een deel van) de
onderneming van een gefailleerde (rechts)persoon aan een andere (rechts)per-
soon die onder ‘overneming’ van een aantal van de werknemers de onderne-
ming in gereorganiseerde vorm geheel of gedeeltelijk voortzet.4

Insolad Praktijkregel 3.1 bepaalt dat de curator slechts onderhands verkoopt als
‘aannemelijk is dat de opbrengst voor de boedel per saldo gelijk of groter is
dan bij een openbare verkoop alsmede in het geval dat daarmee een ander
zwaarwegend belang is gediend dat een prudent handelend curator zich mede
behoort aan te trekken’. Een doorstart voldoet aan dit criterium nu de opbrengst
van de verkoop van een onderneming ‘going concern’ vrijwel altijd meer ople-
vert dan de som der delen.

In de praktijk zal de curator de onderneming van de gefailleerde enige tijd moe-
ten voortzetten teneinde de mogelijkheden voor een doorstart te onderzoeken
en vervolgens onderhandelingen met gegadigde(n) te voeren.5

In onze bijdrage behandelen wij de persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s voor
de curator tijdens de voortzettingsfase en de bied- en onderhandelingsfase die
aan de beoogde doorstart vooraf gaan. Tevens gaan wij in op de verhouding tus-
sen de aansprakelijkheid in hoedanigheid en de persoonlijke aansprakelijkheid
in het geval de curator in beide hoedanigheden aansprakelijk is. Waar nuttig
blikken wij vooruit naar het Voorontwerp.6

2. Voortzetting van de onderneming

Indien geen commissie van schuldeisers is benoemd, behoeft de curator voor
voortzetting van de onderneming de machtiging van de rechter-commissaris.7

Voorwaarde voor voortzetting van de onderneming is dat dit in het belang van
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4. Een doorstart wordt vaak op enigerlei wijze voorbereid tijdens een voorlopige surséance van
betaling die aan het faillissement vooraf gaat. Dit voorportaal voor een doorstart valt buiten
het bestek van deze bijdrage.

5. In de praktijk komt een doorstart van een reeds stilgelegde onderneming zelden voor.
6. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet Voorontwerp

Insolventiewet, Deventer: Kluwer 2007.
7. Art. 98 Fw. Wij gaan ervan uit dat deze voortzetting plaatsvindt voordat een verificatiever-

gadering is gehouden, zoals de huidige praktijk is.
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de boedel is.8 Of dat het geval is hangt af van alle omstandigheden van het
geval.9 Bij voortzetting van de onderneming met het oog op een doorstart zal
dat belang in eerste instantie vaak gegeven zijn. Het geheel van de onderneming
is doorgaans meer waard dan de som der delen. Veelal zal voortzetting van de
onderneming plaatsvinden tijdens een afkoelingsperiode.

Bij de tijdelijke voortzetting van de onderneming signaleren wij de volgende
aansprakelijkheidsrisico’s voor de curator.

2.1 Inbreuken op goederenrechtelijke rechten bij voortzetting

De gefailleerde zal naar alle waarschijnlijkheid zaken onder zich hebben die (a)
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, (b) ten aanzien waarvan crediteuren
zich op het recht van reclame kunnen beroepen of (c) stil verpand zijn. De
vraag is of de curator gerechtigd is deze zaken tijdens de voortzetting van de
onderneming10 te verkopen, te gebruiken, te verbruiken of te verwerken tot
nieuwe zaken in de wetenschap dat het eigendomsvoorbehoud, het recht van
reclame of het stil pandrecht daardoor teniet (kunnen) gaan of niet meer kun-
nen worden ingeroepen. Voorts beschikt de gefailleerde waarschijnlijk over
gehuurde of geleasede zaken.

Uitgangspunt is dat deze zaken niet (onbezwaard) tot de boedel behoren en de
curator daarover in beginsel niet kan beschikken.11 De curator is in hoedanig-
heid aansprakelijk indien hij in het kader van de voortzetting van de onderne-
ming inbreuk maakt op deze rechten.12

Voor de vraag naar persoonlijke aansprakelijkheid van de curator acht Verstijlen
het wenselijk dat aan curatoren een ‘hard and fast rule’ wordt geboden.
Verstijlen noemt drie relevante factoren: (i) de ‘noodzaak van de inbreuk’, (ii)
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8. B. Wessels, Insolventierecht IV, par. 4375, Bestuur en beheer na faillietverklaring, tweede
druk, Deventer: Kluwer 2008, en K. Frielink, ‘Tegenstrijdige belangen in het insolventie-
recht’, TvI 2001, 4, p. 120. Zie ook Insolad Praktijkregels 2.1 en 2.2.

9. Zie noot 8 en S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet,
heruitgave Van der Feltz II, Zwolle 1994, p. 57.

10. In de literatuur is discussie over de vraag of de curator in dat geval in de normale bedrijfs-
uitoefening handelt. Volgens de toelichting op het Voorontwerp is daarvan sprake, zie
S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet Voorontwerp
Insolventiewet, Deventer: Kluwer 2007, p. 260. Anders: B. Wessels, Insolventierecht II, par.
2630, Gevolgen van faillietverklaring, Deventer: Kluwer 2000.

11. Zie ook Insolad Praktijkregels 7.1 en 7.2.
12. Dit was in de Maclou-zaak al door het Gerechtshof vastgesteld. Daartegen is geen cassatie-

middel gericht; zie HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 rechtsoverweging 3.2.2. 
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de ‘aard van het recht’ en (iii) de ‘aard van de inbreuk’.13 Onder de ‘noodzaak
van de inbreuk’ valt de vraag in hoeverre de boedel op andere wijze aan de
zaken kan komen die benodigd zijn voor voortzetting. Ten aanzien van de ‘aard
van de inbreuk’ maakt Verstijlen een onderscheid tussen enerzijds gebruik,
waardoor de zaken niet verloren gaan, en anderzijds verbruik of vervreemding.

Bij de bespreking van de ‘aard van het recht’ maakt Verstijlen onderscheid tus-
sen rechten zonder zekerheidskarakter, zoals de reële eigendom van een ver-
huurder, en rechten mèt een zekerheidskarakter zoals eigendomsvoorbehoud,
het recht van reclame en pandrecht. Indien de curator een inbreuk maakt op
rechten zonder zekerheidskarakter loopt hij een groter aansprakelijkheidsrisico.
In de visie van Verstijlen, zoals wij die begrijpen, is een curator in een derge-
lijk geval zelfs per definitie persoonlijk aansprakelijk.14

Bij inbreuken op rechten met een zekerheidskarakter (eigendomsvoorbehoud,
pandrecht en recht van reclame) is om aan persoonlijke aansprakelijkheid te
ontkomen volgens Verstijlen15 nodig, maar ook voldoende, dat de curator
onmiddellijk de waarde(vermindering) van de betreffende zaken voldoet of
daarvoor vervangende zekerheid stelt.16

Wij onderschrijven de relevantie van het onderscheid tussen een inbreuk op
rechten mèt en zonder een zekerheidskarakter. In geval van een inbreuk op een
recht met een zekerheidskarakter achten wij het tijdstip van betaling van de
waardevergoeding of zekerheidstelling echter niet van doorslaggevend belang.
De vraag naar persoonlijke aansprakelijkheid van de curator komt op indien hij
niet onmiddellijk met de crediteuren heeft afgerekend èn de boedel uiteindelijk
niet in staat blijkt te zijn de aan deze partijen toekomende vergoedingen te vol-
doen. Of de curator persoonlijk aansprakelijk is hangt af van de uitkomst van
de toets aan de Maclou-norm.17 De uitkomst van die toets is moeilijk in ab-
stracto te beantwoorden nu die afhangt van alle omstandigheden van het geval.
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13. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, (diss.) Tilburg 1998, p. 346 e.v.
14. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, (diss.) Tilburg 1998, p. 350.
15. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, (diss.) Tilburg 1998, p. 346 en 349.
16. De curator zal met de gerechtigden overleg moeten voeren omtrent de hoogte van de ver-

goeding die niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de factuurwaarde van de goederen hoeft te
zijn. Denk aan bederfelijke waar of goederen die inmiddels aanzienlijk in waarde gedaald
zijn.

17. En wat ons betreft niet aan een gewone bestuurdersnorm zoals bepleit door Bakkerus
(S.O.H. Bakkerus, ‘De aansprakelijkheid voor onrechtmatige gedragingen van de curator’
in: De curator een octopus, Deventer: Kluwer 1996, p. 183). De curator zet de onderneming
voort met het oog op een (betere) vereffening van de boedel en treedt daarom niet op als een
op continuïteit gerichte bestuurder.
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Wij menen dat bij toepassing van de Maclou-norm rekening moet worden
gehouden met het feit dat een net benoemde curator geen (volledig) inzicht
heeft in de onderneming en de juridische status van de aangetroffen activa en
toch onverwijld moet beslissen of hij de onderneming al dan niet tijdelijk voort-
zet.18 Wij zouden daarom onderscheid willen maken tussen de beslissing tot
voortzetting die de curator onmiddellijk na zijn benoeming neemt en zijn
beslissing tot voortzetting in een latere fase. Afhankelijk van onder meer de
omvang en de complexiteit van het faillissement zou de curator de eerste paar
dagen gevrijwaard moeten blijven van persoonlijke aansprakelijkheid in het
kader van de voortzetting van de onderneming met het oog op een doorstart.
Voorwaarde voor deze kortstondige ‘quasi-immuniteit’ is dat de voortzetting
geschiedt met toestemming van de rechter-commissaris en de curator overigens
niet ernstig verwijtbaar handelt.19

Als vuistregel zouden wij willen aannemen dat de curator die in een voortzet-
tingssituatie over zaken van derden of zekerheidsgerechtigden beschikt terwijl
hij op het ‘beschikkingsmoment’ weet danwel behoort te weten dat die zaken
de boedel niet toebehoren en weet danwel redelijkerwijs moet aannemen dat de
boedel te zijner tijd de verschuldigde vergoeding niet zal kunnen voldoen, in
beginsel persoonlijk aansprakelijk is voor de door de rechthebbenden geleden
schade. De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator blijft echter afhangen
van alle omstandigheden van het geval. Uitzonderingen op deze persoonlijke
aansprakelijkheid zijn mogelijk. De curator dient bij de uitoefening van zijn
taak immers ook ‘rekening [te] houden met belangen van maatschappelijke
aard’.20,21

Een voorbeeld waarin wij geen persoonlijke aansprakelijkheid van de curator
zouden willen aannemen is het onverwachte faillissement van een ziekenhuis.
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18. De Hoge Raad houdt daar in het Maclou-arrest ook rekening mee, getuige de zinsnede ‘die
vaak geen uitstel kunnen lijden’; zie rechtsoverweging 3.6. Zie ook F.M.J. Verstijlen, De fail-
lissementscurator (diss.), Tilburg 1998, p. 248.

19. Verstijlen lijkt het concept van de ‘quasi-immuniteit’ voor de eerste dagen te omarmen voor
wat betreft de per saldo verlieslatende exploitatie (zie F.M.J. Verstijlen, De faillissementscu-
rator (diss.) Tilburg 1998, p. 248 en 249) maar lijkt dat concept – anders dan wij – niet toe
te willen passen op de door de curator gemaakte inbreuken op rechten van derden met een
zekerheidskarakter.

20. HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 (Sigmacon II), HR 19 april 1996, NJ 1996, 727
(Maclou), en HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Mobell).

21. Wat ons betreft doet de omstandigheid dat een afkoelingsperiode is gelast niets af aan de
aansprakelijkheidsrisico’s voor de curator. Zie ook A.L.M. Keirse en F.J.M. Verstijlen,
‘Curatoren qualitate qua, lever ieder het zijne!’, NTBR 2004, 73, p. 403 en B. Wessels,
Insolventierecht II, par. 2626, Gevolgen van faillietverklaring, Deventer: Kluwer 2000, e.v. 
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Indien de curator welbewust besluit zaken te verbruiken die geen eigendom zijn
van de gefailleerde ten behoeve van de uitvoering van een spoedeisende opera-
tie, menen wij dat de curator die beslissing kan nemen zonder persoonlijke aan-
sprakelijkheid te riskeren, zelfs als hij redelijkerwijs moet aannemen dat de
boedel de verbruikte zaken niet zal kunnen betalen.

Uit de toelichting op het Voorontwerp volgt dat de curator persoonlijk aanspra-
kelijk is indien hij niet kan betalen en redelijkerwijs moet aannemen dat de boe-
del ontoereikend zal zijn om de boedelvordering te voldoen en hij desalniette-
min gebruikt, verbruikt of vervreemdt.22 Wij menen dat in de toelichting op het
Voorontwerp te snel persoonlijke aansprakelijkheid van de curator wordt aan-
genomen.23 Bij de vraag of sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid spelen
alle omstandigheden van het geval een rol, waaronder de omstandigheid dat de
curator rekening dient te houden met belangen van maatschappelijke aard, zoals
in ons voorbeeld van het ziekenhuis.

2.2 Verlieslatende voortzetting

Voortzetting van de onderneming moet in het belang van de boedel zijn.24

Hoewel niet uitgesloten is dat voortzetting van een (licht) verlieslatende onder-
neming in het belang van de boedel is, bijvoorbeeld als daarmee een opbrengst
kan worden verkregen die dat verlies compenseert, zal voortzetting van de
onderneming in het algemeen gestaakt moeten worden indien deze niet ten min-
ste kostenneutraal kan plaatsvinden.25 Verstijlen acht een positieve cash-flow
van belang, hoewel hij niet uitsluit dat bij een negatieve cash-flow nog uitzicht
bestaat op een exploitatieoverschot.26 Ook in het Voorontwerp staat – zo volgt
uit de toelichting – de gedachte centraal dat de curator de exploitatie van de
onderneming dient te staken indien voortzetting een negatief resultaat ople-
vert.27

De curator dient een accurate boekhouding te (doen) voeren tijdens de voort-
zetting van de onderneming en dient zich er voortdurend van te vergewissen of
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22. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet Voorontwerp
Insolventiewet, Deventer: Kluwer 2007, p. 262.

23. Zie ook: J.A. van der Meer, ‘De persoonlijke aansprakelijkheid van de bewindvoerder in het
Voorontwerp van de nieuwe Insolventiewet’, JIF&Z 2008/31, p. 44.

24. Of een ander zwaarwegend belang dienen; zie Insolad Praktijkregel 2.1. 
25. E.W.J.H. de Liagre Böhl, Sanering en Faillissement, Deventer: Kluwer 1991, p. 237 e.v.
26. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss.), Tilburg 1998, p. 251.
27. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet Voorontwerp

Insolventiewet, Deventer: Kluwer 2007, p. 262.
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voortzetting nog ten minste kostenneutraal plaatsvindt.28 Laat de curator dit na
en genereert de voortzetting een verlies, dan riskeert hij persoonlijke aanspra-
kelijkheid voor de schade van boedelcrediteuren of de schade van prefaillisse-
mentscrediteuren indien de boedelcrediteuren (uit anderen hoofde) alsnog vol-
daan kunnen worden. 

Zoals hiervoor toegelicht, zijn wij van oordeel dat de curator in de eerste dagen
na zijn benoeming in beginsel gevrijwaard moet blijven van persoonlijke aan-
sprakelijkheid op de grond van onterechte voortzetting van de onderneming.
Zolang niet evident is dat de onderneming dient te worden stilgelegd menen wij
dat de curator de onderneming, afhankelijk van onder meer de omvang en com-
plexiteit van de onderneming, gedurende enige dagen moet kunnen voortzetten,
zelfs als dat achteraf bezien tot een verlies heeft geleid. De beslissing om de
onderneming stil te leggen leidt immers meestal onherroepelijk tot de onmoge-
lijkheid om de onderneming nog als geheel over te dragen.29

Enkele uitspraken in de lagere rechtspraak hebben betrekking op het thema van
de verlieslatende voortzetting.30 In deze uitspraken wordt onder verwijzing naar
de Maclou-norm steeds overwogen dat de curator deze norm overtreedt indien
duidelijk is dat hij nieuwe boedelschulden aangaat in de wetenschap dat deze
niet kunnen worden nagekomen. Indien de rechter vaststelt dat de curator de
Maclou-norm geschonden heeft zal hij een peilmoment moeten vaststellen
vanaf welk moment de curator persoonlijk aansprakelijk is. Dit is het moment
waarop de curator (geobjectiveerde) wetenschap heeft gehad van het feit dat
nieuwe boedelschulden niet meer (geheel) voldaan zouden kunnen worden.

Een aardige illustratie betreft een uitspraak van Rechtbank Utrecht uit 1999.31

De curator had de onderneming voortgezet. Het ging om de afronding van een
project waarbij een partij zand moest worden geleverd. De curator was er bij de
opstelling van de exploitatiebegroting van uitgegaan dat hij het zand in circa
vijf maanden zou kunnen leveren zonder er rekening mee te houden dat de ont-
vangende partij het recht had de ontvangst van de leveringen te faseren.
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28. Deze verplichting staat niet als zodanig opgenomen in de Faillissementswet, maar vloeit wel
voort uit het feit dat de curator in het systeem van de Faillissementswet in beginsel niet ver-
lieslatend mag voortzetten. Daarbij zal de rechter-commissaris een zorgvuldige registratie
van de verplichtingen als voorwaarde kunnen stellen aan voortzetting van de onderneming.
Vergelijk: F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, Tilburg 1998, p. 250 en 251.

29. F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator (diss.), Tilburg 1998, p. 246-248.
30. Zie bijvoorbeeld Rb. Utrecht 17 maart 1999, JOR 1999/107 en Hof Den Haag 24 april 2001,

JOR 2001/196.
31. Rb. Utrecht 17 maart 1999, JOR 1999/107.
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Uiteindelijk nam het project elf maanden in beslag waardoor de bedrijfskosten
76% hoger uitvielen dan de curator had begroot. Hoewel de curator zijn ver-
gissing tussentijds had ontdekt, had hij daarop zijn exploitatiebegroting niet
aangepast. Verder had de curator geen rekening gehouden met afdrachten ter-
zake loonbelasting, sociale verzekeringspremies en omzetbelasting. De recht-
bank oordeelt dat de curator de Maclou-norm op grove wijze heeft geschonden
en stelt een moment vast waarop de curator geweten moet hebben dat er geen
reëel uitzicht op winstgevende exploitatie van het project (meer) was. Voor de
nadien ontstane boedelschulden houdt de rechtbank de curator persoonlijk aan-
sprakelijk.32

Een uitspraak van Rechtbank Haarlem uit 200533 geeft een ander voorbeeld.
Een curator staat zijn gefailleerde toe de onderneming (een groente- en fruit-
winkel met veel contante geldstromen) tijdelijk voort te zetten. Pas tweeëneen-
halve maand na faillissementsdatum stelt hij voorwaarden aan voortzetting van
de onderneming, echter zonder nadien op de juiste naleving van die voorwaar-
den toe te zien. Daar was te meer aanleiding voor gezien de goklust van de
gefailleerde en het feit dat de gefailleerde al gegijzeld was geweest vanwege
niet nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Faillissementswet.
Onder deze bijzondere omstandigheden houdt de rechtbank de curator per-
soonlijk aansprakelijk voor de schade van een onbetaald gebleven boedelcredi-
teur.

In het algemeen zullen boedelcrediteuren alleen dan tot persoonlijke aanspra-
kelijkstelling van een curator besluiten indien de boedel negatief blijkt te zijn
en de boedelcrediteuren niet volledig betaald kunnen worden. Indien de onder-
neming te lang en met verlies is voortgezet maar de boedel wel toereikend is
voor voldoening van de boedelschulden kan de curator persoonlijk aansprake-
lijk zijn jegens de gezamenlijke prefaillissementscrediteuren die daardoor hun
uitkeringspercentage hebben zien verminderen. Deze crediteuren zouden ieder
afzonderlijk een schadevordering tegen de curator in privé kunnen instellen.
Afhankelijk van de ernst van de taakverwaarlozing kan hier ook een taak voor
de rechter-commissaris zijn weggelegd. De rechter-commissaris zou de curator
in geval van een ernstige misslag ten aanzien van de voortzetting van de onder-
neming kunnen ontslaan en een nieuwe curator kunnen benoemen die kan
onderzoeken of zijn voorganger persoonlijk aansprakelijk kan worden gehou-
den voor de door de gezamenlijke crediteuren geleden schade.34
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32. De door de rechtbank gehanteerde maatstaf lijkt op de Beklamel-maatstaf; HR 6 oktober
1989, NJ 1990, 286, m.nt. J.M.M. Maeijer.

33. Rb. Haarlem 16 februari 2005, JOR 2005/220.
34. Vergelijk: E.W.J.H. de Liagre Böhl, Sanering en Faillissement, Deventer 1991, p. 49.
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3. Bied- en onderhandelingsproces

Welke aansprakelijkheidsrisico’s loopt de curator bij de onderhandse verkoop in
het kader van een doorstart en tijdens de onderhandelingsfase die daaraan voor-
afgaat? 

Voorop staat dat de curator een grote mate van vrijheid heeft om een bied- en
onderhandelingstraject in te richten. De literatuur geeft de curator weinig hou-
vast bij de beantwoording van de vraag aan welke minimale eisen het bied- en
onderhandelingsproces moet voldoen. De Praktijkregels en het Voorontwerp
laten zich over dit onderwerp evenmin uit.

3.1 Structurering bied- en onderhandelingsproces

De curator dient vanzelfsprekend te streven naar een zo hoog mogelijke op -
brengst. Waar mogelijk zal de curator verschillende potentiële gegadigden moe-
ten uitnodigen deel te nemen aan het biedproces. Sterker nog, als de curator
moet weten dat een bepaalde partij waarschijnlijk een doorstart zal willen
maken, zal hij die partij van het faillissement op de hoogte moeten stellen, bij
gebreke waarvan hij mogelijk door die partij persoonlijk aansprakelijk gehou-
den zal worden voor zijn schade. Hof Arnhem achtte een curator in beide hoe-
danigheden aansprakelijk jegens een stille vennoot van een gefailleerde com-
manditaire vennootschap aangezien de onderneming van de commanditaire
vennootschap, met voorbijgaan aan het contractuele voortzettingsrecht van de
stille vennoot, was overgedragen aan de beherend vennoot vóórdat de uitspraak
van het faillissement was gepubliceerd en zonder dat de stille vennoot van het
faillissement op de hoogte was gebracht.35

Indien verschillende partijen geïnteresseerd zijn in een doorstart zal de curator
een biedproces moeten inrichten. Afhankelijk van de omvang en complexiteit
van het faillissement en de over te dragen onderneming zal de curator er ver-
standig aan doen zich bij het biedproces te laten bijstaan door externe deskun-
digen. Bij de (grotere) doorstarts wordt bij de inrichting van het biedproces in
toenemende mate aansluiting gezocht bij de M&A praktijk inclusief taxatie-
rapporten, ‘bidbooks’ en ‘datarooms’. Ook bij bescheidener doorstarts kan de
zorgplicht van de curator met zich meebrengen dat hij voldoende branche -
deskundigheid inhuurt en dat hij over een objectief waarderingsrapport van de
onderneming beschikt.
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35. Hof Arnhem 6 februari 2007, JOR 2007/106 rechtsoverweging 4.7 – 4.9.
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In geval van een zorgvuldig ingericht en voorbereid biedproces waaraan ver-
schillende partijen hebben deelgenomen zal de curator jegens belanghebbenden
niet snel aansprakelijk zijn op de grond dat een te lage koopsom is verkregen
voor de onderneming.36 De curator die nalaat zorg te dragen voor een profes-
sioneel en gestructureerd biedproces, afgestemd op de omvang en complexiteit
van de desbetreffende onderneming, loopt in onze visie bij een tegenvallende
verkoopopbrengst wèl het risico dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld
voor de gemiste (meer) opbrengst.

3.2 Informatieverstrekking

Op grond van de jegens de gegadigde partijen in acht te nemen zorgvuldigheid
zal de curator alle gegadigden in beginsel dezelfde informatie dienen te ver-
strekken. Deze verplichting gaat echter niet zover dat de curator moet instaan
voor informatiesymmetrie, zo volgt uit een vonnis van de Voorzieningenrechter
Arnhem uit 2005.37 Een ‘consortium’ met een voormalig directeur en een
grootaandeelhouder van de gefailleerde bracht aan de curator een bod uit onder
de voorwaarde dat hij bepaalde bedrijfsinformatie niet aan derden ter beschik-
king zou stellen. Een concurrent verzocht om bedrijfsinformatie ter voorberei-
ding van een eventuele bieding. De curator weigerde de bedrijfsinformatie te
verstrekken en kwam tot overeenstemming met het ‘consortium’. De Voor -
zieningenrechter oordeelde dat de curator niet onrechtmatig had gehandeld
door de bedrijfsinformatie niet te verstrekken aan de concurrent. Daarbij speel-
de een rol dat vaststond dat het bod van het ‘consortium’ adequaat was, het zou
vervallen indien de bedrijfsinformatie aan de concurrent zou worden verstrekt,
en de curator slechts de kans had op een beter bod van de concurrent. Voor de
Voorzieningenrechter was overigens van belang dat een aanzienlijk deel van de
werkgelegenheid behouden bleef indien het bod van het ‘consortium’ zou wor-
den aanvaard.

3.3 Consistente uitvoering biedproces

Zodra de curator is overgegaan tot een, voor belanghebbenden kenbare, inrich-
ting en vastlegging van het biedproces, dient hij zich daaraan in beginsel ook te
houden. In de casus die aan de orde kwam in een arrest van de Hoge Raad uit
200138 had de curator diverse partijen uitgenodigd een initieel bod uit te bren-
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36. Tenzij de onderneming zou zijn verkocht voor een (aanmerkelijk) lager bedrag dan de liqui-
datiewaarde van de vrij verkoopbare activa.

37. Vzr. Arnhem 21 september 2005, JOR 2005/288.
38. HR 7 september 2001, JOR 2001/244 en de noot van Wessels. 
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gen op een onroerende zaak. Vervolgens onderhandelde de curator met de
hoogste initiële bieder (exclusief) verder. Toen de curator en de bieder tot over-
eenstemming waren gekomen en de curator machtiging aan de rechter-com-
missaris verzocht voor de onderhandse verkoop, wendde de bieder met het
laagste initiële bod zich tot de rechter-commissaris met het verzoek de machti-
ging te onthouden met het argument dat hij inmiddels een hoger bedrag bood.
De Hoge Raad begrijpt het oordeel van de rechtbank aldus dat het ‘met de aan
een behoorlijke afwikkeling van een faillissement te stellen eisen in strijd zou
zijn te aanvaarden’ dat de bieder met het laagste bod, nadat deze heeft kennis
genomen van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de curator en de
hoogste bieder, kan bewerkstelligen dat de zaak alsnog aan hem zouden moe-
ten worden verkocht door alsnog een hoger bod uit te brengen.

Anders dan de rechtbank en advocaat-generaal Langemeijer plaatst de Hoge
Raad zijn dragende overweging niet (mede) in de sleutel van de precontractu-
ele goede trouw. De mogelijkheid voor de curator in dit faillissement een hoge-
re opbrengst voor de boedel te genereren moet volgens deze uitspraak in dit
specifieke geval wijken voor het hogere belang dat gemoeid is met een behoor-
lijke afwikkeling van een faillissement. Doelt de Hoge Raad met zijn formule-
ring niet in wezen op een maatschappelijk belang dat onder de omstandigheden
van dit geval moest prevaleren boven het boedelbelang?39 In zijn fraaie bijdra-
ge aan de Insolad jaarbundel 2007 behandelt Huydecoper de vraag of de cura-
tor bij zijn beleid rekening moet houden met andere (maatschappelijke en
zwaarwegende) belangen of dat de curator alleen het belang van een optimale
opbrengst voor ogen moet hebben. Huydecoper stelt vast dat de drie voor deze
vraag richtinggevende arresten van de Hoge Raad40 geen betrekking hebben op
een rechtstreeks conflict tussen het boedelbelang en (andere) maatschappelijke
belangen, maar op situaties waarin sprake is van een belangenconflict tussen
(de rechten van) een bepaalde crediteur en het boedelbelang van de gezamen-
lijke crediteuren.41 Huydecoper is van oordeel – zien wij het goed – dat uit die
arresten van de Hoge Raad niet kan worden afgeleid dat het boedelbelang onder
omstandigheden moet wijken voor maatschappelijke belangen. Opmerkelijk
genoeg besteedt Huydecoper geen aandacht aan het hiervoor vermelde arrest
uit 2001. Wij menen dat uit dit arrest kan worden afgeleid dat de Hoge Raad het
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39. Langemeijer meent in zijn conclusie voor het arrest van wel; zie alinea 2.9 van de conclusie
bij HR 7 september 2001, JOR 2001/244.

40. Zie de uitspraken vermeld in noot 20.
41. J.L.R.A. Huydecoper, ‘Andere zwaarwegende belangen’, in: De integere curator, Insolad

jaarboek 2007, Deventer: Kluwer 2007, p. 9. Zie ook: S.H. de Ranitz , ‘Crediteurenbelang
versus “andere belangen” De taak van de curator nader bezien’ in: De curator een octopus,
Deventer: Kluwer 1996, p. 199.
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toelaatbaar acht dat het boedelbelang onder bijzondere omstandigheden wijkt
voor een ander (zwaarwegend) maatschappelijk belang.

3.4 Valkuilen bij onderhandelingen met één partij

Indien zich slechts één partij voor een doorstart meldt bij de curator en hij
besluit te onderhandelen met deze ene partij, dient de curator voldoende inzicht
te hebben in de waarde van de activa van de over te dragen onderneming. De
geïnteresseerde partij is niet zelden de bestuurder en/of aandeelhouder van de
gefailleerde die vaak al een doorstartplan op zak heeft bij zijn eerste kennis-
making met de curator. De curator die bij zijn aantreden per definitie een infor-
matieachterstand heeft, dient bij onderhandelingen met één partij extra op zijn
hoede te zijn. Het Hof Arnhem verwoordt dit uitgangspunt als volgt: ‘Uit de
gehele gang van zaken blijkt dat de curator in grote haast is ingegaan op de
hem door de beherend vennoot voorgestelde activatransactie, kennelijk zonder
bij een derde (…) enige informatie in te winnen, en daarbij dus blind te varen
op de door de koper (…) verstrekte informatie omtrent de waarde van de door
de koper te verwerven activa. Uit niets blijkt dat de curator ook maar heeft
gepoogd zijn positie in dit door hemzelf gesignaleerde “spanningsveld” (…) te
versterken.’42

3.5 Overdracht van zaken die niet (onbezwaard) tot de boedel behoren

De curator dient gespitst te zijn op de vraag welke boedelbestanddelen vatbaar
zijn voor overdracht aan een overnemende partij. Denk aan vergunningen43 of
licenties op software44.

Het komt voor dat de curator aan de doorstartende partij zaken overdraagt die
niet (onbezwaard) eigendom zijn van de boedel, zoals verpande zaken, zaken
die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en zaken waarop een recht van
reclame is ingeroepen. Uit het Maclou-arrest45 volgt dat de curator niet per-
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42. Hof Arnhem 6 februari 2007, JOR 2007/106 rechtsoverweging 4.9.
43. Veel bestuursrechtelijke vergunningen vervallen vanwege het faillissement of kunnen door

het bevoegd gezag worden ingetrokken ingeval van faillissement. Vergunningen zijn vaak
niet overdraagbaar. Of dit in het concrete geval aan de orde is hangt af van de regeling op
grond waarvan de vergunning is verleend, zie B. Wessels, Insolventierecht II, par. 2100 en
2110, Gevolgen van faillietverklaring, Deventer: Kluwer 2000,.

44. Zie over de complicaties ten aanzien van het overdragen van softwarelicenties bijvoorbeeld:
mr. H. Struik, ‘Softwarelicenties in faillissement’, TvI 2002/special softwarelicenties, p. 280
e.v.

45. HR 19 april 1996, NJ 1996, 727.
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soonlijk aansprakelijk is indien hij in het kader van een doorstart zaken onder
eigendomsvoorbehoud ter hand stelt aan de doorstartende partij indien hij daar-
bij ten minste contractueel overeenkomt dat de doorstartende partij de eigen-
domsvoorbehouden zal respecteren, hij geen reden heeft aan de juiste nako-
ming van die verplichting te twijfelen op het moment van terhandstelling en
met de doorstart ook algemene belangen zoals het behoud van werkgelegenheid
gemoeid zijn.

In de moderne doorstartpraktijk besteden curatoren, vooral bij de grotere door-
starts, in toenemende mate aandacht aan de contractuele en zekerheidsrechte-
lijke bescherming van de rechten van derden. In de model doorstartovereen-
komsten bedingen curatoren vaak zekerheid voor de juiste afwikkeling van de
eigendomsvoorbehouden en andere rechten van derden. Met de (stil) pandhou-
der maken curatoren doorgaans voorafgaand aan de doorstart concrete afspra-
ken. Verder wordt in doorstartovereenkomsten gestipuleerd dat uitsluitend
zaken van de gefailleerde worden overgedragen en dat zaken die uiteindelijk
derden blijken toe te behoren dienen te worden gerestitueerd al dan niet in com-
binatie met een ‘glijclausule’ voor de koopsom. De ‘focus’ op de belangen van
derden en (andere) belanghebbenden past in de verdere professionalisering van
het curatorschap die de afgelopen twintig jaar is doorgevoerd. De curator die
niet mee gaat in deze ontwikkeling loopt zeker in doorstartsituaties een ver-
hoogd risico op persoonlijke aansprakelijkheid.

Art. 3.6.9 Voorontwerp verleent de curator de bevoegdheid stil verpande, ver-
hypothekeerde of onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken over te dragen
in het kader van een doorstart. De pandhouder, hypotheekhouder of eigenaar
kan bezwaar maken tegen de voorgenomen verkoop door de curator. De
opbrengst draagt de curator alsnog aan de pandhouder, de hypotheekhouder of
de eigenaar af ingevolge art. 3.6.10 na aftrek van een boedelbijdrage.

3.6 Aansprakelijkheid voor gemiste opbrengst

In paragraaf 3.1 signaleerden wij het risico dat een curator bij een te lage door-
startopbrengst persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de gemiste (meer)
opbrengst. Uit recente lagere jurisprudentie komt naar voren dat de curator in
ieder geval buiten doorstartsituaties vaker aansprakelijk gesteld wordt in geval-
len waarin belanghebbenden menen dat de curator een te lage koopsom is over-
eengekomen.46
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46. Dit verwijt kwam, naast de hierna te bespreken uitspraken, ook nog aan de orde in Hof Am -
sterdam 11 september 2007, LJN: BB8625 en Rb. Amsterdam 21 mei 2008, LJN BD: 5700.
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In een vonnis van Rechtbank Assen uit 200747 wordt met succes een curator
verweten dat hij een activum voor een te lage prijs heeft verkocht. De curator
had een tankstation voor een bedrag van € 300 002 verkocht. Een concurrente
crediteur stelt dat de curator een aanmerkelijk hogere koopsom had kunnen
bedingen. De crediteur krijgt geen uitkering op zijn vordering terwijl hij wel
een gedeeltelijke uitkering had kunnen ontvangen indien de curator het tank-
station voor een hogere prijs, die haalbaar was, zou hebben verkocht.

De rechtbank overweegt, na raadpleging van een deskundige, dat de curator bij
een andere wijze van verkoop een aanmerkelijk hogere koopsom had kunnen
verkrijgen en overweegt voorts dat de curator zich dat had moeten realiseren.
De curator heeft niet overeenkomstig de Maclou-norm gehandeld en wordt
daarom zowel in hoedanigheid als persoonlijk aansprakelijk geacht voor de
schade die de desbetreffende crediteur heeft geleden.

In een uitspraak uit 2003 komt Rechtbank Utrecht tot een andere uitkomst.48

Ook in dit geval wordt de curator het verwijt gemaakt dat hij een activum, een
softwarepakket dat door de gefailleerde was ontwikkeld, voor een te lage koop-
som heeft overgedragen. De rechtbank overweegt dat de prijs die de curator
heeft gerealiseerd niet in een wanverhouding staat tot de waarde die het soft-
warepakket volgens een geraadpleegde deskundige had. Daarbij speelde een rol
dat de curator belang had bij een snelle verkoop van het softwarepakket nu dit
(nog) niet geschikt was om onder Windows te draaien terwijl dat besturings-
systeem wel in opkomst was.

3.7 Overige aansprakelijkheidsrisico’s

Sommige pandhouders staan erop zélf voor de verkoop van de verpande zaken
zorg te dragen. Soms wenst de ontvanger zaken die onder eigendomsvoorbe-
houd aan de gefailleerde zijn geleverd of die de gefailleerde heeft geleased en
waarop hij bodembeslag heeft gelegd zelf te verkopen. Ten behoeve van een
mogelijke doorstart kan de curator alsdan overwegen een pandhouder te vol-
doen (lossing), geleasede zaken te kopen of alsnog de koopsom te betalen voor
de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. In de twee laatste situ-
aties gaat het bodemrecht van de ontvanger teniet voor zover het bodemzaken
betreft en hij daarop bodembeslag heeft gelegd, terwijl de ontvanger daarvoor
geen vergoeding verkrijgt. In het arrest Sigmacon-II49 heeft de Hoge Raad uit-

174

47. Rb. Assen 10 oktober 2007, LJN: BC4933.
48. Rb. Utrecht 2 juli 2003, JOR 2003/273.
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gemaakt dat een dergelijke handelwijze van de curator geen onrechtmatige daad
oplevert ten opzichte van de ontvanger, mede onder verwijzing naar de alge-
mene belangen die een rol kunnen spelen bij een doorstart, waaronder het
behoud van werkgelegenheid.

De rechter-commissaris kan in het belang van de boedel aan zijn machtiging
voor een doorstartovereenkomst voorwaarden verbinden. Wij achten de curator
in beginsel persoonlijk aansprakelijk indien hij dergelijke ‘beschermende’
voorwaarden niet naleeft en het risico op benadeling waartegen deze voorwaar-
den bescherming beoogden te bieden, zich verwezenlijkt. Voor onze opvatting
vinden wij steun in een arrest van de Hoge Raad uit 199850 waaruit volgt dat
indien de rechter-commissaris de beleidsvrijheid van de curator heeft ingeperkt
door bijvoorbeeld in zijn machtiging tot verkoop te verlangen dat de curator
zekerheid verlangt, de curator aansprakelijk kan51 zijn indien hij in strijd met
die beschikking geen zekerheid verlangt. 

4. Draagplicht bij hoofdelijke veroordeling van de curator in beide
hoedanigheden

In de hiervoor aangehaalde uitspraak van Rechtbank Assen uit 200752 achtte de
rechtbank de curator zowel in hoedanigheid als persoonlijk aansprakelijk voor
de schade van een prefaillissementscrediteur omdat hij met een veel te lage
prijs genoegen had genomen bij de verkoop van een tankstation. De rechtbank
wijdt een overweging ten overvloede aan de verhouding tussen de aansprake-
lijkheid van de curator in hoedanigheid en die in persoon. De rechtbank over-
weegt dat het wettelijk systeem zich niet goed verdraagt met de aansprakelijk-
heid van de curator in hoedanigheid aangezien de boedel bij uitstek schade lijdt
door de onrechtmatige daad van de curator. Indien de crediteur de schade ver-
goed krijgt uit de boedel, wordt de boedel in de visie van de rechtbank dubbel
getroffen door de onrechtmatigheid. De rechtbank wijst erop dat ook de overi-
ge crediteuren in gelijke mate schade hebben geleden. De rechtbank oordeelt:
‘Het ligt in een zodanig geval waarbij de boedel wordt aangesproken naar het
oordeel van de rechtbank in de rede dat de boedel verhaal zoekt op de curator
pro se.’

Indien de curator zowel in hoedanigheid als persoonlijk aansprakelijk is, speelt
de vraag wie uiteindelijk de schade dient te vergoeden. De art. 6:102 lid 1 jo.
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6:101 BW zijn van toepassing maar bieden geen concreet richtsnoer. De opmer-
king van Verstijlen dat de draagplicht en het regres praktisch gezien slechts een
gering belang hebben53, onderschrijven wij niet. Het lijkt veeleer ‘standard
practice’ om de curator in beide hoedanigheden aan te spreken, zelfs als er vol-
doende actief in de boedel lijkt te zijn.54

De curator zal in de regel, wanneer hij in beide hoedanigheden wordt veroor-
deeld tot schadevergoeding, geneigd zijn eerder uit de boedel te putten dan zijn
eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te spreken. De curator wordt
weliswaar geacht om te kunnen gaan met tegenstrijdige belangen, maar de
vraag is hoe hij moet acteren in geval van een persoonlijk tegenstrijdig belang.55

Het is op zichzelf praktisch indien de rechtbank zich uitlaat over de draagplicht
van de schade. Wel vragen wij ons af of het Rechtbank Assen vrijstond om zich
ambtshalve uit te laten over de draagplicht.56

Rechtbank Haarlem57 gooit het over een andere boeg door in het tussenvonnis
eerst te oordelen over het meest verstrekkende verwijt, te weten de persoonlij-
ke aansprakelijkheid, opdat de schade uit het vermogen van de curator wordt
voldaan en niet ten laste van de boedel. Gelet op het petitum waarin een hoof-
delijke veroordeling van de curator in beide hoedanigheden werd gevorderd,
staat het de rechtbank ons inziens niet vrij een beslissing over de aansprake-
lijkheid in hoedanigheid achterwege te laten.

Wij zijn van oordeel dat het gedeelte van de schade dat gelijk is aan het voor-
deel dat de boedel in voorkomende gevallen heeft genoten, zonder meer uit de
boedel betaald kan worden.58 Voor het resterende deel van de schade zal de
draagplicht moeten worden vastgesteld. De ernst en aard van het aan de curator
gemaakte verwijt en de omstandigheden van het geval zijn bij de vaststelling
van de draagplicht van belang. Verstijlen meent dat voor zover de curator zijn
taak ten opzichte van de boedel naar behoren heeft vervuld, de curator de scha-
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de niet uit zijn privévermogen hoeft te voldoen.59 Dit lijkt een al te theoretische
benadering. Hoe vaak zal het voorkomen dat de curator zodanig over de schreef
is gegaan dat hij (extern) persoonlijk aansprakelijk is maar niettemin ten
opzichte van de boedel zijn taak naar behoren heeft vervuld?

Als de – wat ons betreft hoge – hobbel van de persoonlijke aansprakelijkheid
eenmaal is genomen, kunnen wij instemmen met Rechtbank Assen dat de cura-
tor de schade in beginsel uit zijn eigen vermogen dient te voldoen, althans voor
het gedeelte waarvoor de boedel uiteindelijk is benadeeld. Deze benadering
dient de rechtszekerheid en is billijk ten opzichte van de gezamenlijke credi-
teuren. Het wettelijk systeem biedt de rechter voldoende mogelijkheden om in
bijzondere gevallen van de door ons bepleite hoofdregel af te wijken door een
draagplicht ‘op maat’ vast te stellen.

5. Besluit

Wij komen terug op de titel van onze bijdrage: een variant op de Bange Be -
stuurders van Kroeze.60 Een geslaagde doorstart en risicomijdend gedrag van
curatoren gaan niet samen. Voor een geslaagde doorstart is een kloeke curator
nodig die met de benodigde kennis en ervaring onvervaard ten behoeve van het
hogere boedelbelang beslissingen durft te nemen. Ook als hij weet dat die
beslissingen soms voor bepaalde belanghebbenden nadelig kunnen uitpakken.
Van persoonlijke aansprakelijkheid mag ook in doorstartsituaties slechts in evi-
dente gevallen van persoonlijk verwijtbaar handelen sprake zijn. Als de lat voor
persoonlijke aansprakelijkheid te laag wordt gelegd, wordt zelfs de kloekste
curator kopschuw en blijft de onderneming aan de grond. Wij hebben in onze
verkenning van literatuur en jurisprudentie geen aanwijzingen gevonden dat
curatoren naar huidig recht te snel in persoon aansprakelijk worden gehouden.
Dat het ‘gevoel’ daarbij anders kan zijn dan de werkelijkheid memoreerden wij
al in onze inleiding.
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Doorstart vanuit het perspectief van de 
rechter-commissaris

MR. F.H.E. BOERMA1

1. Inleiding

Een van de charmes die het insolventierecht heeft, is dat het alle beroepsbeoe-
fenaars die betrokken zijn bij een boedelafwikkeling, een in vergelijking met
andere rechtsgebieden grote mate van beslissingsvrijheid biedt. Terwijl het zich
afspeelt in een processueel relatief ongecompliceerd systeem en op het raak-
vlak van recht en economie. 

Waar het rechtsbedrijf zich uit principe wil voorstaan op een streven naar (for-
mele) rechtvaardigheid, is een dergelijke benadering op een deel van de prak-
tijk van het insolventierecht niet goed toepasbaar waar het handelsaspecten in
zich heeft.

In dit artikel wil ik verduidelijken langs welke maatstaven een rechter-commis-
saris een doorstart zal beoordelen. En daarbij betogen dat ‘doorstart’ geen doel
op zich is en evenzeer geen goede of kwade uitkomst kent. Vooral de manier
waarop deze tot stand komt is naar mijn mening bepalend voor de vraag of –
gezien vanuit de Faillissementswet – een beoogde doorstart toelaatbaar is. 

Ik zal eerst een beschrijving geven van het doel van een insolventie en wat een
doorstart nu eigenlijk in de optiek van de Faillissementswet inhoudt. Daarna zal
ik, omdat bij een doorstart het handelen van de curator in de kern ter beoorde-
ling ligt, de taak van een curator uiteenzetten en vervolgens welke aspecten een
rol spelen bij de beoordeling of toestemming verleend kan worden voor de
beoogde doorstart.

2. Doel van insolventieafwikkeling

Het insolventierecht, althans het faillissementsrecht2, is in de kern door de wet-
gever destijds opgezet als een wijze van collectief verhaal, op het gehele ver-
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mogen van de schuldenaar.3 Het is, verdere nuances buiten beschouwing laten-
de, daarmee uiteindelijk kort en goed gericht op een geldelijke uitkering aan
schuldeisers overeenkomstig ieders verhaalsrecht. Ingeval sprake is van een
gefailleerde onderneming (als schuldenaar), is het doel van de faillissementsaf-
wikkeling derhalve omzetting van het in de onderneming aanwezige vermogen
in eveneens een geldelijke uitkering. De faillissementswet biedt, buiten de
bepalingen betreffende de schuldsanering waar het (maatschappelijk) belang
van de schuldenaar bij het verkrijgen van een schone lei boven die van de
schuldeisers is gesteld, geen expliciete bepalingen die oog hebben op andere
belangen dan die van de schuldeisers.4 Belang als behoud van de onderneming
of andere mogelijk maatschappelijk relevante belangen zoals behoud van werk-
gelegenheid, worden als zodanig niet benoemd. Laat staan dat in de Faillisse -
mentswet de term ‘doorstart’ gevonden kan worden. Dit terwijl het een zich re -
gel matig voordoend fenomeen is in de insolventieafwikkeling. Met Van Am -
ster dam5 versta ik onder een doorstart het (al dan niet gedeeltelijk) behoud van
(een deel van) de kernactiviteiten van een onderneming. Hiermee bedoel ik een
onderneming in de economische, niet in juridische zin. 

Een doorstart kenmerkt zich derhalve doordat deze ziet op en leidt tot behoud
van (een deel van) de onderneming, waarmee de afgeleide maatschappelijke
belangen zoals continuïteit (van kennis en productiviteit) en werkgelegenheid
gewaarborgd zijn. Met het gebruik van deze definitie is direct duidelijk dat de
doorstart, bezien vanuit het perspectief van de ogenschijnlijk engere
Faillissementswet, een doel is dat niet met zoveel woorden door de wetgever
beoogd is te bereiken. Vanuit een louter dogmatisch perspectief zou doorstart
derhalve in de faillissementspraktijk niet een leidende rol mogen spelen bij
welke besluitvorming van de curator of rechter-commissaris dan ook.6 Dit
standpunt is op zich verdedigbaar maar doet enigszins rigide aan. Er is eerst
sprake van een doorstart tijdens een insolventie indien sprake is van een onder-
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neming die in financiële problemen verkeert en op enig moment in bedrijfs-
economisch opzicht insolvent raakt, dat wil zeggen als de onderneming niet
meer in staat is om zonder hulp van derden haar financiële verplichtingen na te
komen en zonder deze derden niet meer zelfstandig kan voortbestaan.7 Deze
staat van letterlijke insolventie kan, maar hoeft niet te leiden tot een op eigen
verzoek of op verzoek van een schuldeiser uitgesproken juridische insolventie. 

Kan, omdat veel ondernemingen in de economische insolventiefase een door-
start doormaken doordat derden, veelal de financierende banken, dwingen tot
herstructurering en sanering, zodanig dat een levensvatbare solvente onderne-
ming overblijft. Uit onderzoek blijkt wel dat een zeer groot deel van de sane-
ringen en herstructureringen buiten faillissement plaats vindt, hetgeen de dis-
cussie over doorstart na faillissement wel enigszins relativeert. Waar het in
1996 door het Hugo Sinzheimer Instituut uitgebrachte onderzoeksrapport
‘Faillissementen en selectief ontslag’ nog spreekt van doorstarten in ruim 60%
van de gevallen (bij eigen aangifte), komt mr. drs. A.P.K. Luttikhuis in haar dis-
sertatie, tot andere cijfers, namelijk slechts 6% (zie ook de bijdrage van Santen
en Bos in deze bundel met deels andere cijfers). 8 De overige herstructureringen
en saneringen vinden grotendeels buiten faillissement plaats en belopen naar
schatting van Van Amsterdam in de periode 2002-2003 jaarlijks gemiddeld
ruim 24 000. Uitgaande van een slagingspercentage van 50% buiten insolven-
tie beloopt het aantal geslaagde doorstarten in insolventies volgens Luttikhuis
maar 2,3% van de informele reorganisaties. 

Wat ook de exacte cijfers zijn, In elk geval volgt er uit dat de doorstart in fail-
lissement een sluitstuk is van een langer bedrijfseconomisch traject. Moeilijk
verdedigbaar lijkt het dan om een doorstart binnen faillissement louter nog met
een enge juridische faillissementsbril te beschouwen. Het is namelijk een van
de uitingen van een bredere economische realiteit9 en aan de ondernemende
kant is er ‘vraag’ naar. Het faillissement is de laatste manier om een reorgani-
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satie of sanering die anderzijds (kennelijk) niet meer te realiseren is, te berei-
ken. Maar het conflict lijkt daar wel te liggen. Want de hiervoor beschreven
doelstelling van de faillissementsafwikkeling, verhaal ten behoeve van een col-
lectief van schuldeisers, is niet gemakkelijk theoretisch gelijk te stellen met
behoud van onderneming die blijkbaar informeel, buiten faillissement, niet
realiseerbaar is. Uitgaande van de formele benadering dient een doorstart niet
plaats te vinden wanneer de opbrengst niet ten minste zo hoog is als bij een
reguliere liquidatie van het vermogen van de vennootschap. De doorstart zou
dan eenvoudigweg altijd geweigerd moeten worden. 

Een andere benadering is echter evenzeer bepleitbaar. In die benadering biedt
het insolventierecht een forum waar alle belangen die betrokken zijn bij een
onderneming gehoord en gewogen worden. De belanghebbenden zijn daar in
staat bijdragen te leveren en vorm te geven aan liquidatie danwel doorstart.10

Belangenafweging veronderstelt conflicterende belangen en daarmee ook niet
een eenduidige voorrang van het ene belang boven het andere. Een doorstart
heeft dan evenmin voorrang boven al het andere. En belanghebbenden regule-
ren voor een groot deel dit mogelijke conflict in de praktijk ook zelf. Naar mijn
ervaring (recente andersluidende onderzoekscijfers hierover zijn mij niet
bekend, maar ik hou mij aanbevolen) is het zo dat doorstarten vanwege de
nood zakelijke voorbereiding in het merendeel van de gevallen plaatsvinden in
insolventies uitgesproken op eigen aangiften. Het aantal doorstarten na een
insolventie uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, welke voor de schul-
denaar wel eens uit de lucht wil komen vallen, is beduidend lager. Daar waar
schuldeisers zelf populair gezegd de stekker er uit trekken, is blijkbaar de kans
op herstructurering veelal gevlogen zodat het hiervoor omschreven conflict
vanwege verschillende benaderingen ook niet plaats vindt. Er resteert dan vaak
slechts kale liquidatie. Vraag is wel of in dergelijk gevallen de opbrengst bij
doorstart wel of niet (significant) hoger zou zijn geweest.11

In elk geval bergt de Faillissementswet voor zowel de schuldeiser als de schul-
denaar (soms een onderneming of ondernemer die wil doorstarten) een moda-
liteit om te komen tot kale liquidatie danwel een andere, minder definitieve,
beëindiging van een onderneming. De praktijk, maar ook de jurisprudentie van
met name de Hoge Raad, tendeert eveneens naar de ruimere ‘forumgedachte’
en laat tegelijk zien dat het een het ander ook niet uitsluit. 

182

10. J. Winter, TVVS 1997, 7, p. 210. 
11. Ook deze vraag is echter haast academisch indien in acht wordt genomen dat gemiddeld in

een insolventie er een zeer klein percentage op de concurrente vorderingen wordt uitgedeeld,
namelijk zo rond de 3%. Luttikhuis, p. 34 e.v. 

F.H.E. Boersma



Het is een open deur om te stellen dat als bij een doorstart de objectieve hoofd-
prijs wordt betaald voor het vermogen dat in de boedel valt, de schuldeisers
krijgen wat ze maximaal mochten verwachten en aan de belangen van andere
(werknemers, afnemers en toeleveranciers) evenzeer recht wordt gedaan. Going
concern is het geheel van de onderneming vaak waardevoller dan de onder-
scheiden onderdelen. Het probleem is eerst dan acuut indien mogelijk de
opbrengst niet maximaal dreigt te worden. Welk belang, economisch/maat-
schappelijk of juridisch/schuldeisers, gaat dan voor of is er geen volgordelijk-
heid indien uitgegaan wordt van een forumgedachte? 

3. Taak curator

Sinds het arrest van de Hoge Raad van 19 april 1996, Maclou12 is duidelijk dat
in de visie van de hoogste rechter, ook andere belangen dan louter de enge boe-
delbelangen, een rol kunnen spelen bij de afwegingen die de curatoren hebben
te maken. Niet zozeer valt uit dit arrest af te leiden welke belangen er denkbaar
zijn en of daar een volgorde in is aan te brengen. De kernpassage ‘dat hij bij de
uitoefening van zijn taak uiteenlopende, soms tegenstrijdig belangen moet
behartigen en bij het nemen van zijn beslissingen die vaak geen uitstel kunnen
lijden ook rekening behoort te houden met belangen van maatschappelijke
aard’, waaronder kan vallen zowel de opbrengst voor de boedel maar evenzeer
de continuïteit van de onderneming en werkgelegenheid van de werknemers
van de gefailleerde onderneming13 of belangen van de failliet zelf of derden
zoals zekerheidsgerechtigden, maakt naar mijn oordeel vooral duidelijk dat er
a fortiori geen volgorde of prioriteit aan de veelheid van denkbare belangen is
aan te wijzen. 

Het arrest stond in het kader van de eventuele persoonlijke aansprakelijkheid
van de curator. De belangenafweging die de curator volgens de Hoge Raad mag
en moet maken dient te worden getoetst aan een zorgvuldigheidsnorm die daar-
op is afgestemd, namelijk een in redelijkheid handelende curator met voldoen-
de inzicht en ervaring die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. De
rechterlijke toetsing is dus gericht op de manier waarop de curator tot zijn
beslissingen komt en niet op de uitkomst zozeer. De beoordeling van het han-
delen van een curator is daarmee marginaal van karakter en van een bij een
rechter-commissaris ter goedkeuring voorliggende doorstart dus in essentie
ook. 
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Wat betekent dit nu concreet voor de doorstart van een onderneming. Dient de
curator slechts te zorgen voor de hoofdprijs en toets de rechter-commissaris
enkel de grondslag voor de waardering van het verkochte actief? Verstijlen14

stelt (namelijk) dat slechts in uitzonderingsgevallen de ruimte bestaat om van
het belang van de (geldelijke) boedel af te wijken, te weten namelijk indien dit
belang niet in verhouding staat tot het belang van de gefailleerde dat wordt
geschaad of de betrokken maatschappelijke belangen. Hij is van mening dat de
ruimte daartoe beperkt is waar het gaat om de opbrengst voor de boedel, de
kern van het verhaalsrecht van de schuldeisers. Verdergaande stappen zouden
door de wetgever en niet door de rechtspraak moeten worden gezet en het
zwaartepunt zou moeten liggen bij maximalisatie van de opbrengst voor de
boedel. 

Naar mijn mening gaat het er echter niet om op detailniveau te bepalen wanneer
afgeweken mag worden van het boedelbelang, niet door de rechter maar ook
niet door een (toekomstige) wetgever. Ten eerste niet omdat ‘het boedelbelang’,
vertaald in de vorm van de hoofdprijs, niet bestaat. Er bestaat geen juridisch
maximaal haalbare prijs, enkel een marktprijs. Aansturen op de hoofdprijs is
dus van beperkte waarde indien in ogenschouw wordt genomen dat die prijs
door tijd, plaats en omstandigheden wordt bepaald. Waarde kent geen absolute
rechtvaardigheid.

De Hoge Raad stelt in Maclou terecht vast dat de curator in geen contractuele
relatie staat tot welk partij dan ook en dit geldt ook in de relatie tot de rechter-
commissaris. Deze noch de rechtbank betaalt het salaris van de curator, of de
rechtbank, maar de boedel.15 De curator heeft een zelfstandige positie en aan
zijn oordeel komt ook een zelfstandige rol toe. Een verschil van inzicht tussen
de toezichthoudende rechter-commissaris en curator hoeft dan idealiter niet
(steeds) uit te monden in een machtswoord van de rechter-commissaris. De
curator kan bovendien ook in beroep tegen een beslissing van een rechter-com-
missaris. In de gedachte van de Hoge Raad is de curator een onafhankelijke
(niet contractueel gebonden immers) belangenbehartiger. Aan deze dient ver-
volgens de zelfstandige bevoegdheid toe te komen de verschillende belangen te
identificeren, te wegen en, ook indien tegenstrijdig, te beslissen, al dan niet
getoetst door een insolventierechter. De manier waarop de curator tot zijn

184

14. p. 153 e.v.
15. Ik realiseer mij volledig dat ook dit niet geheel conform de realiteit is omdat r-c en recht-

bank een zeer belangrijke rol vervullen in het vaststellen van het salaris. Dat neemt echter
de kern van het betoog niet weg.

F.H.E. Boersma



weging komt en zijn beslissing neemt, is derhalve leidend en niet de uitkomst
van de weging of de beslissing.

De na Maclou gewezen jurisprudentie heeft naar mijn mening niet geleid tot
een structurele aanscherping of precisering van de weging van de te behartigen
belangen, maar is doorgegaan op de lijn van de marginale(re) toetsing of de
curator tot zijn beslissing kon komen.

In het arrest Möbell16 oordeelt de Hoge Raad dat een doelmatige afwikkeling
van het faillissement, in het algemeen niet tot een zodanig zwaarwegend belang
van maatschappelijke aard kan worden beschouwd dat het een rechtvaardiging
zou kunnen opleveren voor het stellen van dat belang boven dat van individu-
ele schuldeisers (in dit geval een met een eigendomsvoorbehoud). Indien in
ogenschouw wordt genomen dat de Hoge Raad overweegt dat a) de curatoren
niet hadden mogen opereren zoals gedaan zonder toestemming van die ene
schuldeiser, alsook b) dat de overeenkomst die gesloten was niet voldoende
waarborg voor de belangen van die schuldeiser was, en c) dat17 geen sprake was
van een verkoop going concern, dan staat ook dit arrest in het teken van de
manier waarop de curatoren hebben geopereerd. Ergo, indien er wel overleg
was geweest, of indien de overeenkomst wel voldoende waarborg had geboden,
of indien er sprake was geweest van verkoop going concern en (daarnaast bij-
voorbeeld) behoud van werkgelegenheid, dan was de uitkomst wellicht een
andere geweest voor curatoren. 

In een beschikking van Rechtbank ’s-Hertogenbosch in het faillissement van
LG Philips Displays Holding BV is in een omvangrijk dispuut waar de curator
verpandingen had erkend waar volgens de eisende partij, schuldeiser van fail-
liet, de curator die erkenning achterwege had moeten laten, de lijn van margi-
nale toetsing doorgetrokken.18 Ook hier werd met name getoetst en goedge-
vonden de manier waarop de curator en rechter-commissaris tot hun afwegin-
gen waren gekomen. In cassatie heeft de Hoge Raad op grond van art. 81 RO
het tegen de beschikking ingestelde beroep verworpen.19
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16. Hoge Raad 19 december 2003, NJ 2004, 293, waar curatoren de afwikkeling van eigen-
domsvoorbehouden aan de opkoper van het actief overliet, in de (contractuele) verwachting
dat de opkoper deze zou respecteren. 

17. Althans de A-G refereert hieraan in zijn conclusie, de Hoge Raad noemt dit argument niet
expliciet maar ik neem aan dat het een rol heeft gespeeld bij de afweging.

18. Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 09 februari 2007, 06/74 F, JOR 2007/127 en dan met name
overweging 3.6 en 3.7.

19. 30 november 2007, R07/091HR.
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4. Relevante aspecten bij de beoordeling van een doorstart

Volgens de wettelijke systematiek, heeft de curator toestemming nodig voor
onderhandse transacties waaronder verkoop van actief al dan niet in het kader
van een doorstart. Omdat de wet nergens expliciet omschrijft wanneer deze toe-
stemming gegeven danwel geweigerd moet worden, zal het hiervoor omge-
schreven kader van doelstelling van de insolventieafwikkeling alsook taak en
zorgvuldigheidscriteria voor beoordeling van de beslissingen van een curator,
de(zelfde) toetsingsmaatstaf moeten geven voor de beoordeling van een door-
start door de rechter-commissaris. Dit zou dan in de kern moeten zijn of de
opbrengst (zo) maximaal mogelijk is voor schuldeisers, of er andere maat-
schappelijke belangen een rol spelen die aanleiding kunnen geven een mindere
opbrengst te accepteren en tenslotte of de curator zorgvuldig om is gegaan met
de belangen van alle betrokkenen en zorgvuldig tot een afweging is gekomen. 

Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Voor de helderheid is het gemakkelijk
om twee scenario’s te onderscheiden, namelijk een door de curator ter beoorde-
ling voorgelegde doorstart waarbij er geen enkele input door derden wordt
gegeven en als tweede scenario een doorstart waar die derden, of beter, belang-
hebbenden, zich wel al dan niet luidruchtig laten horen (hetzij in de vorm van
een klacht jegens curator, hetzij een art. 69 Fw verzoek van een schuldeiser of
kandidaat-koper om de doorstart wel, maar meestal niet, goed te keuren hetzij
in de vorm van een advies van een crediteurencommissie20).

Om met het laatste geval te beginnen. Ik ben zoals gezegd met Winter van oor-
deel dat een van de hoofdfuncties van het insolventierecht het bieden van een
forum is aan alle betrokkenen bij een insolventie.21 De vraag of een doorstart
doorgang moet vinden kan (en moet dan) mede in het licht van de belangen van
die betrokkene worden geplaatst. Met andere woorden, ik acht het van belang
of die betrokkenen op enigerlei wijze argumenten aandragen die aanleiding
moeten geven om een doorstart doorgang te laten vinden of te heroverwegen. In
de praktijk is deze input zelden aanwezig. Als er debat is over een doorstart, dan
is dit meestal in de vorm van een gegadigde die van mening is dat hij door de
curator ten onrechte buiten het biedingsproces is gehouden of die alsnog een
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20. Deze zijn zelden ingesteld hoewel schuldeisers er zeer eenvoudig om kunnen verzoeken. De
mate van waardering die curatoren en rechters-commissarissen koesteren voor dergelijke
commissies lijkt overigens af hangen van het tijdstip van de dag.

21. Hoewel een art. 69 Fw voorbehouden is aan schuldeisers pleeg ik om die reden met de ont-
vankelijkheid ruim om te gaan omdat ook die input wel degelijk van belang kan zijn voor
het beoordelen van een doorstart of optreden van een curator. 
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(behoudens toestemming rechter-commissaris of zelfs daarna) gesloten over-
eenkomst met de overnemer wil overtroeven met een beter bod. 

Dat een schuldeiser zich in het proces mengt op grond van het standpunt dat de
verwachtte opbrengst te laag is, is dus eerlijk gezegd binnen mijn ervaring een
academisch geval. Dit neemt echter niet weg dat de curator en rechter-commis-
saris moeten zorgen dat het forum er wel daadwerkelijk kan zijn. Transparantie
in het doorstart proces22 is derhalve een (eerste) aspect waar de curator zo veel
mogelijk voor moet zorg dragen en waar de rechter-commissaris op kan toe-
zien23 door, ingeval de doorstart van enige omvang is, na te vragen of en met
welke (derde)partijen gesproken is, of de belangrijkste schuldeisers zijn geïn-
formeerd, wat hun standpunt is en of er reden is een vergadering van schuldei-
sers bijeen te roepen. 

De Commissie Insolventierecht, verder te noemen de Commissie, gaat hierin
verder door voor te stellen dat de toekomstige bewindvoerder verzoeken tot bij-
voorbeeld voortzetting van een onderneming of tegeldemaking van de boedel
(publiekelijk) zeven dagen van tevoren kenbaar maakt. Een gedachte die ik kan
onderschrijven, maar bewerkelijk gelet op de in de praktijk geringe input die
van derden wordt ontvangen.24 Een goede curator zorgt er in elk geval voor dat
alle belangrijke partijen, waarbij de Belastingdienst vaak de eerst en gelet op de
verwachte verdeling van de opbrengst enig aangewezen gesprekspartner is, op
de hoogte zijn van het voornemen. Opmerkelijk in de plannen van de Com -
missie is overigens dat indien een schuldeisercommissie ontbreekt, naar voor-
stel van de Commissie geen toestemming van de rechter-commissaris no dig is
voor onderhandse verkoop waaronder een doorstart indien de schuldeisers geen
gebruik maken van de mogelijkheid van bezwaar. Elke toetsing ontbreekt dan
hetgeen ik niet kan rijmen met de verplichting wel toestemming te vragen voor
opzegging van een arbeidsovereenkomst waar in de praktijk voor de werknemer
haast nooit met succes tegen op te komen is. 

Een doorstart zonder input van derden echter, en dit is het gebruikelijke eerste
scenario, is niet alleen al geslaagd vanwege het ontbreken van die input. De
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22. Niet altijd makkelijk om te betrachten omdat een doorstart een product van onderhandelen
is en het niet in het belang van de boedel is steeds alle kaarten te tonen aan alle partijen.

23. Art. 4.2.3 e.v. van het voorontwerp.
24. Ik ga er dus van uit dat derden thans bewust afzien van interventie en niet uit onwetendheid

met het proces. Een belangrijke indicatie hiervoor is dat het aantal klachten achteraf over een
(in een openbaar verslag gepubliceerde of anderszins bekend geworden en al geaccordeer-
de) transactie of doorstart nagenoeg nul is. Een publicatie van een voornemen voegt dan niet
veel toe, behalve extra werk, kosten en tijdsverlies.
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toetsing van de rechter-commissaris is niet alleen voorbehouden aan beslissin-
gen op tegenspraak. De rechter-commissaris zal dan juist zelf moeten achter-
halen of de curator op een wijze heeft geopereerd die recht doet aan de moge-
lijk betrokken belangen en of de manier waarop de curator tot zijn beslissing
komt, die beslissing ook kan dragen, ook al roeren de belanghebbenden zich
zelf niet. 

Een curator moeten oog hebben voor de (emoties en) belangen van de betrok-
ken partijen. Dit is uiteindelijk een kwestie van attitude en vaardigheden, niet
van juristerij. Een rechter-commissaris dient er primair voor te zorgen dat voor
zover voorzienbaar de juiste curator op de juiste insolventie wordt gezet. Laat
ik maar de mythe ontzenuwen dat elke curator (met uitzondering van de In -
solad-leden natuurlijk) een goede onderhandelaar is, tactisch juist opereert en
ook nog in staat is partijen op een doeltreffende, niet conflictueuze maar ook
niet conflictmijdende manier tegemoet te treden. Dit geldt overigens ook voor
rechters zeg ik er maar meteen bij. De vraag of de curator dit proces vakkundig
beheerst is in mijn ogen veel belangrijker dan de vraag of de opbrengst maxi-
maal is geweest, omdat bejegening en daarmee acceptatie van een beslissing
zoals bekend vaak belangrijker is dan het exacte geldelijk belang dat in geding
is. En daarnaast ook kosteneffectiever omdat het leidt tot minder geschillen en
derhalve lagere kosten curator en een hogere netto opbrengst voor de schuldei-
sers. Een open houding naar de belanghebbende partijen die betrokken zijn bij
een doorstart is daarom van groot belang.

Een volgend aspect is de informatievoorziening van de curator naar de rechter-
commissaris. Zolang een waardering van actief, of het nu om een enkel goed of
een hele onderneming gaat, in zeer grote mate subjectief is en een theoretisch
haalbare prijs nog altijd aan de vragende kant moet worden waargemaakt, ont-
kom je er niet aan te accepteren dat de beoordeling van een dergelijke transac-
tie geen absolute waarheid kent. De curator zal daarom eerst en vooral inzich-
telijk moeten maken, danwel de rechter-commissaris heeft bij gebreke daarvan
de taak daar naar te vragen,hoe een activaovereenkomst tot stand is gekomen.
Zo is van belang met welke partijen is gesproken en in geval er maar met één
gesproken is, waarom? Een proces met meerdere bieders werkt prijsverhogend,
zodat de rechter-commissaris in elk geval onderbouwd zal willen zien waarom
er maar één gegadigde is. Indien er niet meerdere partijen benaderd zijn, dan
zal de curator dat moeten kunnen uitleggen. Daarnaast zal ondermeer duidelijk
gemaakt moeten worden of er wel of niet getaxeerd is en in wiens opdracht, of
er reden is voor een tegen-taxatie en op welke punten in de taxatie er ongewis-
se waarderingsfactoren zijn aan te wijzen. Bovenal is het van belang dat de
curator open kaart speelt jegens de rechter-commissaris waar naar zijn inschat-

188

F.H.E. Boersma



ting de onderhandelingsruimte nog zit en ook wat de goede en kwade kansen
zijn op een beter resultaat.25

Indien de gegadigde voor een doorstart de oud-directie is, is er nog meer reden
om door te vragen. Ik ken curatoren26 die als uitgangspunt hanteren dat juist die
partij niet moet doorstarten vanwege gebleken falen maar ook uit argwaan
jegens die partij. De curator staat bij een doorstart onder tijdsdruk, althans de
wederpartij zal dat argument altijd naar voren brengen, maar een doorstart met
de oud-directie roept de meeste frustratie op bij ex-werknemers en omgeving.
Er is juist dan reden er voor zorg te dragen dat de boekhouding extra nauwge-
zet wordt gecontroleerd op ongerijmdheden alvorens met die gegadigde in zee
te gaan en niet de tijdsdruk laten regeren. 

Vaak laat ik ingeval van twijfel over de moraliteit van de doorstartende onder-
nemer een bepaling opnemen in het overnamecontract dat de curator, indien het
aspect van bestuurdersaansprakelijkheid niet direct valt uit te onderhandelen,
later nog doel van onderzoek en mogelijk actie zal zijn. Deze vraag stellen als
rechter-commissaris maakt namelijk vrij snel duidelijk of die ondernemer de
bui ziet hangen danwel deze aandurft maar evenzeer of de curator nog trek heeft
in een dergelijke exercitie. De huidige manier van salariëring van curatoren,
namelijk uit de boedel, kan tot ongewenst gevolg hebben dat de curator (te) snel
een deal afgerond wil hebben te weten zodra hij inschat dat hij zijn eigen ver-
wachtte salariskosten er uit heeft. Om die argwaan weg te nemen zouden cura-
toren meer transparantie over hun salariskosten moeten durven betrachten. Ook
hier geldt dat de vraag haast belangrijker is dan het antwoord. De curator zal in
elk geval moeten onderbouwen waarom deze partij, inderdaad alle belangen
afwegende, de beste is en verder onderhandelen geen zin meer heeft. 

Het is op het doorstart moment overigens ook van belang dat de curatoren,
behalve door inzet van de gebruikelijke taxateurs, op verschillende kostenni-
veaus zich kunnen laten adviseren of de boekhouding op orde is danwel of daar
zaken in voor komen die een rol kunnen spelen in de onderhandelingen. Ik
bepleit dan ook lokaal dat curatoren moeten weten welke ‘mannetjes’ zij daar
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25. Er kan reden zijn voor een curator om de r-c zolang mogelijk als onberekenbare, complice-
rende factor, boven de onderhandelingstafel te laten hangen. Dit kan tactisch nog wel eens
goed uitpakken.

26. Laatstelijk heeft mr. Tiethof nog in een forumbijdrage in TvI (TvI 2008, 19) een dergelijk
standpunt ingenomen, namelijk dat hij als curator nooit de zittende directie laat doorstarten.
Dit lijkt in lijn met Van Amsterdam die in zijn proefschrift heeft geconcludeerd dat eigenlijk
elk faillissement veroorzaakt wordt door mismanagement zodat er weinig reden is de zit-
tende directie door te laten starten. Vrij naar Public Enemy, ‘dont believe the rescue-hype’.
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voor kunnen gebruiken. Curatoren moeten het aandurven om ook op dat vlak
van elkaars expertise of netwerk te leren.27

Het is een goede praktijk vervolgens, om indien de curator met een partij tot
overeenstemming is gekomen, de uitkomst daarvan aan de grootste schuldei-
sers voor te leggen. Zeker indien er water bij de wijn gedaan moet worden ter
vermijding van ellenlange procedures (bestuurdersaansprakelijkheid, debat met
de financieerder over zekerheidsrechten e.d.) is er reden om de schuldeisers
mee te laten beslissen. Als deze schuldeisers van mening zijn dat de opbrengst
te mager is, dan dient de spiegel voorgehouden te worden dat de langere weg
van verhaal door middel van procedures naar verwachting een kostbaardere is
met een onzekere uitkomst. Verstijlen heeft het standpunt verdedigd28 dat een
dergelijk overleg met bijvoorbeeld de Belastingdienst niet wenselijk is, omdat
daardoor de kans bestaat dat de niet-preferente crediteuren een mogelijke hoge-
re opbrengst ontgaat terwijl deze preferenten al dan niet volledig voldaan zijn.
Ik ben het daar niet mee eens. Geen enkele onderhandeling vindt in een vacuüm
plaats; een deal heeft zijn momentum en is niet onbeperkt levensvatbaar. Een
goede transactie is de best haalbare en vaak ook de minst risicovolle. Hypo -
thetische kans op een marginaal hogere opbrengst is, gelet op de zeer geringe
recovery rates voor concurrente crediteuren, wat mij betreft dan ook (bijna)
volledig ondergeschikt aan de belangen van de grotere preferente crediteuren
zoals Belastingdienst en UWV. Maar een schuldeisersvergadering organiseren
of deze crediteuren aanschrijven zodat zij zich kunnen uiten, is een manier om
elke schuldeiser het dilemma voor te houden. Het zou goed zijn als de best
practice regels van Insolad in samenspraak met Recofa op dit punt een aanwij-
zing zouden geven. Een dergelijke gedragsregel is vanuit de forumgedachte
wenselijk en uit de uitspraak van de Hoge Raad ING/Verdonk, 22 juni 200729

valt af te leiden dat deze op meerdere vlakken ruimte ziet om ongeacht enige
wettelijke verplichting te komen tot praktijkregels die betrokken schuldeisers
houvast en transparantie kunnen bieden.

Tenslotte kunnen vermoedens van fraude en of bestuurdersaansprakelijkheid
een complicerende factor zijn voor het slagen of mislukken van een doorstart.
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27. Waardering van onderneming is in de kleinere doorstarten vaak niet meer dan de optelsom
van vrij niet-gesecuriseerd actief, debiteuren en goodwill over de duim berekend. Een lan-
gere termijnsanalyse naar bv winstverwachtingen ontbreekt in de meeste gevallen en ik sluit
niet uit dat aspect in de waardering te vaak onderbelicht is.

28. P. 107.
29. JOR 2007/222, alwaar de curator alvorens debiteuren aan te schrijven de bank een termijn

van veertien dagen dient te gunnen om te ontwaken. Kennelijk had de Hoge Raad nog geen
goede notie genomen van de kortere termijn die de Commissie Insolventierecht voorschrijft
van slechts zeven dagen.
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Met Luttikhuis ben ik van oordeel dat het aantal faillissementen met het doel
om werknemers te lozen, zeer beperkt is, en eigenlijk macro-economisch ge -
zien geen naam mag hebben.30 Dit ligt ook niet in de rede omdat31 een van de
gevolgen van faillietverklaring is dat de bestuurder, mits opgezadeld met een
assertieve curator en rechter-commissaris, elke zeggenschap kwijt is en zo
nodig blootgesteld wordt aan verregaande bevoegdheden die beiden toekomen.

5. Ten slotte

In het voorgaande heb ik willen laten zien welke aspecten naar mijn mening van
belang zijn bij een rechterlijke beoordeling van een doorstart. Uitgaande van
het standpunt dat het insolventierecht met name een forum voor belanghebben-
den moet bieden, is van belang dat de curator naar rechter-commissaris en
belanghebbenden zoveel mogelijk transparant is, hen van juiste, toetsbare en
onderbouwde informatie voorziet, helder tot zijn besluiten komt en zoveel
mogelijk recht doet aan die verschillende belangen. Niet of in elk geval bedui-
dend minder van belang is of aan al die belangen volledig recht kan worden
gedaan alsook of in geldelijke zin iedere schuldeiser het zijne krijgt, zoals de
volgende anekdote duidelijk maakt. 

Ik heb ooit een curator een doorstart geweigerd toen de bestuurder zijn derde
(of vierde, ik raakte de tel kwijt) doorstart wilde maken met opnieuw achterla-
ting van voornamelijk forse fiscale en premie-schulden. Er waren echter geen
andere gegadigden en wel een aan de straatstenen niet te slijten voorraad half-
fabricaten. Omdat de boedel voor het overige leeg was en mijn principiële hou-
ding om met deze partij geen zaken te doen ten koste ging van de hardwerken-
de curator (Belastingdienst en UWV waren niet in beweging te krijgen want
wilden hun financiële ondersteuning laten afhangen van het standpunt van de
ander en bleven in een impasse hangen) heb ik tandenknarsend toegestaan dat
de uiteindelijke kopende stroman de facto de schoonzoon van de bestuurder
was. De overheersende reden voor mijn toestemming was de vorming van een
oorlogskas. De met die uit die opbrengst gevoerde procedure wegens bestuur-
dersaansprakelijkheid, heeft uiteindelijk geleid tot een substantiële schikking
ten gunste van de preferenten. De curator en ik namen echter bewust geen con-
tact (meer) met Belastingdienst en UWV op of zij de schikking aanvaardbaar
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30. Vaak zijn het de werknemers die het faillissement aanvragen om hun loonbetaling veilig te
stellen. Van een doorstart is dan eigenlijk nooit meer sprake.

31. De uitspraak Multi-Terminals Waalhaven/FNV, Hoge Raad 29 juni 2001, JOR 2001/169 is
een van de weinig gepubliceerde waarin misbruik van het doen van eigen aangifte is vast-
gesteld.
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achtten. Het standpunt van die schuldeisers vonden we uit lichte rancune name-
lijk niet meer zo relevant.

Wat leert dit nu eigenlijk, behalve dan dat overleg met derden ook niet alles is?
Ten eerste dat je bij een doorstart soms niet aan vieze handen ontkomt, ten
tweede dat curatoren het risico lopen door de kat of de hond gebeten te worden
en, ten derde, dat ook de insolventiepraktijk af en toe een rechtvaardig einde
kent.
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Doorstart in de praktijk

MR. H.C. BRANDSMA1

Algemeen

1. Een van de meest bevredigende bezigheden van een curator is het meewer-
ken aan de totstandkoming van een doorstart. En als een doorstart dan ook nog
lukt, na een altijd weer intensieve periode, waarin alle stakeholders zich over
het algemeen flink plegen te laten gelden, dan is dat een moment dat opweegt
tegen de veelal taaie administratieve afwikkeling van het faillissement. Zo ver-
gaat het mij althans.

2. De titel van dit stuk, Doorstart in de praktijk, geeft ruimte. Dit wordt geen
doorwrocht juridisch stuk met een uitgebreid notenapparaat, waarin nieuwe
juridische horizonten verkend worden, geen baanbrekende literatuur die andere
schrijvers naar de pen zal doen grijpen. Het is een weergave van een ervaring
met een doorstart met een paar bijzondere kanten, waar u wellicht uw voordeel
mee kunt doen. Het geeft een overzicht van de pogingen die mijn kantoorgenoot
en medecurator Quint en ik hebben gedaan om a) invloed te krijgen in het pro-
ces van doorverkoop van verpande aandelen (nr. 8-15) en b) gehoor te vinden
voor de (met name fiscale) belangen van de aandeelhouders van Netagco
Holding BV, hierna de Holding  (nr. 16-23).

Structuur concern

3. Laat mij eerst de structuur van het concern waarover het gaat schetsen (zie
bijlage op p. 210): een holding, zes tussenholdings met kleindochters en zes
dochters zonder kinderen. In totaal 53 vennootschappen, waarvan 28 Neder -
landse, alle werkzaam in de agrarische hoek. Onder elke tussenholding hangen
wel een of meer buitenlandse vennootschappen (België, Duitsland, Frankrijk,
Ierland, Letland, Oostenrijk, Polen, Rusland en het Verenigd Ko ninkrijk). De
zes tussenholdings met hun dochters vormen even zovele divisies, elk werk-
zaam op verschillende gebieden: aardappels, ruwvoer, handel, distributie,
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groot handel en bijzondere projecten. Twee divisies doen het goed (ruwvoer en
groothandel), één is er zeer slecht aan toe (handel) en bij de overige wisselt het
beeld: een enkele vennootschap doet het goed, de andere slecht. 

Het concern streeft er naar een totaal assortiment op het gebied van landbouw-
mechanisatie te bieden: eggen, frezen, rooiers, loofklappers, balenpersen, trac-
toren, mengvoerwagens, pootmachines, koelhuizen en -systemen, handel in
kunstmest, gereedschap, laarzen, prikkeldraad, noem maar op.

29 aandeelhouders staan er in het aandeelhoudersregister, waarvan vijf profes-
sionele financieringsmaatschappijen, die samen ruim 80 % van de aandelen in
handen hebben. Van die 29 aandeelhouders is een twintigtal particulier (meren-
deels werknemers/directeuren/oud-directeuren van werkmaatschappijen).

Er is wat de Nederlandse vennootschappen betreft een fiscale eenheid voor de
Vennootschapsbelasting én voor de Omzetbelasting.

Het concern had op 31 december 2002 in totaal 1182,7 fte in dienst, met een
omzet van ruim € 265 000 000.

Financiering en zekerheden

4. Een bankconsortium (de Bank), bestaande uit vijf banken, financiert de
groep. De Centrale Coöperatieve Raiffeisen Boerenleenbank BA (Rabobank) is
Security Agent, hierna ook wel agent. 

Naast de Holding zijn een Duitse en een Engelse subholding de geldleners
en partij bij de kredietovereenkomst van 10 november 2000. Onder de kredie-
tovereenkomst is de Holding hoofdelijk schuldenaar van al hetgeen de Bank te
vorderen heeft of zal hebben van de Holding of een van de genoemde dochter-
vennootschappen/partij bij de kredietovereenkomst. In de kredietovereenkomst
staat de borrowing base omschreven van het krediet van € 110 000 000, dat is
verdeeld in A1, A2, B, C, D1 en D2 faciliteiten. Alle 47 andere concernven-
nootschappen die hebben getekend op 10 november 2000 hebben zich ook
hoofdelijk verbonden. 

De Bank heeft (een indrukwekkende hoeveelheid) zekerheden verkregen:
hypotheken, verpanding vorderingen, intercompanyvorderingen en regresvor-
deringen, voorraden, inventaris, aandelen, ook van de Duitse, Engelse, Schotse,
Belgische, Poolse en Franse dochters. 

Die zekerheden worden nog uitgebreid na het sluiten van een Supplemental
Agreement, bijvoorbeeld met verpanding van intellectuele eigendomsrechten
en van de aandelen van zo ongeveer alle vennootschappen.
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Het aanvankelijke plan van de Bank, dat er al lag

5. Hetgeen ik onder 5. omschrijf ontleen ik grotendeels aan het hierna te noe-
men concept-verzoekschrift.

Op enig moment gaat het niet goed met het concern. Eén van de big five doet
twee maanden lang onderzoek naar de financiële situatie van het concern. Uit
het onderzoeksrapport blijkt dat de Holding en een fors aantal van haar doch-
tervennootschappen grote liquiditeitsproblemen hebben. 

Terzijde: bewindvoerders krijgen het rapport niet ter inzage omdat de voor-
waarden waaronder het rapport is uitgebracht het onmogelijk maken dat
bewindvoerders daaraan gegevens ontlenen. 

De Holding is in verzuim met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde
van de kredietovereenkomst c.a. De Bank is overgegaan tot het opeisen van de
aan de Holding verstrekte kredieten. De Bank besluit dan op zo kort mogelijke
termijn haar bevoegdheid tot executie van haar pandrecht op de aandelen van
een gezonde tussenholding en de regres-, subrogatie- en intercompanyvorde-
ringen (hierna regresvorderingen) uit te oefenen.

Twee weken voordat de Holding voorlopig surséance van betaling wordt ver-
leend, ligt er een concept-verzoekschrift gereed aan de Voorzieningenrechter om
in afwijking van het bepaalde in art. 3:250 BW over te mogen gaan tot on der -
handse verkoop van de verpande aandelen van een tussenholding en de regres -
vorderingen. Nu uit het onderzoek is gebleken dat de Holding en een groot aan-
tal van haar dochtervennootschappen forse liquiditeitsproblemen heeft, is, zo
blijkt uit het conceptverzoekschrift, een faillissement van de Holding onaf-
wendbaar indien niet snel wordt gehandeld. Dat faillissement van de Holding
zou dan leiden tot faillissement van de gezonde Nederlandse dochtervennoot-
schappen in welk geval de opbrengst van de verkoop van de aandelen van de
gezonde dochters dramatisch gereduceerd zou zijn. Om te voorkomen dat die
situatie mede leidt tot de ondergang van die dochters en kleindochters c.q. divi-
sies, is het van belang om zo snel mogelijk over te gaan tot verkoop van de aan-
delen en wel zodanig dat aan crediteuren, werknemers en leveranciers en aan
andere belanghebbenden duidelijk is dat die divisie, ondanks de situatie bij de
moedervennootschap, zal kunnen blijven voortbestaan. Een openbare executie
zal een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag nemen die er niet meer is. Onder
die omstandigheden is het onmogelijk om door middel van een openbare ver-
koop een aanvaardbare executiewaarde te realiseren. Alle reden om een verzoek
ex art. 3:251-1 BW in te dienen bij de Voorzieningenrechter, aldus het concept -
verzoekschrift.

195

Doorstart in de praktijk



Uit het onderzoek van de genoemde accountant blijkt dat er nog veel financië-
le onderzekerheden bestaan zoals vragen rond fiscale claims. Om die reden is
het moeilijk om de reële waarde van de aandelen van die divisie vast te stellen.
De verwachting van de Bank is echter dat verkoop van die aandelen tegen
marktconforme condities op termijn wèl mogelijk is. Via een snelle onder-
handse verkoop, gevolgd door een latere verkoop kan een aanmerkelijk hogere
verkoopopbrengst van de aandelen worden gerealiseerd dan in het geval van
een openbare verkoop. Omdat op dat moment nog onzeker is wat de reële waar-
de van de aandelen is, heeft de Bank, die gerechtigd is om tot executie over te
gaan, een koopovereenkomst met een SPV gesloten tot overdracht van de aan-
delen en de regresvorderingen. De koopovereenkomst is gesloten onder de
opschortende voorwaarde van inwilliging door de bevoegde Voorzienin -
genrechter van het verzoek tot de afwijkende wijze van verkoop van de aande-
len.

In die koopovereenkomst is vastgelegd dat de SPV de aandelen zal door-
verkopen nadat de reële waarde van de aandelen is vastgesteld. Een van de
andere big five wordt als onafhankelijke derde aangesteld om de reële waarde
van de te verkopen aandelen te bepalen. Dat onderzoek is begonnen, maar het
zal nog enkele weken duren voordat dat onderzoek zal zijn afgerond. 

In het kader van de koopovereenkomst zal de SPV een – in het concept-ver-
zoekschrift nog niet ingevuld – bedrag aan het bankconsortium voldoen bij
wijze van voorlopige koopprijs. De SPV verplicht zich om in overleg met het
bankconsortium te bewerkstelligen dat de aandelen en de regresvorderingen
tegen een zo hoog mogelijke opbrengst worden verkocht, zonder dat de waar-
schijnlijk uit te spreken surséance van de Holding daarop invloed heeft. Het is
de bedoeling van partijen dat bij de voorziene doorverkoop een onafhankelijke
derde een fairness opinion zal afgeven die bevestigt dat met de desbetreffende
verkoop een reële opbrengst wordt gerealiseerd. 

Ten aanzien van de regresvorderingen is afgesproken dat deze worden geïnd
dan wel dat in het kader van een verkoop van de aandelen afstand van die vor-
deringen zal worden gedaan. De SPV zal de aldus verkregen opbrengst van de
aandelen na aftrek van de reeds betaalde voorlopige koopprijs en de kosten voor
het houden van de aandelen, het voeren van het beheer en de beschikking over
de aandelen, aan het bankconsortium voldoen. Deze aldus gekwalificeerde
opbrengst wordt omschreven als de uitgestelde koopprijs.

De structuur van de koopovereenkomst bewerkstelligt, aldus het concept-ver-
zoekschrift, dat de hogere opbrengst via de uitgestelde koopprijs ten goede
komt aan de Holding en in mindering wordt gebracht op de verplichtingen van
de Holding onder de kredietovereenkomst.
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Blijkens het concept-verzoekschrift zal een van de banken die deel uitmaakt
van het bankconsortium fungeren als een van de bestuurders van de SPV. 
Wie aandeelhouder(s) zouden worden van de SPV staat niet in het concept-
request.

De Nederlandsche Bank NV heeft onder voorbehoud van inwilliging door de
Voorzieningenrechter van het verzoek tot afwijkende wijze van verkoop van de
aandelen aan die bestuurder een verklaring van geen bezwaar afgegeven2 als
bedoeld in art. 23 Wet toezicht kredietwezen 1992, voor het houden van een
gekwalificeerde deelneming door de betreffende bank.

Als komt vast te staan dat de zekerheidstukken deugen, dan staat tevens vast dat
de Holding de in de pandakte gedefinieerde, gesecureerde vorderingen niet is
nagekomen, in verzuim is geraakt in haar verplichtingen tot nakoming van die
gesecureerde vorderingen en dat derhalve op grond van art. 3:248 BW de Bank
bevoegd is de aandelen en regresvorderingen executoriaal te verkopen en zich
op de opbrengst te verhalen ten belope van haar vordering. 

Alles volgens het concept-request.

6. Wij zien dus dat er een aantal opschortende voorwaarden is opgenomen: o.a.
toestemming van De Nederlandsche Bank NV en toestemming van de Voor -
zieningenrechter voor een afwijkende wijze van verkoop. Verder wordt het af -
wachten van de afkoelingsperiode genoemd, mocht de betreffende tussenhol-
ding failliet worden verklaard of (voorlopig) surséance van betaling worden
verleend en een afkoelingsperiode bepaald. 

De koopovereenkomst

7. In de koopovereenkomst staat een aantal keren dat het de bedoeling van de
Bank en SPV is om de aandelen en de regresvorderingen dan wel de vermo-
gensbestanddelen die zich bevinden in het vermogen van de tussenholding
en/of haar dochtervennootschappen binnen een redelijke termijn te verkopen
aan een of meer derden tegen een zo hoog mogelijke opbrengst respectievelijk
dat de regresvorderingen worden geïnd. De SVP kan echter afstand doen van
de regresvorderingen. 

De SPV verplicht zich jegens de Bank om de opbrengsten binnen een redelijke
termijn aan de Bank bij wijze van uitgestelde koopprijs ten goede te laten
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komen door uitkering van (interim)dividenden te bewerkstelligen of langs een
andere voor koper en verkoper aanvaardbare weg. 

De Bank moet wel toestemming geven voor elke verkoop door de SPV en/of
door de tussenholding, hetgeen ook geldt voor het afstand doen van de regres-
vorderingen. 

De Bank kan eisen dat een verzoek om in te stemmen met doorverkoop verge-
zeld dient te gaan van een fairness opinion van een onafhankelijke deskundige. 

8. Ik realiseer mij zeer wel dat het betreffende verzoekschrift en koopovereen-
komst zich nog in het conceptstadium bevonden toen aan de Holding voorlopi-
ge surséance van betaling werd verleend. 
Bovendien was het verzoekschrift niet ingediend op het moment van het voor-
lopig verlenen van de surséance van betaling.

Surséance: witte en zwarte vennootschappen

9. De rechtbank verleent de Holding op haar verzoek op 1 april 2003 voorlopi-
ge surséance van betaling: alléén de Holding. Quint en ik worden bewindvoer-
ders.

Bewindvoerders krijgen op een van de eerste dagen van de surséance een pre-
sentatie van de accountant. Hij zet de essentie van het onderzoek naar de finan-
ciële situatie van het concern respectievelijk de afzonderlijke vennootschappen
die daar deel van uitmaken, uiteen. 

De Bank laat drie verhuisdozen vol zekerheidsstukken bezorgen. 

Bewindvoerders verklaren zich bereid om mee te denken: zij zien op dat mo -
ment weinig tot geen andere reële mogelijkheden dan de vennootschappen te
splitsen in witte en zwarte. 

Bewindvoerders verstaan onder ‘witte vennootschappen’ die vennootschappen
die door een winstgevende bedrijfsvoering in beginsel zelfstandig bestaansrecht
hebben buiten het Netagco-concern en door middel van een aandelentransactie
zouden kunnen worden verzelfstandigd.

Zij verstaan onder ‘zwarte vennootschappen’ die vennootschappen die door
hun verliesgevende bedrijfsvoering geen zelfstandig bestaansrecht hebben en
waarvoor een faillissement onvermijdelijk is. 
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Zij schrijven de Bank dat zij er naar zullen streven om voor wat betreft de zwar-
te vennootschappen waar mogelijk te bewerkstelligen dat activa worden ver-
kocht met een zo groot mogelijk behoud van arbeidsplaatsen. 

Eisen en verlangens van bewindvoerders: pogingen tot het verkrijgen van
invloed op de doorverkoop van de verpande aandelen

10. Er komt op 4 april 2003 een tweede conceptovereenkomst van koop en ver-
koop van aandelen en intercompanyvorderingen. De verkoper, lees: de Bank,
verplicht zich voor iedere onderhandse verkoop door de koper (de SPV) de toe-
stemming te vragen aan de bewindvoerders en op haar beurt de verkoop door
de SPV niet te accorderen dan nadat zij deze toestemming heeft verkregen. De
fairness opinion is komen te vervallen.

11. Bewindvoerders verlangen opname van een strofe in de overwegingen,
waarin naar voren komt dat zij de zekerheidsstukken nog zullen onderzoeken,
aan welk onderzoek de Bank haar volledige medewerking zal (dienen te) verle-
nen, maar dat partijen er vooralsnog vanuit gaan dat die verpandingen daad-
werkelijk rechtsgeldig zijn geschied. Voorts wensen zij een verplichting tot
doorfinanciering opgenomen te zien. Bovendien verlangen zij dat het niet
alleen de bedoeling is van de SPV en de Bank een zo hoog mogelijke opbrengst
te bewerkstelligen, maar dat zij daartoe verplicht zijn en daarover verantwoor-
ding zullen afleggen aan bewindvoerders (respectievelijk curatoren indien het
faillissement van de Holding mocht worden uitgesproken). Bovendien wensen
bewindvoerders dat de aandelen op het moment van verkoop aan de SPV wor-
den belast met een pandrecht ten behoeve van de Holding ter securering van de
verplichting tot nakoming van een verkoop tegen een zo hoog mogelijke
opbrengst en de eventuele schade die de Holding bij schending van die ver-
plichting lijdt. 

Er komt een afkoelingsperiode.

Het derde concept: de Holding verkoopt, alleen de Bank beslist over
doorverkoop

12. De voorstellen van bewindvoerders vallen niet in goede aarde: in het derde
concept van 8 april 2003 is de Holding de verkoper geworden, de koper een
stichting. De doorverkoop tegen een zo hoog mogelijke opbrengst blijft een
inspanningsverbintenis. De Stichting aanvaardt dat het op het moment van het
sluiten van de overeenkomst onzeker is of er sprake is van voor overdracht vat-
bare intercompanyvorderingen, waar de Bank niet voor instaat. De voorlopige
koopprijs bedraagt 1 euro. De Stichting verplicht zich jegens de Holding dat de
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intercompanyvorderingen binnen een redelijke termijn worden geïnd tegen een
zo hoog mogelijke opbrengst en verplicht zich jegens de Security Agent van het
bankconsortium om binnen een redelijke termijn de opbrengst van de inter-
companyvorderingen uit te betalen aan de Security Agent. De Stichting zal over
de wijze van nakoming van beide laatstgenoemde verplichtingen alleen overleg
met de Security Agent voeren: de Holding (en dus ook de bewindvoerders)
wordt in dit verband niet genoemd. Over een (tweede) pandrecht op de aande-
len ten behoeve van de Holding wordt in het geheel niet gesproken. 

De switch die gemaakt is door de Holding op te laten treden als verkoper heeft
onder meer tot gevolg dat het bankconsortium het pandrecht op de aandelen
behoudt. 

Het doel van de Stichting wordt beperkt tot het voor eigen rekening of het voor
rekening van derden beheren dan wel doen beheren middels een dochtermaat-
schappij van aandelen in nader te noemen ondernemingen en het vervreemden
dan wel doen vervreemden middels een dochtermaatschappij van die aandelen
en/of de activa van die deelnemingen tegen een zo hoog mogelijke opbrengst,
etc. 

13. Inmiddels is duidelijk welke de witte vennootschappen zijn die zullen uit-
varen en welke de zwarte, de vennootschappen die failliet verklaard zullen wor-
den. Het bankconsortium voert de druk op bewindvoerders op om definitief uit
te spreken dat zij geen gebreken in de relevante akten hebben vastgesteld en dat
de zekerheden dus in die zin als geldig kunnen worden aangemerkt, waarbij de
bewindvoerders zich het recht een beroep te doen op eventuele pauliana kun-
nen voorbehouden. 

14. Ondertussen ondervinden de witte vennootschappen grote problemen: toe-
leveranciers zijn schrikachtig geworden en wensen contante betaling, ondanks
geruststellende mededelingen van de betrokken witte vennootschappen en de
Bank. 

Vierde concept: de Holding + tussenholdings verkopen, toestemming van
de Holding voor doorverkoop; tweede pandrecht

15. In een nieuw concept van de Security Agent d.d. 15 april 2003 zijn verko-
pers de twee tussenholdings die de aandelen houden van drie respectievelijk
twee witte vennootschappen, en de Holding voor wat betreft twee tussenhol-
dings, waaronder een gezonde Engelse divisie en een gezonde Nederlandse
divisie hangen. 
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In dat concept staat dat de Security Agent haar pandrecht op de aandelen pas
zal vrijgeven ná ontvangst van de definitieve koopprijs van de aandelen. 

De schriftelijke toestemming, voorafgaand te verlenen door de Holding en de
beide tussenholdings bij doorverkoop van aandelen komt er weer in terug.  

De Stichting is verplicht een tweede pandrecht op de aandelen te vestigen ten
behoeve van de Holding en de beide tussenholdings, onmiddellijk na levering
van de aandelen aan de Stichting, tot zekerheid van (uitsluitend) eventuele scha-
devergoeding bij niet nakoming van de verplichting eerst toestemming te vra-
gen aan de verkopers om de aandelen door te verkopen. 

Wel staat er in dat de Security Agent van haar eerste pandrecht gebruik zal kun-
nen maken als verkopers om welke reden dan ook geen toestemming verlenen
tot onderhandse verkoop. 

Bewindvoerders/curatoren: belangenbehartigers van aandeelhouders? 

16. Quint en ik menen dat aandeelhouders geen dat wil zeggen post-concur-
rente crediteuren zijn en dat zij derhalve niet of slechts in zeer beperkte mate
met de belangen van aandeelhouders rekening moeten houden. 
Een extra argument zou kunnen zijn dat aandeelhouders niet rechtstreeks in hun
belang worden getroffen maar indirect, namelijk via fiscale regelingen. 

Maar het zijn wel belanghebbenden.

Het kostenaspect en het fiscale aspect

17. Bewindvoerders spreken met (de vijf belangrijkste) aandeelhouders van de
Holding die onderling verdeeld blijken. Zij hebben allemaal grote moeite met
de mogelijkheid dat de kosten uit de hand kunnen lopen, waarbij ook een rol zal
spelen dat de M&A-afdeling van de Security Agent de Stichting behulpzaam
zal zijn bij het vinden van kopers. De aandeelhouders zijn kennelijk nog wat
kopschuw indachtig de enorme kosten die in de twee jaar voorafgaand aan de
surséance zijn gemaakt aan adviseurs, interim-bestuurders, rapporten e.d. Wel -
licht staat hun ook nog de miljoenenkostende operatie voor ogen die gepaard
ging met de overgang van de kredietfaciliteiten van de twee oorspronkelijke
financiers (banken), naar het huidige bankconsortium. 

Vier van de vijf grote aandeelhouders vragen bovendien nadrukkelijk aandacht
voor het feit dat de voorgestelde separeringsconstructie een fiscaal nadeel voor
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hen zou kunnen opleveren. Dit houdt verband met de dreigende toepassing van
de liquidatieverliesregeling met name toegespitst op art. 13 d lid 4 Wet VPB.

Kort gezegd houdt – zo legt onze fiscaal adviseur ons uit – de problematiek het
volgende in:

Resultaten behaald met of getrokken uit deelnemingen in andere vennoot-
schappen zijn in Nederland vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelas-
ting op de voet van de deelnemingsvrijstelling (art. 13 e.v. Wet vennootschaps-
belasting).

Een van de belangrijkste uitzonderingen op die vrijstelling is de regeling van
het liquidatieverlies.

Indien een deelneming wordt geliquideerd is voor de aandeelhouder het ver-
schil tussen zijn kostprijs van de deelneming (het ‘opgeofferde bedrag’) en de
lagere liquidatie-uitkering aftrekbaar gesteld. De ratio achter deze regeling is
het voorkomen van dubbele belastingheffing: als gevolg van de liquidatie gaan
compensabele verliezen teloor, welk verlies aan negatieve belastinggrondslag
wordt gecompenseerd door voor de aandeelhouder genoemd negatief verschil
aftrekbaar te stellen.

Als gevolg van gebleken misbruik in het verleden, heeft de wetgever een groot
aantal bepalingen ingevoerd dat dat (al dan niet vermeende) misbruik dient te
bestrijden. Zonder in details van de regeling in te willen gaan, noem ik de meest
in het oog springende anti-misbruikbepaling kort op, voorzien van een (zeer)
korte beschrijving.

Geen liquidatieverlies op een deelneming in een tussenhoudster voor zover dat
verlies toerekenbaar is aan vrijgestelde deelnemingsverliezen van die tussen-
houdster.

De voorziening houdt in dat indien het geliquideerde lichaam zelf in het bezit
was of is geweest van een deelneming, de waardedaling die die deelneming
heeft ondergaan wordt geëlimineerd uit het te berekenen liquidatieverlies. Tot
het aftrekbare verlies wordt dus wel gerekend:
– het verlies uit eigen onderneming van de geliquideerde tussenhoudster;
– het verlies uit hoofde van (aftrekbare) liquidatieverliezen.
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Toepassing op de Holding ten aanzien van de witte vennootschappen.

De genoemde anti-misbruikbepaling speelt een belangrijke rol in de oorspron-
kelijk voorziene opzet om de witte vennootschappen te separeren door middel
van een koop-verkoop-overeenkomst met een SPV.

Indien immers – naar uiteindelijk mogelijk zal blijken – een verlies ontstaat
voor de Holding ten opzichte van haar opgeofferde bedragen voor de betreffen-
de deelnemingen, zal dit verlies aangemerkt dienen te worden als een tussen-
houdster-deelnemingsverlies, welk verlies in mindering komt op het aftrekbare
liquidatieverlies van de aandeelhouders in de Holding.

Een voorbeeld:
Stel dat een van de tussenholdings, bijvoorbeeld Spaldings Holding Ltd UK,
een opgeofferd bedrag kent van NLG 23 mio en stel dat de uiteindelijke ver-
koopopbrengst van die aandelen NLG 8 mio bedraagt. Dan lijdt de Holding een
verlies van NLG 15 mio, welk bedrag bij de aandeelhouders van de Holding –
pro rata parte – in mindering komt op hun aftrekbare liquidatieverlies.

Indien er voor gekozen zou zijn om Spaldings Holding Ltd UK haar activa en
passiva te laten vervreemden – terwijl op haar beurt Spaldings Holding Ltd UK
geen deelnemingsverlies lijdt – gevolgd door een liquidatie van de resterende
lege juridische huls (of omgekeerd), zou die korting niet behoeven plaats te vin-
den. Nu een activa passiva transactie niet bij voorbaat een lagere liquidatieop-
brengst behoeft te betekenen, is er voor de pandhouder op de aandelen
Spaldings Holding Ltd UK bij voorbaat geen nadeel te onderkennen.

Aldus het ons verstrekte advies voor zover hier relevant.

Het voorstel van curatoren: certificering

18. Na overleg met onze fiscalist en met de aandeelhouders besluiten wij de
Bank voor te stellen een gewijzigde separeringsconstructie te treffen, om te
voorkomen dat reeds ten gevolge van een separatie van de witte vennootschap-
pen door middel van een koop-verkoop-overeenkomst de aandeelhouders van
Holding worden geconfronteerd met een niet-aftrekbaar liquidatieverlies, ter-
wijl, na het vinden van de beste koper, achteraf geconstateerd zou moeten wor-
den dat een activa-passiva deal in combinatie met een liquidatie de voorkeur
zou hebben verdiend. Wij hebben op advies van onze fiscaal adviseur dan ook
voorgesteld om nog niet tot vervreemding van de aandelen over te gaan. Om de
positie van de betrokken vennootschappen te separeren van die van de zwarte
vennootschappen, hebben wij op zijn advies voorgesteld om, met behoud van
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alle rechten van de Banken, de aandelen te plaatsen bij een stichting ten titel
van administratie, tegen uitgifte van certificaten aan verkopers. Als partijen
zich dan aan de voorwaarden houden die de fiscus stelt aan certificering, wordt
daarmee verdedigbaar jegens de fiscus dat geen vervreemding optreedt, zodat
voor de betrokken aandeelhouders geen nadeel zal ontstaan, met name niet
indien verzelfstandiging van de witte vennootschappen te zijner tijd onverhoopt
door middel van een activatransactie zou geschieden. 

Toen (inmiddels) curatoren op 18 mei 2003 aan de rechter-commissaris konden
schrijven dat zij met de Bank over deze certificeringsconstructie overeenstem-
ming be reikt hadden, was er nogal wat strijd gevoerd tussen de betrokkenen. Op
dat moment had een van de vijf aandeelhouders een verzoek ex art. 69 Faillisse -
mentswet bij de rechter-commissaris ingediend met de strekking curatoren te
verbieden aan deze certificeringsconstructie mee te werken. Naar de mening
van curatoren had deze aandeelhouder op dat moment wat moeite met de drie
petten die zij op had (aandeelhouder, crediteur (leninggever) en gegadigde voor
overname van activa). Het is later goed gekomen.

Het (aanvankelijk) standpunt van de Bank

19. De Bank wenste aanvankelijk op geen enkele wijze rekening te houden met
de belangen van aandeelhouders. 

Het vertrekpunt voor de Bank was eenvoudig dat, hoewel zij zekerheid had op
zowel de aandelen van de relevante vennootschappen als op hun actief, het
bepaald ongerijmd zou zijn die zekerheid te willen uitwinnen op het niveau van
de activa van solvente vennootschappen die een gezonde onderneming drijven
en die daarmee gedwongen zouden moeten liquideren. Het was voor de Bank
onaanvaardbaar om nu al een activa-passivatransactie met de SPV te doen
alleen om te voorzien in het (volgens de Bank hoogst onzekere) geval dat het
daar uiteindelijk toch ook van zou moeten komen. Bovendien speelde volgens
de Bank ook in dat geval de verplichting tot afrekening omdat een activa-pas-
sivatransactie ongetwijfeld zou leiden tot het realiseren van vermogenswinsten:
het betreft immers activa van gezonde vennootschappen. Het voordeel van de
uiteindelijke koper om goodwill te kunnen afschrijven, is een voordeel dat vol-
gens de Bank niet bij haar terecht zou komen. 

Volgens de Bank was het niet redelijk om haar, zoals zij dat formuleerde, ‘thans
allerlei maatregelen en constructies op te dringen die veel tijd, geld en moeite
kosten zonder dat er overigens de zekerheid bestaat dat wij het eens zullen wor-
den, terwijl het tijdverloop inmiddels de waarde van de te beschermen aande-
len niet ten goede kan komen’.
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Curatoren zijn in die periode aandacht blijven vragen voor de belangen van de
aandeelhouders: zij achtten (en achten) dat ook gerechtvaardigd. Er is immers
een andere weg denkbaar dan de Bank voorstelde een weg die zonder verdere
bijzondere nadelen voor de Bank te veroorzaken, evengoed door betrokkenen
kan worden bewandeld terwijl de belangen van aandeelhouders er mee gediend
zijn. Nu dat – aldus curatoren – zo is, is die weg te verkiezen. 

De Bank was van mening geen enkele gehoudenheid te hebben te helpen de fis-
cale consequenties voor aandeelhouders te verlichten, maar haar raadsman gaf
wel te kennen dat hij er zich iets bij kon voorstellen dat als er meerdere wegen
naar Rome leiden die voor de Bank alle even onbezwaarlijk zijn, dan overleg
zou worden gepleegd over de route die voor aandeelhouders de meest voorde-
lige (lees: de minst onvoordelige) is.

De oplossing

20. De Bank zag natuurlijk ook wel in dat de aandelen niet zonder toestemming
van curatoren verhangen zouden kunnen worden en dat als er een compromis
bereikt zou kunnen worden, de weg van de Voorzieningenrechter en/of de rech-
ter-commissaris niet bewandeld hoefde te worden. 

De oplossing die alle betrokkenen gevonden hebben, is de volgende: overdracht
van de aandelen ten titel van beheer aan de Stichting, ten einde de continuïteit
van door de vennootschap gehouden ondernemingen en daarmee het behoud
van een waarde daarvan zoveel mogelijk te waarborgen. Die overdracht ge -
schiedt tegen uitgifte van een certificaat voor elk aandeel aan de vervreemder,
de Bank verkrijgt een pandrecht op de certificaten en behoudt haar pandrecht
op de aandelen. Daarnaast krijgt de inmiddels per 24 april 2003 failliet ver-
klaarde Holding van de Stichting een tweede pandrecht op die aandelen. 

Verder staat in de overeenkomst dat het in de bedoeling van partijen ligt te
bewerkstelligen dat de aandelen en/of de onderliggende activa worden (door) -
verkocht aan een derde voor een zo hoog mogelijke opbrengst die aan de Bank
als pandhouder zal toekomen, waaraan de Stichting haar medewerking zal ver-
lenen. De vervreemders/pandgevers en de Bank/pandhouder zijn overeengeko-
men dat zij ernaar streven om de opbrengst van de aandelen en/of de onderlig-
gende activa te optimaliseren door onderhandse verkoop bij wijze van executie
op basis van art. 3:251 lid 2 BW. 

Ingevolge de administratievoorwaarden int de Stichting de dividenden en alle
andere uitkeringen op de aandelen die ze doorbetaalt aan de Bank.
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De certificaathouders zijn bevoegd het bestuur van de Stichting te instrueren
omtrent de door hen gewenste wijze van uitoefening van haar stemrecht op de
aandelen. Dat lijkt prachtig. Er is echter een grote maar: als er sprake mocht
zijn van strijdigheid tussen de belangen van één of meer vervreemders en die
van de Bank met de uitoefening van de stemrechten, zullen de certificaathou-
ders de belangen van de Bank (gelet op zijn positie als pandhouder) laten pre-
valeren bij het bepalen van de wijze waarop het stemrecht moet worden uitge-
oefend. Om die bepaling naar behoren te kunnen naleven zullen de certificaat-
houders de Bank telkens als zij de gelegenheid hebben om de Stichting te in -
strueren hoe op de aandelen te stemmen, uitnodigen om te worden gehoord.

De certificaathouders hebben niet het recht de beëindiging van de administra-
tie te vorderen. 

Bij verkoop van een deel van de aandelen door de Bank ter uitoefening van het
door de Bank gehouden pandrecht hebben de certificaathouders nog slechts een
vordering jegens de Stichting indien na voldoening van de kosten van de exe-
cutie en na voldoening van de Bank met de netto-opbrengsten die de verkoop
van de aandelen heeft opgebracht, nog een gedeelte van de gerealiseerde ver-
koopopbrengst verminderd met de kosten resteert. Die vordering, die gelijk is
aan het netto restant, komt in eerste instantie ten goede aan de Stichting. 

De Stichting verleent tegelijk met of onmiddellijk nadat de levering van de aan-
delen aan haar heeft plaatsgevonden, een tweede pandrecht op de aandelen ten
behoeve van de Holding tot zekerheid van een eventuele schadevergoeding die
de Stichting aan de Holding verschuldigd mocht worden als de Bank handelt in
strijd met haar verplichting om vooraf schriftelijke toestemming van de
Holding te vragen die nodig is voor doorverkoop van de aandelen door de Bank
middels de Stichting.

Ten overvloede en ter verduidelijking staat met zo veel woorden in de overeen-
komst dat het tweede pandrecht op de aandelen er alleen en uitsluitend toe dient
om te voorkomen dat de Stichting zonder vooraf verkregen toestemming van
(de curatoren van) de Holding de aandelen vervreemdt. De Holding gaat niet
tot executie van het tweede pandrecht over voordat de Stichting de aandelen
mocht hebben vervreemd zonder toestemming van de Holding.

De Bank krijgt een pandrecht op de certificaten tot zekerheid voor de nakoming
van alle verplichtingen die aan de Stichting en de Holding jegens de Bank zijn
opgelegd in de overeenkomst.

206

H.C. Brandsma



Mocht de overeenkomst niet of niet geheel conformeren aan het bepaalde in het
– destijds van kracht zijnde3 – besluit van de Staatssecretaris van Financiën van
14 november 2000, nummer CPP 2000/1943M respectievelijk het besluit van 9
december 2002, nummer CPP 2002/1349M dan zal de vervreemder de Bank
kunnen uitnodigen om met hem in overleg te treden om te bezien of de bepa-
lingen van die overeenkomst kunnen worden aangepast op een dusdanige wijze
dat de belangen van de Bank, ‘zulks in haar discretie te bepalen’, niet nadelig
worden beïnvloed en de belangen van vervreemder beter worden gediend.

Nadere overeenkomst

21. Curatoren en de Bank zijn daarnaast overeengekomen dat curatoren via de
Bank afschriften van de rapportage krijgen die de Stichting aan de Bank uit-
brengt.

Bovendien hebben zij de kosten gedefinieerd die de Stichting dan wel de
Bank zou mogen maken. Curatoren kunnen die kosten als excessief bestempe-
len, zodat zij naar het oordeel van curatoren alsdan niet als kosten van uitwin-
ning op de opbrengsten vanuit de witte vennootschappen mogen drukken. 

In de derde plaats zijn de Bank en curatoren overeengekomen dat de positie
van curatoren ten aanzien van (het onderzoeken van) de geldigheid van de ves-
tiging van zekerheidsrechten op de aandelen in de witte vennootschappen door
het sluiten van de overeenkomst niet verandert: ze geven dus door het sluiten
van die overeenkomst op dat punt geen rechten prijs.

22. De Bank heeft zich overigens wel telkens afgevraagd of curatoren er ver-
standig aan deden om zich dit belang van aandeelhouders ‘zo prominent‘, zoals
zij het uitdrukte, aan te trekken als zij deden.

Résumé

23. Ik heb u een indruk gegeven van de verschuivingen in de standpunten van
de Bank en van curatoren en van de wisselingen van partijen die in de periode
15 maart tot en met 10 juli 2003 zijn opgetreden; een beknopt overzicht van de
kenmerkende bepalingen die vermeld stonden in de eerste concept-koopover-
eenkomst van 15 maart 2003 tot en met de definitieve oprichtingsaktes, over-
drachtsaktes en administratievoorwaarden zoals die gerealiseerd zijn op 10 juli
2003. In totaal zijn er 11 concepten geweest.
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Het resultaat is volgens alle spelers van destijds het best haalbare voor dat
moment geweest en het leverde een voor Quint en mij nieuwe vorm voor een
doorstart op.

Zo verschuift het van een (i) verkoop ex 3:251 BW door de Bank van de aan-
delen + de regresvorderingen aan een SPV, met een verkoopopbrengst in twee
delen, de voorlopige koopprijs plus later de uitgestelde koopprijs (opbrengst
doorverkoop aan derden van aandelen + regresvorderingen minus kosten) daar-
bovenop zonder enige rol voor en/of controle van de eigenaar/pandgever, de
Holding. Via (ii) verkoop door de Holding aan een stichting op te richten door
de Bank ter doorverkoop, met behoud van het pandrecht door de Bank, betaling
van de tweeledige koopprijs aan de Security Agent, met voorwaarde toestem-
ming Holding (+ bewindvoerders) voor toestemming doorverkoop, gesecureerd
door een tweede pandrecht, naar (iii) overdracht ten titel van beheer door de
Holding (lees: curatoren) aan de Stichting, bestuurd door een trust waarin de
Bank noch curatoren participeren, een en ander tegen uitgifte van certificaten
van aandelen, vestiging op de aandelen van een tweede pandrecht ten behoeve
van de Holding na het pandrecht van de Bank en verpanding van de certifica-
ten aan de Bank; de Stichting zelf zorgt voor doorverkoop van de aandelen aan
derden, maar kan slechts leveren na goedkeuring van de Holding. Echter: indien
de Holding geen toestemming verleent, kan de Bank ingevolge haar pandrecht
de aandelen executoriaal verkopen. De doorverkoop geschiedt in overleg met
de Bank, die aanwijzingen kan geven.

Ook zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest in het aantal bij de transactie
betrokken vennootschappen: aanvankelijk alleen de ruwvoerdivisie (4 Neder -
landse en 5 Duitse vennootschappen), op enig moment de aardappeldivisie (5
Nederlandse, 4 Britse, 1 Duitse, 1 Belgische en 1 Franse vennootschap) + de
ruwvoerdivisie + de groothandeldivisie (6 Britse, 3 Franse en 1 Ierse vennoot-
schap) + 1 Poolse vennootschap en uiteindelijk alleen de ruwvoerdivisie en 1
vennootschap van de aardappeldivisie.

Achteraf

24. Wat had beter gekund?

Curatoren hadden voor hun inspanningen wellicht een hogere boedelbijdrage
kunnen bedingen dan zij gedaan hebben, i.c. een bedrag gelijk aan de advies-
kosten van de fiscalist. 

208

H.C. Brandsma



Heel veel invloed op het verloop van het verkoopproces door de Stichting heb-
ben curatoren niet echt gekregen. De constructie voorlopige koopprijs + uitge-
stelde koopprijs was – dacht ik – niet nieuw. 

De drie afspraken die zij gemaakt hebben met de Bank, genoemd onder 22,
zijn van belang: op de hoogte gehouden worden van het verkoopproces, defi-
niëring van de kosten en ruimte scheppen voor degelijk onderzoek naar de va -
liditeit van de zekerheden: er waren nogal wat rechtstelsels van andere landen
bij betrokken, nog los van de grote hoeveelheid stukken: al met al tijdrovend. 

Quint en ik verkeerden in de gelukkige situatie dat wij, anders dan de curator
van LG Philips Displays Holding BV (JOR 2008/59), geen crediteurencom-
missie op onze weg vonden.

Wat de Banken betreft: een open oog voor de belangen van aandeelhouders zou
tijd gescheeld hebben en daarmee ook kosten.

25. Het intensieve overleg met onze fiscale adviseur, P. van Gorkom (KPMG-
Meijburg) heeft ons voor veel behoed en deed de fiscale mist optrekken. Als ik
u iets mag aanraden: wees zeer voorzichtig met het betreden van de slangenkuil
die gevormd wordt door art. 13 d Wet Vpb1969, de liquidatieverliesregeling.
Van Oers zegt niet voor niets: ‘De liquidatieverliesregeling is complex gewor-
den door allerlei antimisbruikbepalingen. Daar komt nog bij dat een en ander
zich kan voltrekken in een groot aantal modaliteiten, wel of geen fiscale een-
heid Vpb in het verleden, vroegere vervreemding van deelneming binnen een
concern, etcetera. Het is voor mij ondoenlijk deze allemaal uitgebreid te behan-
delen.’

Slot

26. Die vennootschappen die op de bovenomschreven wijze zijn doorgestart,
doen het nog steeds heel goed.
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