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Voorwoord

In onze Faillissementswet leidt de vennootschap een stiefmoederlijk bestaan. Er
zijn nauwelijks bepalingen waarin aan rechtspersonen aandacht wordt besteed.
Voorbeelden van zulke bepalingen zijn art. 106 waarin enkele bepalingen die
gelden voor de schuldenaar van toepassing worden verklaard op bestuurders en
commissarissen en art. 214 waarin de mogelijkheid om surseance te vragen
voor natuurlijke personen wordt beperkt. De structuur van de Faillissementswet
is nog steeds die van 1896 en de regeling van het faillissement is vooral
toegeschreven op de schuldenaar-natuurlijk persoon. In het huidige tijdsge-
wricht is dat anachronistisch, omdat natuurlijke personen doorgaans in de
schuldsaneringsregeling belanden en het faillissement tegenwoordig de typi-
sche insolventieprocedure is geworden voor rechtspersonen. Van de 10 559 in
2009 uitgesproken faillissementen hadden er 6995 betrekking op rechtsperso-
nen. Dat is ongeveer tweederde.

Faillissementen van rechtspersonen brengen eigen vragen met zich die door-
gaans geen beantwoording vinden in de Faillissementswet, maar in bijzondere
regelingen en de rechtspraak. Te denken valt bijvoorbeeld aan de diverse
regelingen met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement,
zorgplicht in vennootschappelijk verband, debt for equity swaps en de moge-
lijkheid om een enquête te houden..

In deze bundel en tijdens het congres van dit jaar komt een aantal van die
onderwerpen aan de orde. De redactie is de auteurs zeer erkentelijk voor hun
bijdragen.

Robert van Galen
Jeroen Princen
Rocco Mulder
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Gedwongen medewerking aan een debt for equity swap;
een (on)mogelijkheid?

MR. J.T. JOL1

I. Inleiding

Indien een onderneming in financiële moeilijkheden geraakt, is in sommige
gevallen een financiële herstructurering gewenst waarbij een gedeelte van de
uitstaande schuld van de onderneming wordt omgezet in eigen vermogen (de
zogenaamde debt for equity swap, het omzetten van een vordering als crediteur
op een onderneming in een belang als aandeelhouder in de onderneming).

Bij de uitwerking van een dergelijke herstructurering komt men de vraag
tegen of, en zo ja hoe een dwarsliggende obligatiehouder, lid van een
syndicaatsfinanciering of aandeelhouder kan worden gedwongen in te stemmen
met een dergelijke herstructurering. In dit artikel wordt deze vraag naar
Nederlands recht beantwoord, nadat (achtereenvolgens) aandacht is besteed
aan de huidige financiële en economische crisis, de noodzaak tot herstructure-
ring door ondernemingen en de economische werkelijkheid van het financiële
herstructureren.

II. De crisis

1. Vanaf de tweede helft van 2007 is (eerst de financiële en vervolgens) de
economische crisis over de wereld gaan razen. Wat begon met een probleem
met subprime hypotheken in de Verenigde Staten, werd alras een financiële
tsunami2 die zich over de hele wereld verspreidde. Over de crisis is (en zal nog)

1. Johan Jol is onder de naam Legal Houdini werkzaam als zelfstandig jurist, voornamelijk in
de herstructurering- en faillissementspraktijk. Hij was voorheen werkzaam als advocaat en
als general counsel van een Nederlandse financiële instelling. Hij geeft onder de naam Legal
Houdini Academy regelmatig cursus. Zie ook: www.legalhoudini.nl, alwaar ook te vinden
een groot aantal links van bronnen gebruikt bij het opstellen van dit artikel. Dank aan
Angelique Thiele, Christiaan Stokkermans, Rolf Verhoeven en Nico Tollenaar voor hun
kritisch, doch altijd opbouwend commentaar op een eerdere versie van dit artikel. Alle
onjuistheden zijn uitsluitend aan mij toe te schrijven.

2. Eliot Spitzer the New York State Governor gebruikte op 14 februari 2008 dit begrip in zijn
verklaring voor de Committee on Financial Services Subcommittee on Capital Markets,
Insurance, and Government Sponsored Enterprises United States House of Representatives
(zie http://financialservices.house.gov/hearing110/spitzer021408.pdf). Een week daarvoor
gebruikte de CEO van Deutsche Bank hetzelfde begrip, zie Financial Times 8 februari 2008.
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veel (worden) geschreven, ook in de Nederlandse juridische literatuur.3 Ik
beperk me tot een aantal elementen dat van belang is voor mijn verdere
betoog.4

2. De conjunctuurgolf van de economie is een gegeven en is in essentie niet
meer dan het bioritme van de economie. Onderdeel van deze golfbeweging zijn
de zogenaamde bubbels of zeepbellen door Geert Noels in zijn fraaie boek
Econoshock aangeduid als periodes van collectieve waanzin.5 Er is sprake van
een (tijdelijke) toename in economische activiteit die gepaard gaat met
financiële speculatie. Een bekend voorbeeld van zo’n bubbel is de beroemde
Tulpenmanie in de periode 1623-1637 toen de prijs van de tulp astronomisch
hoog werd.6 Bubbels hebben een zichzelf versterkend effect door de zo-
genaamde positive feedback loop, veroorzaakt door het kuddegedrag van ons
allemaal. Het zien van stijgingen van de waardes en het bemerken dat anderen
van deze waardestijgingen profiteren, zorgt ervoor dat iedereen een graantje van
deze waardestijgingen wil meepikken door zelf ook mee te doen. Robert Shiller
spreekt in dit verband over ‘naturally occuring Ponzi processes’.7 De vraag
stijgt sneller dan het aanbod en dus stijgt de prijs. Overigens, deze positive
feedback loop wordt ook gebruikt door de fraudeurs die de Ponzi schemes
benutten om daar (uitsluitend althans in overwegende mate) zelf de vruchten
van de plukken. Men belooft rendement dat te mooi is om waar te zijn, maar
omdat men de inleg van een volgende investeerder steeds gebruikt om dat te
mooie rendement aan een ander uit te betalen, gaat het – zolang er maar nieuwe

3. Zie bijvoorbeeld Reinout Vriesendorp en Reinout Wibier in NJB 2009, afl. 1, p. 2 e.v. over
de kredietcrisis en privaatrecht waarin zij de rol van securitisatie in de kredietcrisis
bespreken. Zie ook Reinout Wibier in NJB 2009, afl. 19, p. 1198 waarin hij naar aanleiding
van de zogenaamde Tuner review van Lord Turner, de voorzitter van de Engelse Financial
Services Authority (te vinden op: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/turner_review.pdf ), de
lessen naar aanleiding van de kredietcrisis bespreekt. Zie ook het themanummer over de
kredietcrisis van Ondernemingsrecht 2009-14 waarin vanuit verschillende hoeken de krediet
crisis wordt belicht. Zie ook de bundel De Kredietcrisis in de Serie Onderneming en Recht,
deel 54.

4. Vergelijk voor een aantal andere bronnen en vindplaatsen ook www.legalhoudini.nl. Degene
die een eenvoudig leesbaar overzicht willen hebben van de crisis kan ik het boek Crisis
Economics, a crash course in the future of finance van Nouriel Roubini en Stephen Miller
(2010) aanraden. Dr Doom, zoals Roubini, een NY Stern professor, ook wel wordt genoemd,
voorspelde ooit de kredietcrisis.

5. Geert Noels, Econoshock (2008), p. 22 e.v.
6. Anne Goldgar, Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age

(2007).
7. Robert J. Shiller in Irrational Exhuberance (2nd edition 2005), p. 56.
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investeerders worden gevonden – goed.8 De – tot op dit moment – grootste
fraude waar gebruik werd gemaakt van deze techniek is de Madoff fraude9.
Deze Ponzi schemes moeten vanzelfsprekend goed worden onderscheiden van
economische bubbels, bij een echte Ponzi scheme bestaat de waarde – vrijwel –
uitsluitend uit lucht, bij een bubbel wordt de bestaande waarde opgeblazen tot
een fictief (te) hoge waarde, maar er is wel een onderliggende waarde. Door een
crisis loopt de lucht uit de bubbel en keert men weer terug naar de ‘gewone’
waarde. Overigens, voordat men terugkeert tot de ‘gewone’ waarde, zakt men
doorgaans eerst daaronder. Net zoals de stijging in de bubbel een zichzelf
versterkende proces is, gaat een daling van de waarde in de crisis gepaard met
een zelfde effect maar dan in negatieve zin (de negative feedback loop).10

3. Hoe vertaalt men de theorie van de bubbels naar de huidige crisis? Het is –
anno 2010 – een feit van algemene bekendheid dat de zogenaamde trigger van
de huidige crisis gelegen in de barsten van de bubbel van de Amerikaanse
huizenmarkt. Deze bubbel werd – kort gezegd – veroorzaakt door het in
Amerika financieren van de aankoop van huizen aan partijen die onder normale
omstandigheden deze leningen niet hadden moeten verkrijgen. Maar omdat
de kopers en hun financiers wisten (in werkelijkheid: veronderstelden) dat de
prijzen van de huizen zouden stijgen en aan het einde van de looptijd van deze
lening er wel weer een nieuwe lening zou volgen die dan (omdat het huis
inmiddels in waarde was gestegen) goedkoper zou zijn, maakte niemand zich
zorgen. Sterker nog, de zogenaamde flippers kochten (vrijwel uitsluitend
gefinancierd met vreemd vermogen) een huis niet om te wonen maar enkel
met als doel het met hoge winst snel weer door te verkopen. De te lage
rentestand en de zoektocht van investeerders naar producten met een beter
rendement versterkten dit alles. Voor een beschrijving van de Amerikaanse
toestanden verwijs ik naar de werken van Robert J. Shiller en Mark Zandi11

waarin de weg van de individuele subprime mortgage naar de beleggers over de
hele wereld wordt uiteengezet. In 2009 studeerde Anne Katherine Barnett-Hart
af op Harvard met haar scriptie: ‘the story of the CDO Market Meltdown’. In
deze scriptie wordt op overzichtelijke wijze beschreven hoe de subprime
mortgages als ingrediënt werden gebruikt voor CDO’s (samenstellingen van
verschillende securitisaties) en CDO squared (securitisaties van securitisaties)

8. Zie voor een fraaie beschrijving van Ponzi zwendels, Frans Roest en Rogier Stijen in
Beleggen in gebakken lucht (2009), p. 29 e.v.

9. Het Ponzi Scheme van Madoff is goed voor aan voortdurende stroom van meer en minder
interessante publicaties, zie voor de bespreking van een aantal van deze publicaties www.
legalhoudini.nl.

10. Robert J. Shiller in Irrational Exhuberance (2nd edition 2005), p. 71.
11. Robert J. Shiller in the Subprime solution (2008) en Mark Zandi in Financial Shock (2009)

(zie pag 59 e.v. voor het begrip flippers).

3

Gedwongen medewerking aan een debt for equity swap; een (on)mogelijkheid?



en later zelfs CDO-cubed.12 Al deze producten vonden hun weg naar het
schaduw banken systeem (Shadow banking system13) dat zorgde voor ruime
liquiditeit, niet alleen in Amerika, maar door de globalisering ook in Europa
en het Verre Oosten. Vreemd vermogen was overal en goedkoop te verkrijgen
voor – bijna – iedereen die het maar wilde hebben.

4. Dit goedkope vreemd vermogen vond ook zijn weg naar ondernemingen
omdat dit gebruikmakend van het bekende financiële hefboom effect; een
mogelijkheid gaf om de rentabiliteit van het eigen vermogen aanzienlijk te
versterken. Bovendien, hoe meer vreemd vermogen er is, hoe groter die
hefboom wordt. Het vreemd vermogen dat ondernemingen aantrokken werd
niet alleen steeds groter, de structuren waarbij ondernemingen hun vreemd
vermogen aantrokken werden ook steeds ingewikkelder. Waar vroeger een
vreemd vermogen financiering doorgaans bestond uit door zekerheden gedekte
bankschuld tezamen met ongedekte vorderingen van de andere crediteuren, is er
nu sprake van ingewikkelde structuren en lagen van al dan niet door zekerheden
gedekte vorderingen. Deze vorderingen zijn dan bovendien in handen van
verschillende partijen.

5. Illustratief voor het op elkaar stapelen van vreemd vermogen zijn de
uitwassen14 die optraden bij een aantal van de zogenaamde leveraged finance
deals die soms een aantal malen werden geherfinancierd tegen een steeds
hogere prijs met steeds relatief meer vreemd vermogen. Charles Morris

12. Zie de online versie van de Wall Street Journal van 15 maart 2010, Michael Lewis’s ‘The
Big Short’? Read the Harvard Thesis Instead! met link naar de thesis. Michael Lewis schreef
mede op basis van deze scriptie zijn boek The Big Short (2010). Zie over securitisaties ook
Reinout Vriesendorp en Reinout Wibier in NJB 2009, afl. 1, p. 5 e.v. maar vooral ook de
heldere uitleg van Mark Zandi in Financial Shock (2009), p. 117 e.v., the Financial Alphabet
Soup. Zie voor een zeer uitgebreide en zeer technische uitleg van de begrippen, Gary Gorton
in the Panic of 2007, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1255362 (inmid-
dels als onderdeel van een boek uitgegeven) : Gary Gorton, Slapped by the invisible hand,
the Panic of 2007 (2010). Overigens, voor zover de lezer op grond van het bovenstaande
mocht denken dat ik tegen (alle vormen van) securitisaties ben, berust dit op een – ernstig –

misverstand. Met securitisatie is, mits op juiste wijze gebruikt, dat wil zich helder en
transparant, niets mis. Onder andere Vriesendorp en Wibier hebben dat naar mijn mening
goed verwoord.

13. Zie voor een beschrijving van het shadow banking system bijvoorbeeld Gary Gorton in
Slapped in the face by the invisible hand: Banking and the Panic of 2007, te vinden op http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1401882 (ook terug te vinden in het boek
onder noot 12 genoemd).

14. Ook hier geldt dat met leveraged finance als zodanig niets mis hoeft te zijn, vgl. voor de
positieve gevolgen van buyouts en het daarbij behorend vreemd vermogen bijvoorbeeld:
Economische en sociale effecten van buyouts in Nederland, te vinden op http://www.nvp.nl/
feiten/economisch.php.
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beschrijft het in zijn boek: the Trillion Dollar Meltdown aldus: ‘In effect,
they’ve built a huge Yertle the Tertle–like unstable tower of debt by selling it
back and forth among themselves, booking profits all the way. That is the
definition of a Ponzi game. So long as free-money regime forestalled defaults,
the tower might wobble, but stayed erect. But small disturbances can bring the
whole tower down, and the seismic rumblings already in evidence portend
disturbances that are very large’.15

6. En toen barstte de bubbel omdat het evenwicht verstoord werd door de
stijging van de rente in de Verenigde Staten, het ontstaan van achterstanden op
de betaling van de subprime leningen en de daling van de huizenprijzen.16 Het
kaartenhuis van krediet begon in de eerste helft van 2007 te wankelen en stortte
ineen in de tweede helft van 2007, de ‘Panic of 2007’.17 Dit ineenstorten kwam
tot een voorlopige climax na de val van Lehman in 2008.18

7. Het (her)financieren van de onderneming met vreemd vermogen werd
moeilijker, kostbaarder en soms zelfs onmogelijk.19 In plaats van een overschot
aan beschikbaarheid van vreemd vermogen, kwam er een tekort. De econo-
mische crisis die op de kredietcrisis volgde, verslechterde de positie van de
ondernemingen nog eens. Over de vraag wanneer we de echte bodem hebben
bereikt, verschillen de meningen. In ‘This Time is different’ beschrijven
Reinhart en Rogoff acht eeuwen van financiële gekte en stellen vast dat na

15. Charles R. Morris, the Trillion Dollar Meltdown, p. 135 (2008), de tweede druk verscheen in
2009 en heet de Two Trillion Dollar Meltdown. Yertle the Tertle is een verhaal van
Theodoor Geisel dat gaat over een schildpad koning die zijn onderdanen beveelt om onder
hem een toren te bouwen die steeds maar hoger wordt en die bestaat uit schildpadden. Het
evenwicht blijkt echter te wankel, de toren stort in en de koning schildpad valt in de modder
http://en.wikipedia.org/wiki/Yertle_the_Turtle_and_Other_Stories.

16. Zie voor twee handzame boekjes waarin respectievelijk in de vorm van vraag en antwoord
en aan de hand van grafiekjes de oorzaken en gevolgen van de crisis in eenvoudig en heldere
taal wordt uiteengezet: Hoe overleef ik de kredietcrisis, Willem Middelkoop (2009) en
Uitgekleed, hoe onze welvaart verdween, Eduard Bomhoff (2009).

17. Zie wederom Gary Gorton (noot 12) die uitlegt hoe de problemen van de subprime
uiteindelijk uitmonden in de crisis.

18. Over de ontwikkelingen die in 2008 tot de val van Lehman resulteerden schreef Andrew
Ross Sorkin een toegankelijk boek in romanstijl, Too big to fail, inside the battle to save
Wall Street (2009). Zie over de val van Lehman zelf het boek A colossal failure of common
sense van Larry Mc Donald (2009). In dat laatste boek beschrijft Mc Donald van binnen uit
de val van Lehman.

19. Zie Victoria Ivashina en David Scharfstein in Bank Lending during the Financial Crisis of 2008
voor een weergave van de stand van zaken in de Verenigde Staten met betrekking tot de
beperkingen van krediet, te vinden op http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract
_id=1297337.
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een bankencrisis vaak ook een crisis van overheidsfinanciën volgt.20 De
huidige problemen in de Eurozone door de schulden van in het bijzonder
Griekenland doen wat dat betreft het ergste vermoeden. Anders gezegd, het
einde is misschien nog niet in zicht.21

III. Noodzaak tot herstructurering van ondernemingen22

8. Ondernemingen die geconfronteerd worden met een (mogelijke) crisis als
gevolg van financieringsproblemen en/of vraaguitval, worden genoodzaakt zich
de vraag te stellen: Kunnen we de crisis overleven en zo ja, hoe? Om te bezien
of er een overlevingskans is, moeten de bestaande problemen worden geana-
lyseerd. Daarbij moeten symptomen van de moeilijkheden worden onderschei-
den van de oorzaken van de moeilijkheden.23 De analyse moet gericht zijn op
het achterhalen en oplossen van de oorzaken. De oorzaken worden daarbij wel
onderscheiden in interne oorzaken en externe oorzaken. Voorbeelden van
interne oorzaken zijn slecht management, inadequate financiële controle, slecht
werk kapitaal management, hoge kosten, te weinig marketing inspanningen, te
grote onbeheersbare projecten, mislukte overnames, financieel beleid en het
niet functioneren van de organisatie zelf. Voorbeelden van externe oorzaken
zijn: veranderingen in de markt waarin de onderneming zich begeeft (daaronder
ook begrepen de kredietmarkt), de concurrentiepositie van een onderneming en
plotselinge verandering van prijzen.

IV. Economische werkelijkheid van het herstructureren

9. Indien de analyse door de onderneming is gemaakt, rijst vervolgens de vraag
wat er kan c.q. moet worden gedaan. In sommige gevallen moet de conclusie
zijn dat er geen uitweg meer mogelijk is. De onderneming heeft in zo’n geval
het einde van de economische levenscyclus bereikt en moet verdwijnen. Een
liquidatie (al dan niet via een faillissement) is dan de geëigende oplossing. Aan
de andere kant van het spectrum staat (soms) de mogelijkheid om helemaal

20. This Time is different, eight centuries of financial folly, Carmen M. Reinhart & Kenneth
S. Rogoff (2009).

21. Voor de Frans lezende onder u, Flore Vasseur heeft een aardige roman geschreven met een
theoretisch einde van het kapitalisme, comment j’ai liquidé la siècle (2010) waarin ze
beschrijft hoe het kapitalistisch stelsel door een bug in de computersystemen tot een einde
komt.

22. Herstructurering van ondernemingen wordt ook wel turnaround management genoemd,
vergelijk voor een inleidend werk in dit onderwerp deel 14 in de reeks Praktijkboek
insolventierecht, Turnaround Management van J.A.A. Adriaanse (2006).

23. Zie Corporate Turnaround, Managing Companies in Distress door Stuart Slatter & David
Lovett (1999), p. 13 e.v.
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geen onmiddellijke actie te ondernemen. In de recente literatuur wordt dat ook
wel omschreven als ‘Extend and pretend’.24 Er is geen acute liquiditeitsnood en
we hopen op betere tijden. De financieringsstructuur van de onderneming blijft
in tact, de lopende financieringen worden verlengd. Een dergelijke reactie is
doorgaans alleen mogelijk indien de ondernemingswaarde van de relevante
onderneming (going concern) tenminste gelijk is aan alle rentedragende
schulden die een onderneming heeft. Maar, soms zullen sommige crediteuren
zelfs bereid zijn de financiering te continueren indien dit niet het geval is. Deze
crediteuren beseffen dat het alternatief een liquidatie van de onderneming is met
een daarbij behorend extra waardeverlies. Zij weten in dat geval dat zij een
groot deel van hun vorderingen moeten afschrijven. Er is immers doorgaans een
groot verschil tussen de liquidatiewaarde en de going concern waarde van de
activa van de onderneming. Daarom hebben de crediteuren er belang mee te
werken aan het going concern houden van een onderneming (ervan uit gaande
dat er wel een toekomst voor de onderneming bestaat). Maar, doorgaans eisen
de crediteuren voor hun bereidheid om de financiering te continueren in zo’n
geval – en al helemaal voor het continueren van financiering in een situatie dat
de going concern waarde van de activa lager is dan het totaal van de schulden
en er dus sprake is van een negatief eigen vermogen – dat er een herschikking
plaatsvindt van de bestaande aanspraken van bepaalde crediteuren en aandeel-
houders door middel van het opgeven van een gedeelte van deze aanspraken en/
of omzetten vorderingen in aandelen.

10. Om te bezien wie, welk gedeelte van zijn juridische aanspraken moet
opgeven, moet een inschatting worden gemaakt van wat economisch gezien
hun relatieve aanspraken zijn ten opzichte van de waarde van de onderneming
(rekening houdend met hun eventuele preferentie op (bepaalde) activa en
eventuele achterstellingen25). Daartoe wordt allereerst de zogenaamde ‘enterprise
value free of debt’26 bepaald. Vervolgens wordt bezien welke crediteuren op basis

24. Barney Whiter, Valuation Disputes in Restructuring, International Corporate Rescue, 2010,
issue 1, p. 3.

25. Zie over de klassen van crediteuren: A. van Hees in de Bewindvoerder, een Octopus, uitgave
Serie Onderneming en Recht deel 44, p. 543 e.v. Ik merk daarbij op dat de moderne
structured finance het spectrum van – in het bijzonder de preferente – crediteuren aanzienlijk
heeft uitgebreid bijvoorbeeld door contractuele regelingen tot stand te brengen waarbij
verschillende lagen van schuld tot stand zijn gebracht. Zie hierover Lachlan Edwards in
IFLR April 2007, voor een illustratie van die verschillende lagen, zie S. Timmerman,
Second Lien Loans in TOP 2007, nr. 5, p. 218 e.v.

26. Ook wel de ondernemingswaarde vrij van schuld, zie over waarderingen van ondernemingen
in moeilijkheden, Alistair Beveridge, Paul Hemming en Graeme Smith, Valuation of
distressed business, Restructuring and Workouts (2008), p. 75 e.v en Michael Crystal QC
en Rizwaan Jameel Mokal, the Valuation of Distressed Companies: A Conceptual Frame-
work, Part I en I in International Corporate Rescue, 2006, issue 2 en 3.
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van deze waardering (en hun eventuele preferente positie) hun geld (deels) nog
terug zouden kunnen krijgen bij het verkopen van de onderneming going concern
en welke niet (of althans niet geheel). De vraag daarbij is de vraag: ‘where breaks
the value’, dat wil zeggen, waar ligt het omslagpunt, waarop aandeelhouders of
crediteuren hun geld niet meer (geheel of ten dele) terug kunnen krijgen. Voor
zover de crediteur zijn geld (geheel of ten dele) terug kan krijgen, wordt de
crediteur beschouwd als (geheel of gedeeltelijk) ‘in the money’. Voor zover de
crediteur – op basis van de gemaakte waardering – zijn vordering niet of niet
volledig voldaan kan krijgen, is deze crediteur (geheel of gedeeltelijk) ‘out the
money’. Zolang de going concern waardering van de onderneming lager is dan
alle schulden, is de aandeelhouder ook volledig ‘out the money’.27 Overigens,
hieruit blijkt dat de economische werkelijkheid de juridische werkelijkheid vaak
achterhaalt. In de situatie dat een bepaalde crediteur geen uitkering in het
faillissement van zijn debiteur te verwachten heeft, is zijn positie hetzelfde als
die van de aandeelhouder, beide hebben geen uitkering te verwachten.

11. Het vaststellen van de waarde van de onderneming is een bron van
discussie. De verwachting is gerechtvaardigd dat deze discussie ook in
volgende herstructureringen het scharnierpunt van de reorganisatie zal zijn.
Waardering is een allesbehalve mathematisch exacte wetenschap en een
waardering bevat veel ‘zachte’ waardeoordelen en inschattingen van de toe-
komst28 . Bovendien, waardes zijn – zoals hiervoor reeds uiteen gezet – door de
tijd heen allesbehalve stabiel. De waarderingsdiscussie zal dus steeds heftig en
belangrijk zal zijn. Of zoals Whiter dat uitdrukt: ‘With high stakes and with the
volatility in asset prices, the question of ‘where does the value break?’ will
increasingly be subject to dispute – either inside or outside of a court
process’.29 En waar discussies zijn, worden juristen ingeschakeld om te
trachten posities in de discussie te waarborgen.30

27. Ik raakte vertrouwd met de begrippen in en out the money toen ik in aanraking kwam met
opties, zie daarover http://www.weekopties.nl/optietheorie.html.

28. In de financiële wereld is het boek van Nassim Nicholas Taleb, the Black Swan (2007) alom
bekend. Taleb beschrijft wat hoe groot de invloed van onwaarschijnlijke gebeurtenissen is
op de toekomst. Anders gezegd: It is tough to make predictions, especially about the future,
zie over deze quote bijvoorbeeld Paul Krugman (Nobelprijswinnaar Economie 2008) in New
York Times van 1 december 2006, Economic Storm Signals.

29. Barney Whiter, Valuation Disputes in Restructurings: more to Come, International Corporate
Rescue, 2010, issue 1, p. 6.

30. Juristen kunnen dus gerust zijn: wat de stand van de economie ook is, voor hun beroepsgroep is
er altijd werk. Om in bankierstermen te spreken: de flexibele jurist die zowel verstand heeft van
(de financiering van) overnames van ondernemingen als van herstructureringen van de
(financieringen van) ondernemingen heeft voor zichzelf een hedge gecreëerd tegen het risico
van de op- of neergang van de economie.
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12. Zodra de enterprise value free of debt van de onderneming is vastgesteld en
is bepaald wat de relatieve economische positie is van alle crediteuren en
aandeelhouders, kan nagedacht gaan worden over de juridische manier waarop
de herverdeling van juridische aanspraken vorm kan worden gegeven.

V. Herstructurering zonder surseance van betaling of faillissement

13. In theorie zou de herstructurering aldus moeten geschieden dat alleen
diegenen die in the money zijn na de herstructurering nog juridische aanspraken
op de onderneming hebben. Het moge duidelijk zijn dat de omstandigheden
hier sterk kunnen verschillen. Het kan – indien er sprake is van aandelen die bij
liquidatie een bepaalde preferentie hebben – dat sommige aandeelhouders – de
gewone aandeelhouders – out the money zijn en de preferente aandeelhouders
en de crediteuren nog niet. Het kan daarbij ook nog zo zijn dat de aandeel-
houders nog steeds in the money zijn maar dat de crediteuren menen dat er
nieuw eigen vermogen bij moet, willen ze bereid zijn hun financiering te
continueren gelet op het door hen gepercipieerde risico van de onderneming.
Het is ook mogelijk dat de aandeelhouders out the money zijn en alle
crediteuren nog (net) in the money. Het is ook mogelijk dat bepaalde senior
crediteuren wel in the money zijn, maar andere, de junior crediteuren, niet.

14. Voor een financiële herstructurering zonder rechterlijke tussenkomst is –

een bijzondere contractuele regeling daargelaten – vereist dat alle belang-
hebbenden waar een offer van wordt gevraagd instemmen. Daartoe zijn
intensieve onderhandelingen noodzakelijk waarbij het vaak geven en nemen
is. Mijn ervaring is dat in veel gevallen eenvoudigweg gestreefd wordt naar
100% consensus tussen (uitsluitend) de (aandeelhouders van de) onderneming
en de financial creditors (kort gezegd: obligatiehouders en lenders bij ge-
syndiceerde leningen) en dus niet met de overige crediteuren, die hun
oorspronkelijke aanspraken behouden. Dit betekent dat er in voor de financial
creditors negatieve zin afgeweken wordt van de exacte juridische rangorde. Op
die manier kan dan een informele reorganisatie plaatsvinden zonder dat
instemming van alle crediteuren van de onderneming nodig is. Indien de
economische lasten van deze informele reorganisatie door de aandeelhouders
en de financial creditors wordt gedragen, is daar helemaal niets tegen.31 Let
wel, de financial creditors nemen bij deze vorm van herstructurering dus vaak

31. Vergelijk voor de recente inzichten van (de juridische afdeling van) het IMF over
herstructureringen: IMF Staff position paper, Approaches to Corporate Debt Restructuring
in the Wake of Financial Crises, te vinden op http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/
spn1002.pdf; Ook Nederland heeft zijn invloed doen gelden op deze paper, zie de
acknowledgments aan Sijmen de Ranitz, ex De Brauw, thans RESOR.
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voor lief dat andere crediteuren gewoon 100% van hun vordering behouden,
terwijl (veel van) deze andere crediteuren vaak gewoon concurrent zijn en in
een faillissementscenario niets zouden krijgen omdat de financial creditors
preferent zijn op de opbrengst van de activa. De reden dat de financial creditors
instemmen is hun verwachting dat zij in het herstructureringsscenario uiteinde-
lijk beter af zijn dan in een faillissements- / liquidatiescenario.32

15. Uit economisch wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een informele
reorganisatie, dat wil zeggen een reorganisatie buiten een formele insolventie-
procedure, de voorkeur verdient boven een gerechtelijke insolventieprocedures.33

Er is minder kapitaalvernietiging, er worden minder schulden onbetaald gelaten
en er wordt meer werkgelegenheid behouden.34 Bovendien, de kosten blijken
vaak aanzienlijk lager zijn dan een formele juridische procedure.35 Vooral in de
Verenigde Staten is uitgebreid onderzoek verricht naar de kosten van adviseurs bij
herstructureringen. Zo kwam Stuart Gilson op basis van onderzoek gedaan in
1991 al tot de conclusie dat de kosten van de adviseurs (financieel en juridisch) bij
buitengerechtelijke organisaties aanmerkelijk lager waren dan bij formele in-
solventieprocedures.36 Martin J. Whitman en Fernando Diz geven een mooi
overzicht van een onderzoek naar kosten over de jaren 2003 en 2004 en komen
ook tot de conclusie dat reorganiseren buiten een formele insolventieprocedure
goedkoper is. Een manier om de kosten in een formele insolventieprocedure te
drukken lijkt nog het zogenaamde pre-packen te zijn, dat wil zeggen een in een

32. Bij deze vormen van financiële reorganisatie gaat het vaak niet om het herstructureren
van het personeelsbestand, daar speelt – als bekend – in Nederland het probleem van de
voor een herstructurering buiten faillissement vaak prohibitieve kosten van ontslag van de
werknemers.

33. Ik laat onbesproken het naar Nederlands recht bestaand probleem dat separatisten niet
gebonden zijn aan een akkoord in een insolventieprocedure zodat dit naar Nederlands recht
geen oplossing biedt, vgl. daarover F.M.J. Verstijlen, het insolventieakkoord in bundel het
Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd (2008), p. 129 e.v. De Commissie Insolven-
tierecht heeft dit in haar laatste brief ook ingezien, te vinden via het blog van Bob Wessels,
http://bobwessels.nl/wordpress/?p=646, vgl. punt 12 p. 16.

34. Het economisch belang van een doorstart: een informele reorganisatie heeft verre de
voorkeur, B.P.A. Santen en A. de Bos in Insolad bundel 2008 Doorstart, p. 1 e.v.

35. Zie bijvoorbeeld: J.A.A. Adriaanse en J.G. Kuijl, Informele Reorganisaties in Nederland in
tijdschrift voor Insolventierecht 2004, afl. 6. vooral ook de verwijzingen naar literatuur in
noot 22 van het artikel.

36. Stuart C. Gilson. Managing Default: Some evidence on how firms choose between workouts
and chapter 11, ook te vinden in Corporate Bankruptcy, Economic and Legal Perspective,
Edited by Jagdeep S. Bhandari en Lawrence A. Weiss, p. 308 (1996).
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informele sfeer voorbereide reorganisatie wordt via een korte insolventieproce-
dure gefinaliseerd.37

16. Maar wat nu indien onverhoopt blijkt dat er geen 100% consensus te
bereiken is tussen de debiteur en de financials creditors? Ik beperk me in dit
artikel tot de situatie dat er wordt gestreefd naar een herstructurering van een
onderneming die wordt uitgeoefend door middel van (onder andere) rechts-
personen in Nederland. Het gaat daarbij vaak om Nederlandse (tussen)houdster
vennootschappen, die vervolgens aandelen beschikken in rechtspersonen in
binnen- en buitenland. Het is de bedoeling dat bij (een van deze) deze
rechtspersonen in Nederland een financiële herstructurering plaatsvindt van
de aanspraken van – uitsluitend – de financial creditors zonder faillissement of
surseance van betaling van deze rechtspersoon, en waarbij een gedeeltelijke
omzetting van schuld in aandelen plaats moet vinden. De aandelen van de
(tussen)houdster Nederlandse vennootschap zijn belast met een pandrecht ten
gunste van de lenders van een syndicaatslening. Onderzocht wordt of, en zo ja
hoe de aandeelhouders van de rechtspersoon, de obligatiehouders en de leden
van een syndicaat kunnen worden gedwongen in te stemmen met de gewenste
debt for equity swap. Ik bespreek daartoe eerst de positie van de obligatie-
houders, daarna die van het bankensyndicaat en sluit af met die van de
aandeelhouders.

VI. Collective Action Clausules

17. Hoe kunnen we er voor zorgen dat een individuele crediteur tegen zijn zin
in wordt gedwongen mee te werken aan de debt for equity swap? Daarvoor
kunnen we aansluiten bij de regels van het spel voor crediteuren van nationale
overheden.38 Een land kan (juridisch gezien naar de huidige inzichten en in
verband met de immuniteit van jurisdictie39) niet failliet verklaard worden.

37. Martin J. Whitman en Fernando Diz, Distress Investing (2009), p. 53 e.v. Interessant – en
voor juristen een lesje in nederigheid – is hun bevinding dat juristen daadwerkelijk waarde
vernietigen (althans teveel kosten maken) in Chapter 11 procedures. Zij vonden namelijk een
directe relatie tussen het aantal lawfirms dat betrokken is een Chapter 11 en de lengte van de
procedures en de kosten (zie pagina 68). Ook ik maak regelmatig mee dat onze vakbroeders
niet de smeerolie van een transactie zijn, maar juist voortdurend zand in de machine gooien.
Dat geldt overigens zowel bij informele herstructureringen als ook bij formele. Bij de
formele zijn het dan de curatoren die uit het oog verliezen dat zij uiteindelijk uitsluitend in
het belang van de crediteuren moeten handelen en zoveel mogelijk waarde moeten behouden
en deze op een juiste wijze en conform de faillissementswet moeten verdelen.

38. Cross-Border Debt Restructuring (2005), Esteban C. Buljevich, p. 3
39. Zie meer uitgebreid en kritisch: Bob Wessels in Wessels Insolventierecht I, par. 1133.
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Economisch kan het land wel ophouden te betalen.40 Het gevolg daarvan is dat
de enige manier om te komen tot herstructurering van haar schulden een
buitengerechtelijke akkoord is met instemming van alle crediteuren van wie een
offer wordt gevraagd. Het IMF is al enige tijd bezig om te trachten oplossingen te
verzinnen voor dit zogenaamde ‘all lenders consent’ probleem. Zo lanceerde het
IMF een ‘sovereign debt restructuring mechanism’. Het idee daarbij was om te
komen tot wetgeving op internationaal niveau die het voor staten mogelijk
maakten om tot herstructureringen te komen met meerderheidsbesluiten van
crediteuren.41 Gray meldt dat onder druk van marktpartijen het IMF dit idee
verlaten heeft en nu vooral de oplossing zoekt in het stimuleren van contractuele
regelingen, zogenaamde ‘collective action clauses’, in de door overheden uit-
gegeven obligaties.42 In deze clausules wordt de afspraak tussen de crediteuren
vastgelegd dat een eventueel besluit over een herstructurering niet de instemming
behoeft van alle bij de afspraak betrokken crediteuren, doch slechts van een
bepaalde (al dan niet gekwalificeerde) meerderheid van hen.

18. Indien en voor zover er collective action clausules zijn opgenomen in de
contracten met alle financial creditors, is er informele reorganisatie mogelijk
zonder toestemming van ieder van hen individueel. In dat geval zou een besluit
met het vooraf met de crediteuren afgesproken quorum voldoende kunnen zijn
om te komen tot een instemming van de financial creditors met een debt for
equity swap.43

VII. Obligaties en collective action clauses

19. In door Nederlands recht beheerste contracten met crediteuren van onder-
nemingen zijn dergelijke collective action afspraken zelden te vinden. Je vindt

40. Vergelijk bijvoorbeeld het door Rusland in 1998 zelf uitgevaardigde moratorium over de
schulden van Rusland in roebels, dat uiteindelijke leidde tot de val van Long-Term Capital
Management, als beschreven door Roger Lowenstein in When genius failed, the rise and fall
of fall of Long-Term Capital Management (2000).

41. A new approach to sovereign debt restructuring, Anne O. Krueger (2002).
42. Collective Action Clauses, the way forward, Robert Gray (2004), zie ook: IMF Continues

Discussion on Collective Action Clauses in Sovereign Bond Contracts, http://www.imf.org/
external/np/sec/pn/2003/pn0353.htm.

43. Nog verder – voor financiële instellingen – gaat het recente voorstel van de Bank voor
International Settlements (BIS) waarbij bepaalde door een bank uitgegeven financiële
instrumenten onder bepaalde voorwaarden automatisch worden omgezet in aandelen dan
wel vervallen. Op deze manier wordt dus vooraf, dat wil zeggen bij het aangaan van de
overeenkomst waarbij de crediteur het instrument verwerft, de instemming van de credi-
teuren voor deze omzetting verkregen, zie http://www.bis.org/publ/bcbs174.htm.
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ze wel in onder Nederlands recht uitgegeven obligaties44 . Botter vraagt
overigens terecht aandacht voor de verschillen die er tussen de obligatievoor-
waarden bestaan, nauwkeurig onderzoek is geboden, dus er is al snel sprake van
een ‘lawyers paradise’.45 Nederland wijkt met deze collective action mogelijk-
heid af van de Verenigde Staten waar als gevolg van de Trust Indenture Act het
verboden is om – kort gezegd46 – de verplichting tot betaling van hoofdsom of
rentebetalingen op een obligatielening zonder toestemming van de individuele
obligatiehouder aan te passen. Er is weliswaar kritiek op deze Amerikaanse
wetgeving geleverd, de wetgeving zou inflexibel en achterhaald zijn, doch
vooralsnog bestaat deze wetgeving nog. Bij internationale herstructureringen
heeft deze wet ingewikkelde puzzels tot gevolg. Het staat vast dat een
Amerikaanse faillissementsprocedure de bepalingen van de Trust Indenture
Act doorbreekt zodat herstructurering van onder Amerikaans recht uitgegeven
obligaties mogelijk is. In de praktijk zie je vaak dat niet Amerikaanse uitgevende
instellingen gebruik willen maken van de kapitaalmarkt in de Verenigde Staten.
De in Nederland gevestigde rechtspersonen GTS, Versatel en UPC hadden onder
Amerikaans recht obligaties uitgegeven. Toen het op herstructureren van deze
obligaties in Nederland aankwam bij de dot.com crisis, kon niet gebruik worden
gemaakt van het regime van de onder Nederlands recht uitgegeven obligaties (die
dus vaak wel een collective action clause kennen), maar moest het Amerikaans
recht, het recht dat de obligaties beheerste, in ogenschouw worden genomen.47

20. Door Nederlands recht beheerste obligaties beschikken vaak wel over
collective action clauses. In die gevallen zal een besluit van de meerderheid
van de obligatiehouders voldoende zijn om te komen tot een debt for equity swap.

44. Zie bijvoorbeeld de SNS basisprospectus 2009, p. 35 onder Modifications, Waivers and
substitution opgenomen: ‘The conditions of the Notes contain provisions for calling
meetings of Noteholders to consider matters affecting their interests generally. These
provisions permit defined majorities to bind all Noteholders including Noteholders who
did not attend and vote at the relevant meeting and Noteholders who voted in a manner
contrary to the majority.’ Zie ook de passages opgenomen in het ING Covered Bond
Programma 2009, het ABN Covered Bond Programma update 2010, Fortis Covered Bond
Prospectus 2009 en NIBC Covered Bond Programma Update 2009, steeds onder Meetings
of Covered Bondholders, modification and waivers.

45. R.J. Botter, Herstructurering van door Nederlandse uitgevende instellingen uitgegeven
obligaties, in Lustrumbundel 2002 Vereniging voor Effectenrecht, p. 39.

46. Zie George W. Shuster, Jr, The trust indenture act and international debt restructurings, in
American Bank Institute Law Review (2006), Vol 14:431, p. 431 e.v. voor verder detaille-
ring; zie ook Galvis en Saad, Collective Action Clauses: Recent Progress and Challenges
Ahead over uitzonderingen, tekst van de regeling is te vinden op de website van de SEC:
http://www.sec.gov/about/laws/tia39.pdf.

47. Zie uitgebreid over deze materie: P.R.W. Schaink, Surseance als vehikel voor debt-for-equity
swaps, Ondernemingsrecht 2003-05, p.173 en R.J. van Galen, Homologatie UPC-akkoord,
Ondernemingsrecht 2004-03, p. 95.
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Tollenaar verwijst naar (oude48) rechtspraak in Nederland waarin met zoveel
woorden is uitgemaakt dat een omzetting van obligaties naar aandelen tegen de
zin van de minderheid van obligatiehouders in Nederland mogelijk is.49

VIII. Gesyndiceerde leningen en het ontbreken van collective action
clauses

21. Ondernemingen financieren zich tegenwoordig vaak met behulp van
syndicaatsleningen. Een gesyndiceerde lening is een financieringsvorm waarbij
een aantal geldverstrekkers onder gelijke voorwaarden leningen vertrekt aan een
of meer geldnemers. De financiering wordt in een gemeenschappelijk lenings-
document vastgelegd waarbij overigens de leningen van de individuele geld-
verstrekkers separate leningen zijn die – soms met uitzondering van de hoofdsom
die verschillend kan zijn – worden verstrekt op dezelfde voorwaarden.50 Omdat
de geldverstrekkers individuele leningen hebben verstrekt, hebben zij zelfstandige
vorderingen op de geldnemers. De wijze waarop zij hun rechten met betrekking
tot deze vorderingen kunnen uitoefenen, is vastgelegd in een gemeenschappelijke
leningsdocument. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van verschillende lagen
schuld (Senior, Junior) wordt doorgaans gebruik gemaakt van verschillende
leningsdocumenten per laag schuld en wordt de relatie tussen de geldnemers en
deze crediteuren onderling vastgelegd in een zogenaamde intercreditor agree-
ment. De syndicaatsleningen die je in de Nederlandse financieringspraktijk voor
grotere ondernemingen tegenkomt worden overigens vaak beheerst door Engels
recht, ook indien de debiteur een in Nederland gevestigde rechtspersoon is.

22. Bij gesyndiceerde leningen zijn de hiervoor genoemde collective action
clauses die de mogelijkheid geven (een deel van) de schuld om te zetten in
aandelen zonder instemming van alle syndicaatsleden niet gebruikelijk. De
gebruikelijke bepalingen vereisen nu juist ‘all lenders consent’. Volgens Kent
heeft in het verleden de Bank of England er tevergeefs bij banken in de UK op
aangedrongen om dergelijke bepalingen te accepteren.51 Ook mijn ervaring is
dat Nederlandse banken hechten aan hun individuele mogelijkheid om een
herstructurering te blokkeren. Het vaak daarbij gebruikte argument dat men
controle wil houden over het proces is wat mij betreft – zeker bij syndicaten met

48. Gelet op de data, gelegen tussen 1936 en 1940 ging het daarbij kennelijk om de gevolgen
voor ondernemingen van de grote depressie uit de jaren 30.

49. N.W.A. Tollenaar, Debt for Equity Swaps, in De Bewindvoerder, een Octopus, uitgave Serie
Onderneming en Recht deel 44, p. 61, noot 3.

50. Mr A.C.F.G. Thiele in de bundel Zekerheidsrechten in ontwikkeling, Jaarcongres 2009
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, p. 72, noot 6.

51. Zie Pen Kent in Corporate Workouts- a UK perspective, gepubliceerd in International
Insolvency Review, 1997, vol. 6, nr. 3, p. 165-182.
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een groot aantal leden – een schijnargument. Hoeveel controle heb je over
een proces met 30 leden in het syndicaat waar iedere ander lid ook moet
voorstemmen?52

23. Gray heeft twee argumenten gegeven waarom het niet nodig zou zijn
collective action clauses bij gesyndiceerde bankleningen toe te passen.53 Het
eerste argument zou de grote homogeniteit van de leden in het bankensyndicaat
zijn om herstructurering door middel van 100% instemming te faciliteren. Anders
gezegd, de unanimiteit zou vanzelf ontstaan. Uit onderzoeken die in Nederland
werden gedaan naar informele work outs blijkt dat deze stelling van Gray (in ieder
geval in het verleden) op ging, banken in Nederland hebben een positieve rol bij
de informele reorganisaties en werken veelal vrijwillig aan herstructureringen
mee.54 Uit onderzoeken van het IMF blijkt dat dit mede werd veroorzaakt door de
behoefte van banken aan continueren van de relatie met hun klanten en de invloed
van de toezichthouders.55 Het tweede argument van Gray is het bestaan in de
syndicaatsleningen van de zogenaamde sharingclausules.56 Kort gezegd heeft
zo’n clausule tot gevolg dat een individueel lid van het syndicaat dat wat hij
rechtstreeks van de debiteur ontvangt, moet delen met de overige leden van het
syndicaat.

24. Maar, zoals de ervaringen in de huidige crisis ons leren, het ontbreekt – vooral
bij syndicaatsleningen met een groot aantal leden – soms aan homogeniteit in het
syndicaat. Dat komt volgens mij door een aantal oorzaken. Voor de crisis werden
de syndicaten al opengesteld voor andere financiële instellingen (daaronder
begrepen fondsen) dan banken. Dat maakte al een inbreuk op de homogeniteit.
Bovendien, in een tijd dat banken zelf ook verdwijnen en/of worden over-
genomen, is een bankensyndicaat sowieso niet erg stabiel meer. Dit gebrek aan
homogeniteit wordt nog eens versterkt door het feit dat de leningen in het

52. Het spreekt wat mij betreft voor zich dat het bankensyndicaat als zodanig de controle moet
kunnen houden over herstructureringsproces, zijn immers degene die de economisch
belanghebbenden zijn omdat zij ‘in the money’ zijn.

53. Collective Action Clauses; the way forward, Robert Gray, p. 11 e.v. te vinden op http://www.
law.georgetown.edu/international/documents/Gray_000.pdf.

54. Zie onder andere Insolventie in economisch perspectief, A.M. van Amsterdam (2004),
Restructuring in the shadow of the law, J.A.A. Adriaanse (2005) en het WODC rapport uit
2004 Informele reorganisatie in perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillisse-
ment. In deze onderzoeken werden ook herstructureringen bezien waarbij meerdere banken
waren betrokken, zie bijvoorbeeld het WODC rapport, p. 58.

55. Design and effectiveness of collective action clauses, IMF Legal, p. 20, te vinden op http://
www.imf.org/external/np/psi/2002/eng/060602.pdf.

56. Zie over sharing in algemene zin: Sue Wright in International Loan Documentation, p. 217
e.v. (2006).
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syndicaat van hand tot hand gaan (waaronder ook naar hedge funds en distressed
debt traders, handelaren in schuld waarvan de debiteur in moeilijkheden verkeert).

25. Het homogeniteitsargument geeft dus – kennelijk – een te beperkte blik op
de werkelijkheid. Immers, in plaats van te wachten op een betaling van de
debiteur kan het lid van het syndicaat er ook voor kiezen zijn aandeel aan een
derde te verkopen en over te dragen. Het bedrag dat hij als koopprijs ontvangt,
valt niet onder de sharing verplichting. Indien je daarbij ook nog eens betrekt dat
het lid van een syndicaat kan zijn ingestapt (als zogenaamde distressed debt
trader), tegen een waarde ver beneden het nominale bedrag van de vordering op
de debiteur, dan is helder dat van homogeniteit helemaal geen sprake hoeft te zijn.
Gray erkent dit overigens ook en voegt nog toe dat de andere kijk op het
risicomanagement door banken ertoe geleid heeft dat banken hun kredietrisico
proberen in te dekken door het verkopen van subparticipaties of het aangaan van
credit default swaps, waardoor de homogeniteit van het syndicaat nog verder
wordt verstoord. Gray concludeert op basis daarvan dat er inmiddels wel aanlei-
ding is om tot collective action clauses te komen. De vereiste meerderheid die hij
daarbij in gedachten heeft, is hoger dan die gebruikelijk voor obligaties in
Nederland, Gray stelt namelijk 95% voor.57

26. In de praktijk ben ik deze collective action clauses nog niet tegengekomen
bij syndicaatsleningen van ondernemingen.58 Persoonlijk ben ik er een groot
voorstander van. Het vereenvoudigt de informele herstructurering in die ge-
vallen dat een (gekwalificeerde) meerderheid van de syndicaatsleden voor een
herstructurering is, en slechts een (zeer kleine) minderheid tegen. Gray meldt
dat de Loan Market Assocation59 dit idee onderschrijft en daarbij een
gekwalificeerde meerderheid van 95% als uitgangspunt neemt. In de door mij

57. Gray, t.a.p, p. 14, zie ook Design and effectiveness of collective action clauses, IMF Legal
(2002), te vinden, p. 20, te vinden op: http://www.imf.org/external/np/psi/2002/eng/060602.
pdf.

58. Dit geldt zowel voor de onder Engels recht als de onder Nederlands recht aangegane
syndicaatsleningen.

59. Loan Market Association heeft volgens haar website (http://www.loan-market-assoc.com/)
als doel: ‘improving liquidity, efficiency and transparency in the primary and secondary
syndicated loan markets in Europe, the Middle East and Africa. By establishing sound,
widely accepted market practice, the LMA seeks to promote the syndicated loan as the key
debt product available to corporate borrowers across the region.’ Veel grotere financieringen
in Nederland worden gedocumenteerd naar Engels recht met behulp van de modellen van de
LMA. In andere gevallen worden door Nederlands recht beheerste financieringsdocumenten
gebruikt die dan afgeleid zijn van de LMA modellen.
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geraadpleegde modellen van de Loan Market Association heb ik deze overigens
(nog?) niet aangetroffen.60

27. Indien het door mij onderschreven voorstel van Gray zou worden over-
genomen, wordt het dus mogelijk om tegen de zin van een minderheid van een
syndicaat een gedeelte van de schuld van een rechtspersoon om te zetten
aandelen. Daarbij moet – in die situaties waarin met verschillende lagen schuld
(Senior/Junior) worden gewerkt – wel de vraag worden opgelost hoe de
onderlinge verhouding tussen deze lagen schuld moet worden geregeld. Het
uitgangspunt zou daar wat mij betreft moeten zijn dat per klasse de (gekwalifi-
ceerde) meerderheid beslist. Voorts zal moeten worden nagedacht of, en zo ja
onder welke omstandigheden de Senior lenders de Junior lenders zouden moeten
kunnen dwingen mee te werken als – bijvoorbeeld – de Junior lenders volledig
out the money zijn.61

IX. Gesyndiceerde leningen, bijzondere trucs en voorwaarden: exit
consents, snooze you loose, delay and it is ok, yank the bank

28. Zijn er, indien er geen collective action clauses zijn afgesproken in de
gesyndiceerde lening, dan andere mogelijkheden om een individuele dwars-
ligger in het syndicaat te pareren en hem te dwingen mee te werken aan een
debt for equity swap? De huidige praktijk van herstructureren toont aan dat men
langs allerlei wegen probeert de individuele dwarsligger buiten spel te zetten.

29. In de documentatie van de gesyndiceerde leningen zijn vaak bepaalde
clausules opgenomen om te trachten het probleem van een individuele dwars-
ligger te mitigeren. Deze clausules worden – met kleurrijke namen – aangeduid
als de ‘Snooze you loose- clause’, de ‘Delay and it is ok-clause’ en de ‘Yank the
Bank-clause’.62

30. De Snooze you loose-clause63 betekent kort gezegd dat indien de lender
niet tijdig reageert, zijn stem niet mee meetelt. Voor het opnemen van

60. Geraadpleegde modellen de SENIOR MULTICURRENCY TERM AND REVOLVING
FACILITIES AGREEMENT FOR LEVERAGED ACQUISITION FINANCE TRANS-
ACTIONS, versie July 2010 en MULTICURRENCY TERM AND REVOLVING FACI-
LITIES AGREEMENT, versie April 2009, website http://www.lma.eu.com.

61. De vergelijking met de volledige out the money aandeelhouder dringt zich op, zie verder ook
hoofdstuk XI.

62. Voorbeelden zijn overigens veelal ontleend aan door Engels recht beheerste syndicaatsle-
ningen.

63. Snooze you loose voorbeeld: ‘If any Lender fails to respond to within X Business Days
(unless the Borrower and the Agent agree to a longer time period in relation to any request)!
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een dergelijke bepaling in de documentatie is veel te zeggen, het voorkomt
dat – wat nu in de praktijk regelmatig gebeurt – lenders eenvoudigweg niet
reageren en daarmee het proces frustreren.

31. De Delay and it is ok-clause64 heeft tot gevolg dat als de lender niet tijdig
reageert, de lender geacht wordt voor te stemmen. In theorie is daarmee dus een
ontsnappingsmogelijkheid gevonden, een onoplettende individuele lender
wordt overstemt. Beide bepalingen helpen uiteindelijk niet indien de lender
tijdig zijn stem uitbrengt en tegenstemt en daarmee de unanimiteit voorkomt.

32. De Yank the Bank-clause kan daarbij wel helpen.65 Deze clausule werd
ontworpen door juristen van de sponsors (de verstrekkers van het eigen
vermogen bij leveraged finance deals) in de hoogtij dagen van de financie-
ringen toen banken in de rij stonden te financieren en juristen van sponsoren
bedachten dat het een goed idee zou zijn om een lender te kunnen vervangen
indien deze niet bereid was in te stemmen met een bepaalde wijziging van de
documentatie (voor hem of haar immers drie anderen). Omdat lenders liever in
een deal wilde blijven zitten dan eruit te stappen, was de veronderstelling dat
men onder druk alsnog akkoord zou gaan. In de mij bekende gevallen gaat het
daarbij overigens steeds om het gedwongen verkopen door de lender van zijn
vorderingen tegen het nominaal uitstaande bedrag. Cooper en Garcia zijn in de

of that request being made, its Commitment and/or participation shall not be included for the
purpose of calculating the Total Commitments or participations under the relevant Facility
when ascertaining whether any relevant percentage of Total Commitments and/or participa-
tions has been obtained to approve that request.’

64. Delay and it’s ok voorbeeld: ‘If any Lender fails to respond to a request for consent, waiver,
amendment of or in relation to any the terms of any Finance Document within X business
Days (unless the Borrower and the Agent agree to a longer time period in relation to any
request) of that request being made, it shall be deemed to have granted such consent of
waiver or consented to such amendment’.

65. Zie over de Yank the bank-clausule: Restructuring Law & Practice, Chris Howard and Bob
Hedger (2008), p. 23 e.v. en Richard J. Cooper en Dalman Garcia in Holdouts in syndicated
loan rescheduling in Global Financial Crisis (2009) p. 329 e.v., vergelijk het volgende
voorbeeld Yank the Bank clausule: ‘[then] the Borrower may, on X Business Days’ prior
written notice to the Agent and such Lender, replace such Lender by requiring such Lender
to (and such Lender shall) transfer pursuant to Clause X (Transfers by Lenders) all (and not
part only) of its rights and obligations under this Agreement to a Lender or other bank,
financial institution, trust, fund or other entity (a ‘Replacement Lender’) selected by the
Borrower and which is acceptable to the Agent (acting reasonably), for a purchase price in
cash payable at the time of transfer equal to the outstanding principal amount of such
Lender’s participation in the outstanding Utilisations and all accrued interest, fees and other
amounts payable in relation thereto under the Finance Documents.’
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Verenigde Staten kennelijk ook voorbeelden tegen gekomen waarbij markt-
waarde van de lening voldoende zou zijn66 , maar ik heb deze nog niet
aangetroffen (maar ze zijn er wellicht ook al in Europa). Een praktisch
probleem dat dan wel moet worden opgelost is het antwoord op de vraag hoe
de partijen de relevante marktwaarde bepalen. Ik zou me kunnen voorstellen dat
er in de documentatie dan een soort bindend advies van een derde wordt
opgenomen die de marktwaarde vaststelt. Een dwarsliggende lender kan dan
dus tegen zijn zin worden uitgenomen. Uitnemen betekent overigens wel dat er
vervangende financiering voorhanden moet zijn voor deze aankoop.

33. Persoonlijk vind ik dat een dwarsliggende lender bij herstructureringen met
een Yank the Bank clausule waarbij de dwarsligger tegen par of tegen de
marktwaarde wordt uitgenomen een te gemakkelijke uitweg krijgt67 . Een
bekend gezegde in de bankwereld is – zeker in crisistijd – ‘cash is king’.
Maar waarom moet een dwarsliggende lender een koninklijke beloning krijgen
voor zijn gedrag? In de bakermat van de syndicaatslening, de Verenigde Staten,
vindt in alle hevigheid een discussie plaats over de vraag of, en zo ja onder
welke omstandigheden de individuele ‘dissenting lender’ gedwongen kan
worden zich te confirmeren aan de meerderheid. Deze discussie wordt mede
gevoerd naar aanleiding van de zogenaamde Beal Case68. In deze zaak was er
sprake van een syndicaatslening waarbij als zekerheid voor het syndicaat een
zogenaamde keep well agreement69 was afgegeven. Een individuele lender
trachtte tegen de zin van de meerderheid om zelfstandig actie te ondernemen
onder de keep well agreement. Uiteindelijk heeft de New Yorks Court of
Appeal de uitspraak van het gerecht in eerste aanleg bevestigd inhoudende dat
een individuele lender van een syndicaat niet in rechte mocht trachten tegen de
wil van de overige 36 leden van het syndicaat zelfstandig de verstrekker van de
keep well verklaring aan te spreken. In dit geval kwam de Court of Appeal tot
de conclusie dat er geen specifieke bepaling in de relevante overeenkomsten
(de loan agreement en de keep well agreement) was opgenomen op grond

66. Richard J. Cooper en Dalman Garcia in Holdouts in syndicated loan rescheduling, in Global
Financial Crisis (2009) p. 330.

67. Je zou, om de Yank the Bank-clausule een goed drukmiddel te laten zijn, kunnen bepalen dat
de dwarsliggende lender niet de marktwaarde krijgt voor zijn maar de marktwaarde minus
een behoorlijke afslag. Ik zie een dergelijke bepaling niet snel worden geaccepteerd door
enig lid van een syndicaat.

68. Lenders ‘Collective Action’ Doctrine Provokes Controversy, New York Law Journal
14 December 2009, zie ook in the NewYork Law Journal van 16 mei 2007 Lenders syndicates,
Court rules Members cannot act individually, door Kenneth M. Black and Jeffrey B. Steiner.

69. In de uitspraak wordt de keep-well agreement omschreven als ‘a contract by a parent
company promising financial assistance and management support for its subsidiary.’
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waarvan een individuele lender wel of juist niet zelfstandig actie mocht onder-
nemen tegen degene die de keep well agreement had afgegeven. Omdat een
dergelijke bepaling ontbrak, was de Court of Appeal genoodzaakt de relevante
overeenkomsten uit te leggen en kwam tot de conclusie dat de individuele lender
geen actie mocht ondernemen. Dus, de individuele lender heeft geen mogelijk-
heid zijn rechten individueel in rechte af te dwingen.

X. Gesyndiceerde leningen, heeft een dwarsliggend syndicaatslid altijd
succes? Gebruik maken van het executie instrument als
herstructureringsmiddel

34. In de documentatie van mij bekende financieringen is vaak specifiek
opgenomen dat de lender zelfstandig actie mag ondernemen.70 De individuele
lender kan weliswaar niet de zekerheden executeren, dat kan uitsluitend de
zogenaamde Security Trustee als de zekerheidsgerechtigde. De individuele
lender kan wel proberen beslag te leggen of – zelfs – trachten het faillissement
van de debiteur uit te lokken.71 Let wel, een eventuele opbrengst die de lender
verkrijgt door zijn acties, moet hij wel weer delen met de andere lenders op
basis van de sharing clausule.

35. Indien de conclusie is dat volgens de documentatie de individuele lender
de mogelijkheid heeft rechtsmaatregelen te nemen, bestaat er, indien het
Nederlands recht van toepassing is op de contractuele relatie tussen de leden
van het syndicaat72 , de mogelijkheid dat de individuele lender rechtens toch
geen gebruik kan maken van zijn bevoegdheid. Immers, naar Nederlands recht
is het onder omstandigheden mogelijk dat een individuele lender misbruik van
recht wordt verweten (art. 3:13 lid 2 BW) en/of dat het gebruik maken door de

70. Vergelijk deze gebruikelijke clausule: ‘A Finance Party may, except as otherwise stated in
the Finance Documents, separately enforce its rights under the Finance Documents.’

71. In de praktijk gebeurt dit overigens niet, leden van een syndicaat nemen geen zelfstandige
actie, doch trachten zich uitsluitend te verzetten tegen een herstructurering als zogenaamde
non-consenting lender. Het gevolg van dit gedrag is dan een de facto standstill, de
meerderheid zou willen herstructureren maar kan dat niet omdat de minderheid tegen is.
De minderheid kan niet executeren omdat de meerderheid tegen is.

72. Voorzichtigheid is geboden, zoals al eerder gemeld wordt bij veel van de in Nederland
gebruikte financieringsinstrumenten, waaronder syndicaatsleningen, gebruik gemaakt van
het Engelse recht met een forumkeuze van de Engelse rechter. Dan beheerst – ten opzichte
van de contractspartijen – het Engelse recht en beslist de Engelse rechter over deze vraag op
basis van de toepasselijke Europese verdragen, Rome I en de EEX–Verordening. Ik laat de
discussie over de vraag of wellicht (een aantal van) de hiervoor genoemde regels naar
Nederlands recht een dergelijk dwingend karakter hebben dat zij altijd in Nederland hebben
te gelden, ook als er ander recht van toepassing is op de overeenkomst voor nu terzijde, zie
hierover in het kort: C. Drion in de status van redelijkheid en billijkheid, NJB 2007/8.
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individuele crediteur van zijn (contractuele) rechten in strijd met de redelijkheid
en billijkheid is (art. 6:2 lid 2 BW en art. 6:248 lid 2 BW) en/of dat de
individuele lender onrechtmatig handelt (art. 6:162 BW). Ik trek een vergelij-
king met de vraag of, en zo ja in welke gevallen, een individuele crediteur aan
een onderhands akkoord kan worden gebonden en verwijs naar (de literatuur die
is verschenen naar aanleiding van) het arrest van de Hoge Raad Groenemeijer/
Payroll.73 Uit dat arrest (en de daarna verschenen literatuur) volgt dat de Hoge
Raad zeer terughoudend is en dat slechts onder bijzondere omstandigheden van
het geval, die dan door de debiteur moeten worden gesteld, de Hoge Raad het
mogelijk acht dat een vordering tot medewerking aan een onderhands akkoord
toewijsbaar is. In het relevante geval ging het om een situatie waarbij de
onderneming al gestaakt was door de natuurlijke persoon. Niet aan de orde was
dus de vraag die nu juist wel bij vele financiële herstructureringen speelt, te
weten: hoe behoud ik nog zoveel mogelijk waarde voor de gezamenlijke
stakeholders van de onderneming (daaronder begrepen de crediteuren). In deze
zin versta ik ook Wessels die het volgende opmerkt: ‘Bij een goed gedocumen-
teerd onafhankelijk getoetst aanbod, waaruit blijkt dat de debiteur het uiterste doet
om zijn schuldeisers te voldoen en bijvoorbeeld een berekening overlegt waaruit
volgt dat bij spoedig faillissement zij slechter af zal zijn, zal een weigering mijns
inziens al snel misbruik opleveren’.74 Ik meen dan ook dat een kort geding
procedure waarbij de meerderheid van de syndicaatsleden en de debiteur
(eventueel gesteund door de ondernemingsraad), gezamenlijk optrekken tegen
het individuele lid van het syndicaat en daarbij deugdelijk gedocumenteerd laten
zien dat het individuele syndicaatslid in economische zin niets heeft winnen bij
een individueel beslag, of een aanvraag van een faillissement, in bepaalde
gevallen een goede kans van slagen heeft (althans zou moeten hebben) met een
vordering inhoudende medewerking aan een herstructurering, althans een verbod
op het leggen van beslag en indienen van faillissementsaanvraag.75 Hij heeft
immers geen eigen te respecteren belang. In het bijzonder de soms wel
gehanteerde (chantage)tactiek van de dwarsligger om te trachten er beter uit te
springen dan de rest van het syndicaat door een extra voordeel te verkrijgen (van
wie dan ook), zou wat mij betreft rechtens niet gehonoreerd moeten worden.

73. HR 12 augustus 2005, JOR 2005, 257, NJ 2006, 230, zie bijvoorbeeld T.J.H. Akkermans in
de informele reorganisatie van insolvente ondernemingen, p. 24 e.v. en voorts – als altijd
bewonderenswaardig uitgebreid gedocumenteerd – Bob Wessels in Wessels-Insolventierecht
VI, par. 6208 e.v.

74. Bob Wessels in Wessels-Insolventierecht VI, par. 6240, p. 131.
75. Vergelijk voor een bijzonder geval waarbij een beslaglegger werd bevolen het beslag op te

heffen om zo de executie van de zekerheden door de bank te voorkomen, Voorzieningen-
rechter Rb. Roermond 6 november 2009, LJN BK2840. Een dergelijke vordering zou
kunnen worden ingesteld tegen een dwarsliggende senior, maar ook tegen een dwars-
liggende junior.
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36. Indien een vordering tot medewerking aan de herstructurering niet slaagt,
maar een – al dan niet tijdelijke verbod op het leggen van beslag of uitlokken
van een faillissement wel, dan kan het in sommige gevallen76 mogelijk zijn om
een georkestreerde executie van een pandrecht op Nederlandse aandelen te laten
plaatsvinden en op deze wijze alsnog een financiële herstructurering te
effectueren met gebruikmaking van art. 3:251 BW lid 1. Op grond van dit
artikel kan pandhouder de voorzieningenrechter verzoeken de executie op een
pandrecht op aandelen niet te laten plaatsvinden door middel van een openbare
verkoop van aandelen, maar op een afwijkende wijze, of om te bepalen dat
de aandelen aan de pandhouder verblijven tegen een voorzieningenrechter te
bepalen bedrag. Omdat de democratie van de syndicaatsleningen doorgaans
aldus is opgebouwd dat een besluit van de lenders om de Security Trustee te
instrueren om tot executie van de bestaande zekerheden over te gaan afhanke-
lijk is van een (gekwalificeerde) meerderheid (doorgaans 66 2/3 %), kan een
dergelijke instructie tegen de zin van een dwarsliggende lender worden ge-
nomen en kan tot verkoop van aandelen worden overgegaan, of kan worden
besloten de aandelen aan de Security Trustee te laten verblijven.

37. In 2009 is – voor zover mij bekend voor de eerste keer – met behulp van
art. 3:251 lid 1 BW een herstructurering afgedwongen in de zogenaamde SAS
case, een geval waarbij een afwijkende verkoop van verpande aandelen in 2009
aan de voorzieningenrechter in Amsterdam werd voorgelegd.77 Over de case is
inmiddels al het nodige geschreven, onder andere uitgebreid en verhelderend
door Van Gasteren78 . Ook in de internationale literatuur heeft deze case
aandacht gekregen van onder meer E.W. Purcell en Alex Boyce.79 Ik beperk
me hier tot een hele korte weergave. De waarde van de onderneming brak in het
geval van SAS in de junior financiering. Dus, de waarde van de onderneming
was voldoende om de gehele senior schuld te betalen maar slechts een deel van
de junior schuld kon worden voldaan. Eén van de Junior lenders was het met
deze waardering niet eens en weigerde met de herstructurering akkoord te gaan.

76. Er zijn natuurlijk veel varianten, steeds zal – afhankelijk van de waardering – de vraag
moeten worden gesteld: waar breekt de waarde en wie van de financial creditors verzet zich
tegen deze waardering; de vraag zal ook steeds zijn, komen de dwarsliggers met redelijke en
haalbare alternatieven.

77. Rechtbank Amsterdam 10 september 2009 en 23 september 2009, JOR 2009, 340, met noot
N.S.G.J. Vermunt

78. Financiële herstructureringen door middel van uitwinning van een pandrecht op aandelen, in
FIP 2010, nr. 1 p. 18 e.v. Zie ook O.R. van Brunschot, Executie van verpande aandelen in
FIP 2009, nr. 8, p. 248 e.v. en de eerder genoemde noot van Vermunt. Schrijver van dit
artikel was als interim-jurist voor een financiële instelling (zijdelings) bij deze deal
betrokken.

79. The Courts Speak on valuation in Restructurings: IMO Car Wash, SAS and Wind Hellas,
International Corporate Rescue (2010), issue 2, p. 129 e.v.
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De tegenstribbelende Junior lender werd door de executie van Nederlandse
aandelen gedwongen genoegen te nemen met een gering bedrag in contanten
(het bedrag dat volgens de waardering van de aandelen zijn vordering na
herstructurering waard was). In de door Engels recht beheerste documentatie
was de (standaard) bepaling opgenomen dat de Security Trustee op instructie van
de majority Senior lenders de zekerheden kon executeren en voorts dat – voor
zover de executie bestond uit de executie van verpande aandelen – de Security
Trustee de vennootschap waarvan de aandelen werden geëxecuteerd (alsmede de
dochterondernemingen van deze vennootschap) kwijting kon geven van een
eventuele restantschuld die resteerde na de executie van de zekerheden.80 De
tegenstribbelende junior lender behield weliswaar nog een restantvordering over
op de vennootschap die de houdster was van de geëxecuteerde aandelen, doch na
de onderhandse executieverkoop van de aandelen beschikte deze vennootschap
niet meer over enig relevant actief.

38. De opbrengst voor de senior lenders van de executie was dus gewoon
eenzelfde nominale vordering maar nu op de koper, de opbrengst van de
tegenstribbelende Junior lenders was ‘cash’. Er was hier geen sprake van een
debt for equity swap maar een verkoop van de verpande aandelen, waarbij een
gedeelte van de koopprijs werd geleend aan de koper van de aandelen door de
sponsor die ook als aandeelhouder (en dus houder van de equity value) ging
optreden. De Senior lenders rolden hun leningen door81 .

80. Zie meer uitgebreid hierover Van Gasteren, t.a.p., p. 19. Overigens, is de discussie over wat
er precies in de documentatie, in het bijzonder de intercreditor, hierover exact is opgenomen
nog niet uitgewoed, zie bijvoorbeeld Duffy, Choi, Glengarry en Gibson in International
Corporate Rescue 2010, issue 4, p. 242 e, v. The Intercreditor Debate: Six Months On.

81. Een interessante vraag is nog of tegenstribbelde junior of senior lender bij de verkoop van
aandelen door middel van executie kan worden gedwongen te aanvaarden dat hij geen cash
krijgt, maar uitsluitend een vordering op de koper. Persoonlijk zou ik dat een fraaiere
oplossing vinden dan toepassing van de Yank the Bank, de dwarsligger wordt niet beloond
voor zijn gedrag met cash maar krijgt gewoon wat de voorstemmers ook krijgen. Daarbij kan
de vraag worden gesteld of een dergelijk non-cash element zich verdraagt met de Nederlands
rechtelijke bepalingen (onder andere met betrekking tot de verdeling van opbrengst na een
executie van het pandrecht) die nu eenmaal op de executie van de Nederlandse aandelen van
toepassing zijn. In eerste instantie denkt men bij executie uiteindelijk aan de betaling van het
geëxecuteerde object in de vorm van een contante koopprijs. Van belang zijn in het
bijzonder de bepalingen art. 3:253 BW en art. 445 en 490b van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. Verkort weergegeven komen deze bepalingen (voor een situatie dat er
meerdere gerechtigden zijn op de opbrengst van de executie) erop neer dat de executerende
pandhouder er voor zorg draagt dat de kosten van de executie worden voldaan en dat hij
vervolgens van de opbrengst mag inhouden het aan de pandhouder verschuldigde bedrag.
Voor wat betreft een eventueel restant (dus een eventuele overwaarde) geldt dat – tenzij hij!
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39. Maar de Senior lenders kunnen er in voorkomend geval ook voor kunnen
kiezen om de verpande aandelen te laten verblijven aan de Security Trustee
tegen een door de voorzieningenrechter vast gesteld bedrag. Daarmee is de debt
for equity swap tot stand gebracht, immers de Security Trustee is dan aandeel-
houder van de onderneming geworden en zal vervolgens de aandelen ter
beschikking stellen aan de lenders. De Security Trustee zal zich er wel van
moeten vergewissen dat een dergelijke wijze van executie van het pandrecht op
de aandelen op basis van (het recht dat van toepassing is op en) de inhoud van
de syndicaatslening (en een eventuele intercreditor agreement) voor hem
toegestaan is.82 De schuld die de Security Trustee krijgt aan de houder van
de aandelen in verband met het door de voorzieningenrechter bepaalde bedrag
waartegen de aandelen aan hem verblijven, kan – zolang de vordering van de
Security Trustee groter is dan de waarde van de aandelen83 – worden verrekend
met de vordering van de Security Trustee op de houder van de aandelen.

Weliswaar worden in dat geval niet de vorderingen van de lenders op de
oorspronkelijke debiteur omgezet in aandelen, maar de lenders krijgen een
belang in een nieuwe entiteit waarbij het economisch resultaat voor de tegen-
stribbelende senior lenders hetzelfde is.84 Een dergelijk geval is voor zover mij
bekend nog niet aan de voorzieningenrechter in Nederland voorgelegd.

met de overige gerechtigden tot overeenstemming komt – de pandhouder dit bedrag tot
tenminste het bedrag van het overschot moet storten bij een bewaarder. Omdat de Security
Trustee als pandhouder de mogelijkheid heeft om na voldoening van de kosten zichzelf te
voldoen, kan hij naar mijn mening ook besluiten – indien zulks op basis van (het recht dat van
toepassing is op en) de inhoud van de syndicaatslening (en een eventuele intercreditor
agreement) voor hem is toegestaan) om het gedeelte dat hem toekomt (vooralsnog) niet te
innen, maar ermee akkoord te gaan dat dit later is verschuldigd, bij wege van uitgestelde
koopprijs of aanvaarden dat hij op andere wijze wordt voldaan; ook in de SAS zaak bestond
een belangrijk gedeelte van de opbrengst uit het overnemen door de koper van de schuld die de
verkoper had aan het syndicaat (de Senior Loan). De Voorzieningenrechter zag daarin geen
aanleiding om zijn toestemming voor de verkoop te weigeren, dus aanvaardde kennelijk dit
gevolg (maar – toegegeven – zijn oordeel werd hier niet specifiek over gevraagd). Zie over de
executie door de pandhouder N.S.G.J. Vermunt, Enkele knelpunten bij pand, hypotheek en
beslag, in de bundel Onderneming en 10 jaar burgerlijk recht van Onderzoekscentrum
Onderneming en recht, deel 24, p. 341 e.v.

82. Voor zover er twijfel bestaat of de bestaande overeenkomsten de Security Trustee een
dergelijke bevoegdheid geven, kunnen deze worden gewijzigd, tenminste indien een
dergelijke wijziging mogelijk is zonder instemming van de dwarsliggende lender(s). Zie
over het bevestigende antwoord op de vraag of een dergelijke structuur onder het Engelse
recht werkt, Chris Howard en Bob Hedger in Restructuring Law & Practice (2008), p.187 en
188. Zie over het punt van de bevoegdheden van de Security Trustee, Vermunt in zijn noot
onder SAS, punt 4.

83. Dat zal in de praktijk veelal de situatie zijn.
84. Zie Chris Howard en Bob Hedger in Restructuring Law & Practice (2008), p. 187 e.v. (in het

bijzonder 6.126) voor een beschrijving van een dergelijke structuur in Engeland.
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XI. De positie van de aandeelhouders bij een debt for equity swap85

40. Voor de executie van een debt for equity swap is het noodzakelijk dat de
relevante juridische entiteit aandelen uitgeeft.86 De bevoegdheid tot het uitgeven
van aandelen berust – behoudens delegatie – bij de algemene vergadering van
aandeelhouders87. Bovendien hebben – behoudens uitsluiting of beperking – de
aandeelhouders een voorkeursrecht op nieuw uit te geven aandelen.88

41. Ondanks het feit dat in de gevallen waarin een debt for equity swap
plaatsvindt, de aandeelhouders economisch gezien (ernstig) out the money zijn,
betekent dat dus dat de aandeelhouders zich in beginsel met succes tegen een
debt for equity swap zouden kunnen verzetten, dan wel kunnen claimen dat zij
aan hun voorkeursrecht gebruik zouden willen maken. Aandeelhouders zouden
dit kunnen doen om te voorkomen dat hun belang verwatert. Overigens, in veel
gevallen willen de bestaande aandeelhouders helemaal geen beroep doen op
hun voorkeursrecht omdat zij – anders dan de crediteuren die hun vordering
willen omzetten in eigen vermogen – niet over een vordering op de vennoot-
schap beschikken. Als ze van hun voorkeursrecht gebruik willen maken, zullen
zij dus in contanten moeten storten, daar waar de bestaande crediteuren hun
bestaande vorderingen omzetten in aandelen.89 Het is ook mogelijk dat de
aandelen (inclusief de daarbij behorende voorkeursrechten) in de rechtspersoon

85. Vgl. voor debt for equity swap: Debt For equity swaps. N.W.A. Tollenaar in De bewind-
voerder, en octopus, p. 61 e.v., Loan Workouts and debt for equity swaps, Subhrendu
Chatterji en Paul Hedges (2001), Restructuring Law & Practice, Chris Howard en Bob
Hedger (2008), in het bijzonder, p. 176 e.v. en Karl Clowry, Debt for Equity Swaps in
Restructuring and Workouts. Strategies for Maximising Value (2008), p. 27 e.v.

86. Het begrip relevante entiteit is bewust gekozen, bij herstructurering in een bestaande
vennootschap zullen dat de bestaande aandeelhouders zijn, bij herstructurering door middel
van een executie zullen dat de aandeelhouders van de koper zijn. In dat laatste geval zal het
zo zijn dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven doch dat de aandelen in de (holding)
vennootschap van de onderneming worden overgedragen aan de koper. Ik bespreek hierna
uitsluitend de invloed van de bestaande aandeelhouders bij een herstructurering binnen een
bestaande entiteit.

87. Vgl. art. 2: 96 lid 1 BW voor NV en art. 2:206 lid 1 BW voor BV. In de praktijk is de
delegatiebevoegdheid, zo deze al is gegeven zelden voldoende omdat als er een delegatie
plaatsvindt, deze doorgaans voor een beperkt aantal aandelen geschiedt.

88. Vgl. art. 2:96a BW voor NV en art 2:206a BW voor BV.
89. Vgl. Tollenaar, t.a.p., p. 79 over de precieze techniek van deze omzetting. De storting geschiedt

in de praktijk door verrekening van de stortingsplicht op de aan de crediteur uit te geven
aandelen met de vordering van die crediteur op de vennootschap, zulks op grond van een
verrekeningsovereenkomst in verband met het bepaalde in art. 80 lid 4 Boek 2 BWen art. 191
lid 3 Boek 2 BW, vgl. ook Van de BVen de N.V., Winter (als opvolger van Van Schilfgaarde)
15e druk, p. 81 – de schuld van de vennootschap aan de crediteur verrekend met de vordering
van de vennootschap op de crediteur terzake van zijn volstortingsverplichting.
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waar de debt for equity swap geëffectueerd zou moeten worden belast zijn met
een pandrecht met (al dan niet voorwaardelijk) stemrecht ten behoeve van de
Security Trustee van de syndicaatslening. In dat geval zal de Security Trustee
van haar (stem)rechten gebruik kunnen maken en zal de separate medewerking
van de aandeelhouders niet nodig zijn90 .

42. De problematiek rondom de financiering van de vennootschap en haar
aandeelhouders is in de literatuur en jurisprudentie aan de orde geweest.
Vergelijk De Kluiver die in zijn artikel ‘Noodzaakfinanciering en de rol van
de rechter’ verwijst naar het arrest van de Hoge Raad in de zaak Skygate.91 In
die zaak had de Ondernemingskamer geoordeeld dat het bestuur van de
vennootschap onder de omstandigheden van dit bijzondere geval bevoegd
was te besluiten tot uitgifte van een in aandelen te converteren lening. Een in
aandelen te converteren lening is een recht tot het nemen van aandelen dat ook
normaal gesproken onder de bevoegdheid van de aandeelhouders valt.92 De
Hoge Raad sanctioneerde dit oordeel. Mede op basis van een tweetal vervolg
arresten van de Ondernemingskamer formuleert De Kluiver de rechtsregel dat
‘(i) wanneer het belang van de vennootschap aanvullende financiering nood-
zakelijk maakt omdat bij het uitblijven daarvan surseance van betaling of
faillissement dreigt, en (ii) een aandeelhouder bereid is die financiering te
verschaffen, het in strijd met de redelijkheid en billijkheid kan zijn dat
medeaandeelhouders zich tegen het verstrekken daarvan door een aandelen-
emissie verzetten.’93

43. De door De Kluiver geformuleerde rechtsregel veronderstelt dat er als
onderdeel van de herfinanciering additionele financiering wordt verstrekt om de
vennootschap van voldoende liquiditeit te voorzien. Bij een zuivere debt for
equity swap hoeft dat nog niet het geval te zijn, de bestaande financiering wordt
soms ook omgezet in eigen vermogen om de solvabiliteit te verbeteren, zonder
dat er nieuw geld wordt verstrekt. Gezonde balansverhoudingen zijn op langere
termijn een noodzaak voor ondernemingen om te kunnen overleven. Kan ook in
een geval waarin geen nieuw geld ter beschikking wordt gesteld een weiger-
achtige aandeelhouder worden gedwongen mee te werken? Het is De Kluiver

90. Vergelijk over pandrecht op aandelen uitgebreid, R.W. Clumpkens in Zekerheden in
ontwikkeling, Jaarcongres 2009 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, p. 19 e.v.

91. H.J. de Kluiver, Noodzaakfinanciering en de rol van de rechter in bundel De Financiering
van de onderneming, deel 88 van serie vanwege het van der Heijden Instituut, p. 21, Hoge
Raad 19 oktober 2001, JOR 2002, 5 Skygate, zie ook Chr. M. Stokkermans in Preadvies,
Het nieuwe BV-recht voor de praktijk, p. 113 die deze zaak beschrijft als een voorbeeld waar
een beroep op de aandeelhoudersovereenkomst in strijd met art. 2:8 Boek 2 lid 2 BW komt.

92. Vergelijk art. 96 lid 5 Boek 2 BW voor NV en art. 206 lid 2 Boek 2 BW voor BV.
93. De Kluiver, t.a.p., p. 34 tot en met 37.
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zelf geweest die in 2009 als advocaat de Ondernemingskamer een bevestigend
antwoord op deze vraag ontlokte in de zaak die uitmondde in het arrest Inter
Access.94 In deze casus was een minderheidsaandeelhouder bereid zijn vorde-
ring om te zetten in aandelen, mits ook het voorkeursrecht van de bestaande
aandeelhouders zou worden gepasseerd zodat de minderheidsaandeelhouder
een meerderheidsaandeelhouder werd. De meerderheidsaandeelhouder wei-
gerde medewerking aan het emissiebesluit en weigerde eveneens in te stemmen
met het passeren van het voorkeursrecht. De meerderheidsaandeelhouder beriep
zich daarbij ook op een aandeelhoudersovereenkomst die erin voorzag dat, kort
gezegd, zijn belang niet zou verwateren. De Ondernemingskamer kwam, nadat
zij geconstateerd had dat de vennootschap een dringend belang bij de conversie
had, tot de conclusie dat de emissie zonder toestemming van de meerderheids-
aandeelhouder plaats kon vinden, met voorbijgaan aan zijn voorkeursrecht en
het bepaalde in de aandeelhoudersovereenkomst.95

44. Ik juich de beslissing van de Ondernemingskamer toe.96 Het geeft de
praktijkjurist een instrument om kwaadwillende, dwarsliggende en niet mede-
werkende aandeelhouders erop te wijzen dat een gang naar de rechter mogelijk
is die er uiteindelijk toe kan leiden dat de dwarsligger tot de orde wordt
geroepen.97 Het commentaar van Assink dat, kort gezegd, er sprake van een
vorm van onteigening, spreekt me – in ieder geval vanuit de economische
realiteit van een debt for equity swap – niet aan. Immers, in dit geval is een
crediteur die voor de aandeelhouders gaat, bereid zijn aanspraken om te zetten
en ook aandeelhouder te worden en aldus het belang van de continuïteit van de

94. Ondernemingskamer 31 december 2009, BL 3690, JOR 2010, 60 (noot Doorman), vergelijk
ook J.W. Leedekerken in TOP 2010, nr. 4, p. 143 en Assink in Ondernemingsrecht 2010,
nr. 7. Overigens uit het FD van 11 februari 2010 en de noot van Assink is bekend dat de
meerderheidsaandeelhouder in cassatie is gegaan tegen dit oordeel, dus de zaak is nog niet
finaal afgedaan.

95. Ik onderschrijf overigens het advies van mr. Leedekerken op p. 143 dat het beter is zoveel
mogelijk het voorkeursrecht van de aandeelhouders in takt te laten en hen de mogelijkheid te
geven te participeren. Zoals hiervoor reeds vermeld, het feit dat de zittende aandeelhouders
vaak geen vordering hebben op de vennootschap en dus genoodzaakt zijn cash te storten
voor de aandelen, maakt dat zij zelden geïnteresseerd zijn van hun voorkeursrecht gebruik te
maken. En als ze het desondanks wel doen, krijgt de onderneming vers nieuw geld.

96. Het is altijd moeilijk om uitsluitend op basis van openbare stukken een echt oordeel over een
zaak te vellen, of Willemse in deze echt de kwaadwillende dwarsligger is, kan ik zonder
kennis te nemen van de exacte beweegredenen van hem, niet beoordelen.

97. Ik laat de processuele complicaties en de vraag welke rechter het best gekozen kan worden
voor nu rusten, zie hierover onder andere De Kluiver en Leedekerken. Overigens, ik meen
dat de complete vergadering van aandeelhouders in voorkomende op deze wijze gepasseerd
zou moeten kunnen worden indien zij volledig out the money zijn. Op eenzelfde manier
meen ik dat het wenselijk is dat ook de volledig out of the money junior lenders terzijde
gesteld zouden moeten kunnen worden door de Senior lenders.
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vennootschap te dienen. Dat de crediteur hier ook een eigen belang heeft, doet
daar niet aan af. De bestaande aandeelhouders hadden economisch nergens
recht (meer) op omdat zij out the money waren. Ik zie daar geen (economische)
onteigening van bestaande aandeelhouders in maar meer een correctie op het
feit dat de aandeelhouders door de economische werkelijkheid zijn ingehaald en
thans niets meer te zeggen zouden moeten hebben. Dit zou wat mij betreft
slechts anders zijn indien de bestaande aandeelhouders zelf de herstructurering
mee willen dragen (door bijvoorbeeld zelf nieuwe aandelen te nemen) en/of
tijdig met een alternatief plan komen.98 Daarbij besef ik dat ook hier eerder
genoemde waarderingsvraagstuk (wanneer zijn de bestaande aandeelhouders
echt volledig out the money?) weer van beslissende betekenis is.

XII. Conclusie

In dit artikel is bezien of, en zo ja onder welke omstandigheden het mogelijk is
om tegenstribbelende obligatiehouders, leden van een syndicaat van lenders en
aandeelhouders te dwingen mee te werken aan een debt for equity swap.
Daartoe is eerst aandacht besteed aan de huidige crisis en is uiteengezet hoe het
komt dat deze die bij ondernemingen tot financiële moeilijkheden aanleiding
geeft. Als de schuldenlast dermate groot is, dat de onderneming op korte noch
op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, is herstructurering van de
onderneming gewenst. Een informele reorganisatie is daarbij vaak veel effec-
tiever en efficiënter dan een formele insolventieprocedure. Daarbij wordt vaak
gekozen voor de techniek dat een stuk van de schuld wordt omgezet in aandelen
(debt for equity swap). Vaak wordt – vooral ook om praktische redenen – in dit
kader slechts van de aandeelhouders en de zogenaamde financials creditors
(obligatiehouders en syndicaatsleden) medewerking gevraagd. Echter, voor een
dergelijke informele herstructurering is in beginsel instemming nodig van alle
betrokken financiële crediteuren omdat deze een deel van hun vordering
omgezet zien in aandelen en zij daartoe op grond van de toepasselijke
financieringsdocumentatie niet tegen hun wens toe gedwongen kunnen. Alleen

98. Vergelijk voor een geval waarbij de gerechtigden tot het eigen vermogen, in ieder geval naar
het oordeel van de Ondernemingskamer, te laat met een eigen plan kwamen, het geval van
Almatis Ondernemingskamer 12 april 2010, LJN BM1437; het ziet er naar uit dat de
gerechtigden tot het eigen vermogen er uiteindelijk via onderhandelingen toch in geslaagd
zijn een alternatief plan af te dwingen in de Chapter 11 procedure die over Almatis is
uitgesproken, vgl. het persbericht van Almatis d.d. 4 augustus 2010, te vinden op http://
www.almatis.com/download/press-releases/PR04_20100803_Alternative_Plan_Filing.pdf.
De bankruptcy judge heeft het disclosure statement inmiddels goedgekeurd, zie http://www.
cmemarkets.com/v3/2010/08/23/dj-creditors-cleared-to-vote-on-almatis-bankruptcyexit-
plan/.
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indien zogenaamde collective action clauses in de documentatie zijn opge-
nomen, is een besluit van een (gekwalificeerde) meerderheid van de financiële
crediteuren voldoende voor de omzetting. In onder Nederlands recht uitgegeven
obligaties komen collective action clausules voor, bij syndicaatleningen is dat
(naar het oordeel van de schrijver ten onrechte) ongebruikelijk. Indien de
syndicaatslening beheerst wordt door het Nederlandse recht, is het mogelijk dat
de dwarsliggende lender op verzoek van de meerderheid van het syndicaat en
de onderneming (en eventuele andere belanghebbenden) met een beroep op
art. 3:13 lid 2 BW en/of art. 6:2 lid 2 en/of art. 6:248 lid 2 BW en/of art. 6:162
BW door de Nederlandse rechter gedwongen wordt mee te werken. Indien het
gaat om een financiële herstructurering van een onderneming die wordt
uitgeoefend door middel van (tussen)houdster vennootschappen in Nederland
is het onder omstandigheden en afhankelijk van de (inhoud van) de documen-
tatie mogelijk om de medewerking van de minderheid van de individuele
syndicaatsleden door de meerderheid af te dwingen via een executie in Neder-
land van aandelen in een Nederlandse vennootschap. In het artikel is uiteen-
gezet hoe via een dergelijke executie de individuele non-consenting lender in
sommige gevallen ook gedwongen kan worden mee te werken aan een structuur
die economisch gezien het resultaat heeft van een debt for equity swap. Ook een
tegenstribbelende, dwarsliggende aandeelhouder kan blijkens rechtspraak onder
omstandigheden gedwongen mee te werken aan een debt for equity swap.
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Toestemming verzocht

MR. W.A.H. MELISSEN1

Inleiding

Toestemming verzocht, of beter gezegd: machtiging gevraagd.
In deze bijdrage wordt de machtiging om te procederen, in het bijzonder

tegen een bestuurder in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid, door de
ogen van de rechter-commissaris bezien. Wat houdt de toets van de rechter-
commissaris in? Welk onderzoek wordt van de curator verlangd? Door wie
wordt dit onderzoek verricht? Op basis van welke informatie beslist de rechter-
commissaris om machtiging te verlenen een bestuurder in rechte te betrekken?
Is relevant wat de crediteuren vinden? Als de toestemming eenmaal is gegeven,
hoe wordt de rechter-commissaris op de hoogte gehouden van het verloop?

De slotsom van deze bijdrage kan ik nu al kort samenvatten: de machtiging om
te procederen, meer in het bijzonder tegen bestuurders op grond van bestuur-
dersaansprakelijkheid, is een van de meest lastige beslissingen die een rechter-
commissaris heeft te nemen.

De rechter-commissaris behoeft goede en adequate informatie. De rechter-
commissaris is wat informatievoorziening betreft voor een belangrijk deel
aangewezen op de curator. De verhouding tussen curator en rechter-commissaris
is wat dat betreft bijzonder. De rechter-commissaris moet kritisch zijn, maar ook
kunnen vertrouwen op de curator. Het oorzakenonderzoek moet zorgvuldig
worden uitgevoerd, wat tijd nodig heeft, maar de bestuurder mag niet onnodig
lang in onzekerheid worden gelaten.

Aansprakelijkheid van bestuurders in faillissement ex art. 2:248 BW

Het kader is bekend. Op grond van art. 2:248 BW zijn bestuurders aansprakelijk
voor het tekort in het faillissement indien het bestuur zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft verricht en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. Bij schending van de boekhoudplicht (art. 2:10 BW) of de
publicatieplicht (art. 2:394 BW) wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling
een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. Het bestuur kan dit

1. Mw. mr. W.A.H. Melissen is vice-president van de rechtbank Amsterdam en voorzitter van
Recofa.
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wettelijk vermoeden ontzenuwen door aannemelijk te maken dat andere oorzaken
of omstandigheden dan de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak
van het faillissement zijn geweest.2 Als het bestuur slaagt in het weerleggen van
het bewijsvermoeden dan is het aan de curator om aannemelijk te maken dat de
onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement was.

Het draait bij art. 2:248 BW hoe dan ook om de vraag of onbehoorlijk bestuur
een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest, ook als de publicatie-
of boekhoudplicht is geschonden en het wettelijk vermoeden daar is. Dit ligt
ook voor de hand; de ratio van art. 2:248 BW is dat werkelijk onbehoorlijk
bestuur wordt bestreden.

Of de publicatieplicht is geschonden, is meestal eenvoudig vast te stellen.
Hoogstens kan als niet heel veel te laat is gepubliceerd sprake zijn van een
onbelangrijk verzuim.3

Anders ligt het bij de boekhoudplicht. Daar zien we dat nog wel eens
geworsteld wordt met de vraag of de boekhouding aan de vereisten van art. 2:10
BW voldoet. Het hangt onder meer van de aard en de omvang van de
onderneming af welke eisen aan de administratie kunnen worden gesteld.4

Het komt voor dat in de procedure over bestuurdersaansprakelijkheid een
deskundigenbericht wordt gelast ter beantwoording van de vraag of de
administratie deugdelijk werd gevoerd.5

Een gebrekkige boekhouding vormt eerder een aanwijzing voor onbehoor-
lijk bestuur dan een schending van de publicatieplicht. Het niet of niet tijdig
publiceren heeft vaak niets te maken met de oorzaken van het faillissement.

De curator zal, ook als sprake is van schending van de administratie- of
publicatieplicht, moeten onderzoeken wat de oorzaken van het faillissement
zijn geweest. Hoewel ik de indruk heb dat er de laatste tijd minder zaken zijn
waarbij pas in rechte blijkt dat er een andere belangrijke oorzaak was, komt het
met enige regelmaat voor dat de bestuurder succesvol het wettelijk vermoeden

2. HR 20 oktober 2006, JOR 2006, 288 (Van Schilt/Jansen q.q.), HR 30 november 2007, JOR
2008, 29 (Blue Tomato).

3. HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713.
4. Uit HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713, volgt dat de administratie aan de eisen van art. 2:10 lid 1

BW voldoet indien men snel inzicht kan krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie op
enig moment, terwijl deze posities en de stand van liquiditeiten, gezien de aard en omvang
van de onderneming een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie. Zie verder over dit
onderwerp: Mr. C.M. Harmsen, Artikel 2:10 BW: een vreemde eend in de ‘10-jaar NBW-
bijt!’, in: Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, onder redactie van S.C.J.J.
Kortmann e.a., Serie Onderneming en Recht deel 24, Kluwer, Deventer 2002.

5. Hof Den Bosch 13 januari 2009, LJN: BI 2180, Hof Den Bosch 27 januari 2009, LJN: BH
5056, Rb Den Haag 27 mei 2009, JOR 2009, 219.
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weet te weerleggen6, hetgeen het belang van een oorzakenonderzoek waarbij
ook de visie van de bestuurder wordt bekeken onderstreept.

Kleine en grote faillissementen

Het ene faillissement is het andere niet. Dit maakt dat geen eenvoudig schema
kan worden opgesteld wat het oorzakenonderzoek moet inhouden.

Er zijn kleine faillissementen, waar de boekhouding een puinhoop is, de
bestuurder niet of half meewerkt en soms voor faillissement een aantal dubieuze
transacties hebben plaatsgevonden. Aan de andere kant zijn er de grote faillisse-
menten met een boekhouding die redelijk op orde lijkt, zodat het veel lastiger is
om vast te stellen of onbehoorlijk bestuur de oorzaak van het faillissement is
geweest of dat er een andere belangrijke oorzaak was. Daar tussenin treffen we
een breed spectrum aan variëteiten aan.

In het kleine faillissement met de slechte boekhouding en de half of niet
meewerkende bestuurder is het niet altijd eenvoudig de werkelijke oorzaak van
het faillissement te achterhalen. Deze faillissementen hebben vaak een gering
boedelactief. De curator zal, uit kostenoverwegingen, het onderzoek veelal zelf
uitvoeren, of (jongere) kantoorgenoten daarvoor inschakelen. Soms kan de wel
aanwezige boekhouding tegen relatief geringe kosten aan een quick scan
worden onderworpen. Als er tekenen zijn van onbehoorlijk bestuur, zoals
verdachte transacties kort voor faillissement, kunnen een slechte boekhouding
en het gebrek aan informatie van de bestuurder aanleiding vormen – mits er
enig verhaal is – de bestuurder aansprakelijk te stellen met het wettelijk
vermoeden in de hand. Vaak draait die aansprakelijkstelling nog voor aanvang
van de procedure of na beslaglegging of het uitbrengen van de dagvaarding uit
op een schikking, die overigens meestal niet tot een uitkering aan de crediteuren
leidt. Dat zij dan soms zo. De gedachte is dat de bestuurder er niet mee is
weggekomen, (een deel van) de boedelkosten kunnen worden betaald en het
faillissement verder kan worden afgewikkeld.

Met dat ‘er niet mee wegkomen’ moet wel worden uitgekeken. De curator
dient primair het belang van de gezamenlijke crediteuren.7 De curator zal
derhalve steeds de afweging moeten maken of zijn aanpak in het belang is van

6. Recentelijk: Hof Den Haag 16 februari 2010, LJN: BL4097, Rb. Rotterdam 2 december
2009, LJN: BL 3072, Rb. Utrecht 11 november 2009, LJN: BK 3016, Hof Arnhem
17 februari 2009, JOR 2009, 249 (Van Schilt/Jansen q.q.).

7. Zie ook: Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, Andere zwaarwegende belangen, in: De Integere
Curator, Insolad jaarboek 2007.
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de schuldeisers. Als er sprake is van handelen of nalaten dat valt onder de
noemer faillissementsfraude kan ook strafrechtelijk aangifte worden gedaan.8

Als de bestuurder niet of slecht meewerkt, kan de bestuurder op grond van
zijn informatieplicht door de rechter-commissaris worden opgeroepen voor
verhoor, bij niet verschijnen kan inbewaringstelling (art. 87 Fw) worden gelast.
In Amsterdam wordt zo’n faillissement vaak één jaar opengehouden om te
bezien wat het bevel inbewaringstelling oplevert. Met regelmaat komt het voor
dat een bestuurder wordt opgepakt, wordt verhoord, na meestal een nacht zitten,
en vervolgens wordt heengezonden. Ook op die manier kan, in zaken waar geen
zicht is op verhaal, aan ‘er niet mee weg komen’ worden tegemoetgekomen; de
bestuurder heeft zich voor zijn handelen moeten verantwoorden.

Soms wordt in die kleine faillissementen het voorstel gedaan te schikken met
een bestuurder, omdat niet is voldaan aan de boekhoud- of publicatieplicht
onder het mom van de bestuurder moet maar met het bewijs van de externe
oorzaak komen. Als er onvoldoende tekenen zijn van werkelijk onbehoorlijk
bestuur is het op die wijze aansturen op een schikking niet altijd goed te
verdedigen. Dit geldt natuurlijk te meer als er aanwijzingen zijn dat externe
omstandigheden de oorzaak van het faillissement zijn geweest. Een behoorlijke
taakuitoefening van de curator kan dan met zich brengen dat de curator de zaak
laat rusten.

Dan zijn er de middelgrote en grote faillissementen. Het tekort is aanzienlijk. De
bestuurder biedt verhaal; heeft een woning met een behoorlijke overwaarde of
andere voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen (een verzekering tegen
bestuurdersaansprakelijkheid). De boekhouding toont transacties of beslissingen
waarvan mogelijk kan worden betwijfeld of een redelijk denkend bestuurder
aldus zou hebben gehandeld. Of een en ander de oorzaak van het faillissement is
geweest moet worden uitgezocht. Vaak heeft de boedel een behoorlijk actief.

De belangen van de boedel, de crediteuren én de aangesproken bestuurder(s)
zijn derhalve groot.

Het oorzakenonderzoek in middelgrote en grote faillissementen

In het Tijdschrift voor Insolventierecht is een interessant debat gevoerd tussen
Schimmelpenninck en De Ranitz over de uitvoering van het oorzakenonderzoek
in grote faillissementen.9 In dit debat komt aan de orde in hoeverre het

8. Dit kan tegenwoordig eenvoudig via de fraudemeldpunten.
9. Mr. R.J. Schimmelpenninck, ‘Protocol oorzakenonderzoek voor complexe faillissemen-

ten’, TvI 2008, 20, p.134, mr. S.H. de Ranitz, ‘Perverse prikkels, curatoren en goede
procesorde’, TvI 2008, 42, p. 273, mr. R.J. Schimmelpenninck, ‘Naschrift bij reactie van
mr. S.H. de Ranitz’, TvI 2008, 43, p. 277.
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getuigenverhoor ex art. 66 Fw kan worden ingezet bij het oorzakenonderzoek.
Hieronder ga ik allereerst nader in op het getuigenverhoor ex art. 66 Fw en
daarna op een ander wettelijke instrument dat de curator ten dienste staat voor
het oorzakenonderzoek: de inlichtingenplicht (art. 105 jo 106 Fw).

Het horen van getuigen (art. 66 Fw)
Over het horen van getuigen door de rechter-commissaris wordt zo moeilijk
gedaan, dat het bijna niet voorkomt. Dit is jammer. Het middel biedt de
mogelijkheid meer duidelijkheid te scheppen over aspecten van de oorzaken
van het faillissement die nog niet helder in beeld zijn.

De MvT vermeldt:

‘De Rechter-Commissaris moet de noodige macht bezitten om, wanneer
hem dit wenschelijk voorkomt, een zoo volledig mogelijk onderzoek te
kunnen instellen naar alle omstandigheden het faillissement betreffende,
naar de oorzaken daarvan, het gedrag des schuldenaars enz.’10

Door middel van een verhoor ex art. 66 Fw kan informatie worden ingewonnen
over tal van omstandigheden rond het faillissement, zoals transacties die de laatste
jaren zijn aangegaan, de relatie met een financier of de moedermaatschappij, de
rol van een bestuurder, accountant of belangrijke crediteur. Aan de accountant kan
opheldering worden gevraagd over onduidelijkheden in de boekhouding etc.

In art. 66 Fw worden aan aantal artikelen uit het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv) van overeenkomstige toepassing verklaard. Andere
bepalingen uit Rv zijn niet per definitie van toepassing uitgesloten.11 Van
geval tot geval moet worden bezien of toepassing in de rede ligt.12 Over een
aantal kwesties heeft de Hoge Raad zich inmiddels uitgelaten, zo vindt het
verhoor niet plaats op een openbare terechtzitting en hoeven derden niet tot het
verhoor te worden toegelaten.13 Verder behoeft aan derden geen uittreksel of
afschrift van, dan wel inzage in, het proces-verbaal te worden verstrekt.14

Aan de rechter-commissaris wordt grote vrijheid gelaten. De rechter-
commissaris kan, zo blijkt uit de arresten uit oktober 2006, derden wel toelaten
tot het verhoor of, onder omstandigheden, afschrift verstrekken van het proces-
verbaal.

10. Van der Feltz, II, p.4.
11. HR 11 februari 1994, NJ 1994, 336.
12. Zie ook: Prof. mr. Wessels, Het horen van getuigen in het insolventierecht, Maandblad voor

Vermogensrecht, maart 2008, nr. 3.
13. HR 6 oktober 2006, JOR 2001, 281.
14. HR 6 oktober 2006, JOR 2001, 282 en NJ 2010, 185, m.nt. Verstijlen.
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Tegen de beslissingen die de rechter-commissaris neemt in het kader van
art. 66 Fw staat hoger beroep ex art. 67 Fw open, met uitzondering van
beslissingen die enkel worden genomen om het verloop van het getuigenverhoor
te regelen, zoals dagbepalingen.

De moeilijkheid bij een verhoor ex art. 66 Fw schuilt in de vraag of het verhoor
kan worden gebruikt als opmaat voor een aansprakelijkheidsprocedure.

A-GWesseling-van Gent verzet zich daartegen. Volgens haar moet voorkomen
worden dat een dergelijk verhoor wordt gebruikt als fishing expedition.15

De grens tussen opheldering van alle omstandigheden het faillissement
betreffende en het verzamelen van informatie gericht op een (aansprakelijk-
heids)procedure is lang niet altijd makkelijk te trekken. Een verhoor kan
worden ingezet omdat kwesties onduidelijk zijn, maar gaandeweg kan blijken
dat er gronden bestaan voor aansprakelijkstelling.

Dit hoeft geen aanleiding te zijn verhoren ex art. 66 Fw dan maar helemaal
achterwege te laten. Ik ben met Van Galen eens dat het nu zo is dat het kind met
het badwater dreigt te worden weggegooid.16

Een verhoor ex art. 66 Fw kan heel dienstig zijn bij het vergaren van
informatie over of het achterhalen van de oorzaken van het faillissement. Als de
situatie ontstaat dat een procedure in het verschiet ligt, moet worden bedacht dat
een bestuurder niet de rechten heeft die in geval van een voorlopig getuigen-
verhoor gelden, zoals met name het recht op contra-enquête (art. 190 lid 2 Rv)
en het recht van de partijgetuige om aanwezig te zijn bij het verhoor van andere
getuigen en vragen te stellen (art. 193 jo art. 179 lid 1 Rv).

Komt een procedure in zicht dan kan beter worden geopteerd voor een
voorlopig getuigenverhoor. De wederpartij kan bij een voorlopig getuigenver-
hoor een beroep doen op de rechten die Rv biedt en de afgelegde verklaring
heeft, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, bovendien bewijskracht
(art. 192 lid 1 Rv). De verklaring ex art. 66 Fw kan natuurlijk in het kader
van de vrije bewijskracht (art. 152 Rv) in een procedure worden gebruikt en
mogelijk zelfs leiden tot rechterlijke vermoedens, maar de kans bestaat, zeker
als de wederpartij daarop staat, dat het getuigenverhoor nogmaals zal moeten
plaatsvinden, hetgeen de efficiëntie niet ten goede komt.

Van Galen17 stelt voor het verhoor van art. 66 Fw dan maar in te richten als
ware het een voorlopig getuigenverhoor door de wederpartij de rechten te geven
die hij ook in een voorlopig getuigenverhoor heeft. Mijn voorkeur heeft dit niet.
De agenda van de rechter-commissaris laat het langdurig horen van getuigen in

15. Wesseling-van Gent in haar conclusie voor HR 6 oktober 2006, JOR 2006, 281.
16. Mr. R.J. van Galen, Enkele opmerkingen over het faillissement, WPNR 6463, p. 905.
17. Zie noot 15.
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enquête en in contra-enquête vaak eenvoudigweg niet toe. De Faillissementswet
gaat bovendien uit van snelle procedures, met korte termijnen, gericht op een
vlotte afwikkeling. In dat systeem past niet een getuigenverhoor dat met allerlei
regels, als het voorlopig getuigenverhoor, is omgeven.

Als het gaat om een bestuurder is voorts niet altijd nodig deze te horen als
getuige ex art. 66 Fw. Meer voor de hand ligt het een bestuurder te horen op zijn
inlichtingenplicht ex art. 105 jo art. 106 Fw; dit artikel is speciaal toegesneden
op het verkrijgen van informatie van de bestuurder. De bestuurder wordt dan
weliswaar niet beëdigd, maar art. 194 Sr vormt een andere stok achter de
deur.18

Inlichtingenplicht art. 105 jo 106 Fw
De gefailleerde heeft een inlichtingenplicht. Bij rechtspersonen rust deze plicht
op de bestuurders en de commissarissen. De vraag of de inlichtingenplicht ook
geldt voor feitelijk bestuurders is in lagere rechtspraak een aantal malen
bevestigend beantwoord.19 Verder is het de vraag of de inlichtingenplicht
ook geldt voor oud- (feitelijk) bestuurders. Huydecoper meent van wel.20

Volgens hem is niet beslissend of de betrokkene ten tijde van de faillietverkla-
ring de hoedanigheid van (feitelijk) bestuurder had, maar of hij te eniger tijd in
die hoedanigheid heeft gefunctioneerd. De gefailleerde natuurlijke persoon
moet alle informatie geven die voor de gang van zaken in het faillissement van
nut kan zijn, ook als dit informatie uit het verleden betreft. Voor de rechts-
persoon is dit niet anders, hetgeen betekent dat alle (feitelijk) bestuurders onder
de inlichtingenplicht vallen.

Het is onder meer in het kader van de mogelijkheid tot inbewaringstelling
(art. 87 Fw) van belang om te weten of iemand onder de inlichtingenplicht valt.
Inbewaringstelling kan immers alleen worden bevolen wegens het niet nako-
men van verplichtingen die de wet in verband met het faillissement oplegt,
waaronder de inlichtingenplicht.

Curatoren kunnen veel vaker dan nu het geval is het getuigenverhoor ex art. 66
Fw of het laten horen van (oud) (feitelijk) bestuurders op hun inlichtingenplicht
inzetten bij het achterhalen van de feiten over de oorzaken van het faillisse-
ment.21 Het gebruikmaken van deze middelen heeft bovendien als voordeel dat
de rechter-commissaris een veel beter beeld krijgt wat zich voorafgaand aan het

18. Van der Feltz II, p. 68.
19. Hof Arnhem, 4 februari 1992, NJ 1992, 755, Rb. Roermond 8 maart 1984, NJ 1985, 348,

Rb. Amsterdam 2 februari 1982, NJ 1982, 525, Rb. Den Bosch 9 september 1981, NJ 1982,
131, Rb.Amsterdam 17 november 1982, NJ 1984, 139.

20. Zie zijn conclusie voor HR 17 januari 2003, LJN AF 0206.
21. Ook rechters-commissarissen kunnen natuurlijk het initiatief nemen tot een verhoor.
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faillissement in de onderneming heeft afgespeeld, hetgeen van belang is voor de
volle toets, waarover hierna meer, die hij geacht wordt aan te leggen als hem
toestemming wordt gevraagd om een procedure tegen de bestuurder(s) te
starten. Vaak is het horen van één of twee personen al voldoende om een beter
inzicht te krijgen in de omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij de
deconfiture. We zien nu dat het oproepen van de bestuurder voor een verhoor
met name wordt verzocht in kleine faillissementen waarin de bestuurder slecht
meewerkt of spoorloos is. Ook in middelgrote en grote faillissementen kan een
verhoor echter verhelderend werken.

Wie voert het oorzakenonderzoek uit?

Voordat men uitkomt bij de rechter-commissaris voor een verhoor van bestuur-
ders of andere sleutelfiguren zal de curator zich allereerst zelf een beeld trachten
te vormen van hetgeen zich voorafgaand aan het faillissement heeft afgespeeld
en wat de belangrijke oorzaken van het faillissement zijn geweest.

Schimmelpenninck en De Ranitz debatteren onder meer over de vraag of het
oorzakenonderzoek door de curator en/of zijn kantoorgenoten moet worden
uitgevoerd of dat voor dit onderzoek een objectieve derde moet worden inge-
schakeld. De Ranitz vreest dat curatoren zich teveel door eigen belang laten leiden
(zoals het maken van declarabele uren) en niet objectief te werk gaan.

Schimmelpenninck, die een protocol heeft ontworpen, waarin de te volgen
werkwijze voor de curator en betrokken derden (w.o. bestuurders) in fasen
wordt vastgelegd, wijst er op dat het eigenlijke onderzoek door en onder
verantwoordelijkheid van de curator moet worden uitgevoerd. Als de feiten zijn
verzameld, raadt hij aan bij de beoordeling van de aansprakelijkheid (fase 3)
een procesadvies in te winnen van een advocaat die ‘vers’ naar de zaak kijkt.
Dit kan een externe advocaat zijn, maar om redenen van efficiëntie of kosten-
besparing kunnen de aansprakelijkheidskansen ook door een advocaat van het
eigen kantoor worden beoordeeld.

Van belang is dat een objectief onderzoek plaatsvindt naar de oorzaken van het
faillissement. Het onderzoek moet zich niet alleen richten op transacties of
beslissingen waarbij vraagtekens kunnen worden geplaatst, ook mogelijke
andere externe oorzaken van het faillissement moeten worden onderzocht.
Het onderzoek moet een zo compleet mogelijk beeld schetsen. Wat dat betreft is
het net een ‘gewoon’ dossier. Als een cliënt een procedure overweegt, zal een
advocaat, voordat hij adviseert daadwerkelijk te dagvaarden, de feiten, waar-
onder de feiten die tegen het standpunt van de cliënt pleiten, en ook het
standpunt van de wederpartij zoveel mogelijk helder willen hebben.
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Het door Schimmelpenninck ontworpen onderzoeksprotocol biedt een heel
goede richtsnoer voor dit feitenonderzoek in grote faillissementen. Het protocol
beschrijft duidelijk de werkwijze die wordt gevolgd, verzekert dat bestuurders
en anderen hun visie op de oorzaken kunnen geven, waarvan ook verslag wordt
gedaan, er wordt een tijdspanne gehanteerd, hetgeen dwingt efficiënt te werken
en de voortgang te bewaken, waardoor het onderzoek niet onnodig lang boven
het hoofd van de bestuurder blijft hangen.

Het laten uitvoeren van het oorzakenonderzoek door een externe advocaat
lijkt mij in de meeste gevallen te omslachtig en kostenverhogend. De externe
advocaat zal continu door de curator van (nieuwe) informatie moeten worden
voorzien. Het risico dat andere externe oorzaken in het onderzoek van de
curator onderbelicht blijven, moet op een andere wijze worden geborgd. Zo zal
de rechter-commissaris zich bij de beoordeling van het oorzakenonderzoek
ervan moeten vergewissen wat volgens het bestuur de oorzaken zijn geweest;
als dat niet helder blijkt, kan een verhoor worden overwogen.

Als er onduidelijkheden in de boekhouding zijn, kan een accountant worden
ingeschakeld. De Verordening gedragscode van het NIVRA22 werpt mogelijk
hindernissen op vanwege de eisen die aan rapportages worden gesteld, maar dit
neemt niet weg dat over boekhoudkundige vragen het advies van een accoun-
tant kan worden ingewonnen.

Soms loopt er parallel aan het oorzakenonderzoek door de curator een
enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. Hoewel het oordeel dat sprake is
geweest van wanbeleid nog niet betekent dat de bestuurder persoonlijk
aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement, versterkt dit oordeel de
positie van de curator en kan het in de aansprakelijkheidprocedure aanleiding
vormen voor rechterlijke vermoedens. Een voordeel is dat de door de Onderne-
mingskamer benoemde onderzoekers onafhankelijk zijn. De kosten van het
onderzoek kunnen aanzienlijk zijn, of dit in het belang is van de gezamenlijke
crediteuren zal de curator bij zijn afweging of de onderzoekskosten door de
boedel worden betaald (en het onderzoek doorgang kan vinden) moeten
betrekken.

Als de curator zijn oordeel over de oorzaken van het faillissement heeft
gevormd, rijst de vraag of er gronden zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.
Er moet een belangrijke noot worden gekraakt, namelijk: is een procedure
kansrijk of niet?

In grote faillissementen is het inderdaad goed een procesadvies in te winnen
van een nog niet betrokken advocaat. Ik vind het voorts geen gekke gedachte
om, zeker in faillissementen waar grote belangen op het spel staan, voor dit

22. Zie www.nivra.nl.
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procesadvies een externe advocaat in te schakelen, die verder geen belang heeft
bij de zaak. Het hoeft immers niet zo te zijn dat deze advocaat de procedure ook
gaat voeren.

Als het oordeel luidt dat er goede gronden zijn de bestuurder(s) aansprakelijk
te stellen, volgt de vraag wie die procedure gaat voeren. Het antwoord is: degene
die daartoe het beste is geëquipeerd qua kennis, kunde en kosten. Dat kan de
curator zelf zijn, een kantoorgenoot (in kleine faillissementen volstaat soms zelfs
een jongere medewerker) of een externe advocaat. Van de curator wordt steeds
verwacht dat hij de kosten en de baten in ogenschouw neemt, dit geldt voor het
oorzakenonderzoek, maar ook voor de procedure zelf. Het crediteurenbelang staat
immers voorop. Of de curator de procedure nu zelf voert of een kantoorgenoot of
een externe advocaat, idealiter moet vooraf zoveel mogelijk een begroting van de
kosten worden gemaakt. Ik weet dat dit, zeker bij procedures, waar zich allerlei
complicaties (getuigenverhoor, deskundigenbericht) kunnen voordoen, lastig is,
maar zonder goede kosten-baten analyse kan niet worden beoordeeld of een en
ander in het belang is van de crediteuren.

Overigens kunnen bij de gedachte dat eventuele onzuivere financiële
motieven van de curator worden weggenomen door het toezicht van de
rechter-commissaris, omdat de curator voor toekomstige benoemingen afhan-
kelijk is van de rechtbank, enkele kanttekeningen worden geplaatst. Helaas is
het nog steeds zo dat rechters-commissarissen soms een beperkte zittingsduur
hebben omdat zij moeten rouleren. Daardoor maakt de rechter-commissaris die
de machtiging verleent niet altijd de afloop mee. Hoewel rechtbanken steeds
vaker evaluatiegesprekken met curatoren voeren, waarbij ook de afloop van
procedures wordt betrokken, is het niet altijd eenvoudig een goede beoordeling
te maken als je niet betrokken bent geweest bij het verlenen van de machtiging.

De machtiging van de rechter-commissaris

Wat houdt de toets van de rechter-commissaris in?
Allereerst wat meer over de toets die de rechter-commissaris geacht wordt aan
te leggen bij de beoordeling van een verzoek om machtiging tot procederen.

De MvT bij art. 68 en 69 Fw is beknopt. Vermeld wordt dat de betrekkelijk
uitgebreide bevoegdheid die de curator in art. 68 Fw wordt gegeven, voor zover
zij mocht schijnen te ver te gaan, haar correctief vindt in art. 69 Fw. Dit laatste
artikel zal een voldoende waarborg voor een richtig beheer en behoorlijke
behartiging van alle belangen in het leven roepen. Het stelt de curator onder de
voortdurende controle van hen in wier belang hij is aangesteld, aldus de MvT.23

23. Van der Feltz, II.

40

W.A.H. Melissen



De MvT geeft geen informatie welke toets de rechter-commissaris aanlegt bij
het wel of niet verlenen van de machtiging in rechte op te treden. Er is enige
rechtspraak over de toets die de rechter-commissaris dient te hanteren bij een
verzoek ex art. 69 Fw: de rechter-commissaris toetst het beleid van de curator in
volle omvang.24 Als de rechter-commissaris het beleid van de curator in het kader
van het beheer van de boedel in volle omvang dient te toetsen, ligt het voor de
hand dat de rechter-commissaris ook de wens om te gaan procederen vol toetst.25

Uit het arrest Den Toom/De Kreek26 wordt wel afgeleid dat de toets die de
rechter-commissaris dient te verrichten bij het verlenen van toestemming voor
het instellen van een procedure op grond van art. 2:248 BW zwaarder is dan de
toets die de rechter-commissaris dient aan te leggen bij een ‘gewone’ proce-
dure.27 Deze zwaardere toets moet een tegenwicht bieden tegen de sterke
positie die de curator met het bewijsvermoeden heeft.

Wat wil de rechter-commissaris weten?

‘Verzoek ik u hierbij toestemming te verlenen de bestuurder in rechte te
betrekken en ten blijke daarvan deze fax voor akkoord ondertekend te
retourneren.’.

Een enkele fax die eindigt met bovenvermeld verzoek volstaat in geval van
bestuurdersaansprakelijkheid eigenlijk nooit.

De beslissing om wel of geen machtiging te verlenen een procedure te starten, is
een van de meest lastige beslissingen die de rechter-commissaris heeft te
nemen. Een belangrijk probleem vormt de informatieachterstand die de rech-
ter-commissaris heeft. De uitkomst van de procedure heeft voorts grote invloed
op het verdere verloop van het faillissement; een succesvol gevoerde procedure
kan het uitkeringspercentage verhogen, een verloren procedure betekent vaak
dat er weinig of geen actief resteert om uit te delen onder crediteuren. Een
procedure is kostbaar, langdurig en belastend voor de betrokken bestuurders.

De rechter-commissaris wil in ieder geval weten hoe kansrijk de procedure
is, of er verhaal is en wat de procedure uiteindelijk oplevert. Zonder ver-
haalsmogelijkheden houdt het civielrechtelijke pad op.

24. HR 10 mei 1985, NJ 1985, 793
25. Aldus ook Rb. Roermond 25 februari 2004, JOR 2005, 44 en Rb. Arnhem 9 januari 2002,

JOR 2002, 40.
26. HR 7 september 1990, NJ 1991, 52.
27. Zie: mr. R.J. van Galen, Beslissingen omtrent het instellen en voeren van een procedure

wegens onbehoorlijk bestuur. In: Onbehoorlijk bestuur in het insolventierecht, Insolad
Jaarboek 1997, p. 53.
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Wat betreft de kansen op succes wil de rechter-commissaris zoveel mogelijk
zelf een oordeel kunnen vormen. Dit past ook bij de volle toets die de rechter-
commissaris moet uitvoeren. De visie van het bestuur op de oorzaken is
relevant28 , als die onduidelijk blijft, kan een (voorlopig getuigen-)verhoor
uitkomst bieden.

De rechter-commissaris dient bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium
te worden betrokken. Dit kan al bij de afweging op welke wijze het oorzaken-
onderzoek zal worden uitgevoerd. Er zijn curatoren die een concept-dagvaar-
ding sturen en aan de hand daarvan de zaak voor het eerst met de rechter-
commissaris bespreken. Dit heeft niet mijn voorkeur. Er is dan al veel werk
verricht. Het komt ook voor dat de rechter-commissaris wordt gebeld als er
verhaal is gevonden met de vraag of beslag mag worden gelegd. Nu betekent
beslagleggen het aanhangig maken van de hoofdzaak, dus ook dat moment is
veelal te laat. De rechter-commissaris kan beter van tijd tot tijd worden
bijgepraat over de ontwikkelingen, zodat een en ander goed kan worden
beoordeeld en gevolgd. In onderling overleg kan dan worden besloten dat de
tijd rijp is om een concept-dagvaarding voor te leggen.29

Last but not least: wat is de te verwachten netto-opbrengst? Van de curator mag
worden verwacht dat in het belang van de crediteuren voortdurend een analyse
wordt gemaakt van de kosten en de baten. In de met ingang van 1 april 2009
ingevoerde vernieuwde Recofa-modellen30 is in de verslaglegging en de
tijdregistratie een nieuw onderdeel ‘procedures’ opgenomen, waardoor de tijd
die is besteed aan procedures, per procedure, afzonderlijk kan worden geregis-
treerd. Dit is mede ingevoerd om na afloop van een procedure evaluatie van de
kosten en de baten mogelijk te maken.

Bij voorkeur dient voordat de toestemming wordt gevraagd een inschatting
te worden gemaakt van de kosten, dit hoeft – en kan ook niet – tot op de cent
nauwkeurig, maar een begroting moet mogelijk zijn. Gaandeweg kan blijken
dat bijstelling nodig is. Dit is niet erg. Het gaat er om dat de curator toont
inzicht te hebben in de kostenkant en dat met de rechter-commissaris kan
worden besproken of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is of dat het
gekozen beleid bijstelling behoeft. Ook wat dit betreft is het net een gewoon
dossier.

28. Volgens art. 111 lid 3 Rv moet de dagvaarding melding maken van de verweren van
gedaagde.

29. Dit alles geldt overigens evenzeer als wordt geprocedeerd met een garantstelling van het
MvJ. De garantstellingsregeling maakt de toets van de rechter-commissaris niet anders.

30. Zie: www.rechtspraak.nl.
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De voortgang
De eerste periode na het uitspreken van het faillissement is een hectische tijd
voor curatoren. Het komt echter voor dat er nadat de hectiek er af is een aantal
openbare verslagen volgen die afsluiten met de woorden dat de oorzaken van
het faillissement nog moeten worden onderzocht. Het zou goed zijn als er meer
consensus zou bestaan over wat een redelijke termijn is voor het uitvoeren van
het oorzakenonderzoek. In de Praktijkregels voor Curatoren wordt in de
toelichting bij art. 1.5.1 vermeld dat de curator voortvarend onderzoekt of er
sprake is geweest van onregelmatigheden, dat de belangen groot zijn en dat
bestuurders niet onnodig lang in onzekerheid moeten worden gelaten. De
Praktijkregels zouden op dit punt nog wat specifieker kunnen zijn. Een
procedure starten in een faillissement dat enkele jaren oud is, heeft om tal
van redenen niet de voorkeur.

Is de machtiging om te procederen eenmaal gegeven dan zijn er volgens de
Faillissementswet nog twee momenten waarop de rechter-commissaris in beeld
kan komen: als er alsnog een schikking tot stand komt (art. 104 Fw) en als de
curator hoger beroep of cassatie overweegt (art. 68 lid 2 Fw). Zonder op de
stoel van de curator te willen gaan zitten, zou ik er voor willen pleiten dat
curatoren, zeker in grote faillissementen, ook lopende de procedure met enige
regelmaat met de rechter-commissaris overleggen, bijvoorbeeld nadat een
tussenvonnis is gewezen, om te bezien of voorzetting van de procedure nog
steeds het aangewezen beleid is.

Het spreekt voor zich dat na afloop van de procedure het vonnis aan de
rechter-commissaris wordt gezonden.

Van de voortgang en afloop van de procedure dient melding te worden
gemaakt in het openbaar verslag. Als een procedure is verloren en geen hoger
beroep wordt ingesteld, is een wat meer uitgebreide toelichting in het openbaar
verslag op zijn plaats. Dit geldt overigens niet alleen voor de procedures tegen
bestuurders, maar ook voor andere (renvooi)procedures.

Na afloop van de procedure zouden curatoren en rechters-commissarissen de
tijd kunnen nemen om een en ander te evalueren. Dit past ook in de tendens
evaluatiegesprekken met curatoren te voeren.

Wat willen de crediteuren?

De crediteuren, waar we het allemaal voor doen, laten weinig van zich horen.
Persoonlijk denk ik bij ieder art. 69 Fw verzoek dat binnenkomt (dat zijn er niet
veel): een crediteur die zich bekommert! Helaas gaat het vaak om een
persoonlijk belang dat wordt nagestreefd.31 Het doet zich maar weinig voor

31. Een persoonlijk belang kan niet via art. 69 Fw geldend worden gemaakt. HR 21 januari
2005, JOR 2005, 105 (JOMED II), HR 10 mei 1985, NJ 1985, 792.
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dat een crediteur zich tot de rechter-commissaris wendt om, in het belang van
de gezamenlijke crediteuren, invloed te kunnen uitoefenen op het beheer.

Zeker in grote faillissementen ben ik een voorstander van het instellen van
een (voorlopige) crediteurencommissie. Laat crediteuren maar meedenken over
het te voeren beleid, waaronder het al dan niet starten van een procedure tegen
een bestuurder.32 Curatoren kunnen crediteuren aansporen om deel te nemen
aan een (voorlopige) crediteurencommissie, bijvoorbeeld door een oproep
daartoe te doen in het openbaar verslag.

Een voorlopige crediteurencommissie kan worden bevolen als de belang-
rijkheid of aard van de boedel daartoe aanleiding geeft (art. 74 Fw). Dit zal bij
een faillissement van enige omvang al gauw kunnen worden bepleit.33

De curator beheert en vereffent en de rechter-commissaris houdt toezicht

De verhouding tussen de curator en de rechter-commissaris is een bijzondere.
Voor een behoorlijke taakvervulling is de rechter-commissaris aangewezen op
volledige en adequate informatie. De belangrijkste bron van informatie is de
curator.34

Om meer helder te krijgen wat goed toezicht door de rechter-commissaris
inhoudt, heeft in het voorjaar van 2008 in opdracht van Recofa een onderzoek
plaatsgevonden onder in totaal 50 curatoren, bewindvoerders (wsnp) en mede-
werkers van de Belastingdienst (als belangrijke crediteur). Dit onderzoek is in
het najaar van 2008 herhaald onder rechters-commissarissen.

Op de vraag wanneer de rechter-commissaris zijn werk goed doet werd in
het eerste onderzoek vooral vermeld: toezicht op hoofdlijnen, kennis van het
faillissementsrecht, snel en goed bereikbaar, niet te snel rouleren. De Belasting-
dienst verwachtte een actieve rol, met name in omvangrijke faillissementen.

De rechters-commissarissen antwoordden op de vraag wat moet worden
gedaan of nagelaten om een goede toezichthouder te zijn: kritisch doorvragen,
voortgang bewaken, niet op de stoel van de curator gaan zitten en op de vraag
op welke momenten je als rechter-commissaris wakker moet zijn: toestemming
procederen, voortzetting onderneming/doorstart/verkoop activa en het salaris-
verzoek.

32. De crediteurencommissie heeft een recht van advies (art. 78 Fw) als een procedure wordt
overwogen.

33. Zie: mr. G.H. Gispen, Enkele praktische beschouwingen over crediteurencommissies,
in: Curator en Crediteuren, Insolad jaarboek 2009. De grens voor een belangrijk faillisse-
ment behoeft volgens mij niet te worden gezocht in art. 2:397 lid 1 onderdeel a BW.

34. Over dit onderwerp: prof. mr. B. Wessels, Toezicht op het beheer en de vereffening van de
failliete boedel, MvV december 2007, nr. 12, p. 262.
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Sinds het uitbreken van de financiële crisis staat toezicht in de belangstel-
ling.35 De teneur is dat regels belangrijk zijn, maar vertrouwen evenzeer.

Wat regels over procederen tegen bestuurders betreft bepalen de Recofa-
richtlijnen alleen dat de curator een schriftelijk standpunt van iedere aange-
sproken bestuurder overlegt en vermeldt of de aangesproken bestuurder verhaal
biedt (art. 3.2 sub d van de richtlijnen). Daar komt dus sinds april 2009 bij dat
de uren die zijn besteed aan de procedure apart moeten worden geschreven. Dit
lijkt niet veel, maar biedt toch, mits consequent toegepast, enig houvast.
Daarnaast zou een richtlijn over de termijn waarbinnen het oorzakenonderzoek
redelijkerwijs kan zijn afgerond wenselijk zijn.

Dan het vertrouwen. Ook de verhouding tussen de curator en de rechter-
commissaris is voor een belangrijk deel gebaseerd op vertrouwen. In dit kader
is belangrijk dat curatoren en rechters-commissarissen het gesprek aangaan,
onder meer over de knelpunten in ieders taakuitoefening, zoals bijvoorbeeld het
aantal lege boedels, de kennis, bereikbaarheid en belasting van rechters-
commissarissen, de voortgang, (het starten van) procedures en de evaluatie
van de uitkomst daarvan.

Rechters-commissarissen houden toezicht op een groot aantal dossiers. De
rechter-commissaris zal noodgedwongen prioriteiten moeten stellen en zomo-
gelijk moeten delegeren. Als het gaat om toestemming om te procederen zal de
rechter-commissaris zelf zoveel mogelijk moeten zorgen dat de voor de
beslissing relevante informatie voorhanden is. Wat dat betreft moet de rech-
ter-commissaris de touwtjes in handen nemen. Anderzijds zullen curatoren
moeten beseffen zij de belangrijkste bron van informatie zijn, dat kritisch
doorvragen tijd kost en dat beter in een vroeg stadium kan worden overlegd.
Verder is het zo dat faillissementen die te lang lopen onnodig tijd, die beter kan
worden besteed, van de rechter-commissaris vragen; openbare verslagen zijn
soms identiek aan de vorige in afwachting van de afwikkeling. Ik zou in het
kader van het overleg willen beginnen met de stelling dat er wel wat aan de
hand moet zijn (bijvoorbeeld een procedure) als een faillissement langer dan
twee jaar loopt. De evaluatiegesprekken, mits van beide zijden open gevoerd,
zie ik als een goede stap in de richting van verdere professionalisering van de
verhouding tussen de curator en de rechter-commissaris.

Tot slot

Om een verzoek van de curator om te mogen procederen tegen een bestuurder te
kunnen beoordelen, behoeft de rechter-commissaris goede en volledige informa-
tie. De curator is de belangrijkste bron. Het is de taak van de rechter-commissaris

35. Zie onder meer: Controlitis, bijlage bij Het Financieele Dagblad van 28 juni 2010.
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een en ander kritisch te bezien. Het oorzakenonderzoek moet een volledig beeld
schetsen en ook mogelijke andere externe oorzaken belichten. De visie van de
bestuurder zelf is relevant. Het is belangrijk dat de kosten en de baten in het oog
worden gehouden. De relatie tussen de curator en de rechter-commissaris is mede
gebaseerd op vertrouwen. Het is in dat kader van belang dat curatoren en rechters-
commissarissen regelmatig van gedachten wisselen over ieders taakvervulling.
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Insolvente stichtingen en bestuurdersaansprakelijkheid

MR. A. HENDRIKSE1

1. Inleiding

1.1 Lange tijd was het ondenkbaar dat een zorginstelling failliet zou gaan.
Daarin is met de introductie van de marktwerking in de zorg verandering
gekomen. Meavita is een bekend voorbeeld. De bewindslieden van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zien een faillisse-
ment als een belangrijke tool om de efficiency en kwaliteit van de zorg te
bevorderen. Bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van leden van
de raad van toezicht horen daar nadrukkelijk bij.2 De recente voorbeelden van
woningbouwcorporaties met financiële problemen door (te) ambitieuze pro-
jecten en fraudes vergroten ook in die sector de aandacht voor bestuurdersaan-
sprakelijkheid. Genoeg aanleiding derhalve om in deze jaarcongresbundel
nader in te gaan op bestuurdersaansprakelijkheid bij insolvente stichtingen.
Daartoe sta ik eerst stil bij een aantal specifieke kenmerken van de (activiteiten
van een) stichting. Daarna komen art. 2:9 en 2:138 BW als grondslagen voor
een aansprakelijkstelling van bestuurders of toezichthouders van een (insol-
vente) stichting aan bod. Ten slotte besteed ik aandacht aan de enquêteproce-
dure, een bekende opmaat naar aansprakelijkstelling van bestuurders. Deze
bijdrage gaat over insolvente stichtingen in algemene zin. De ontwikkelingen
die zich ten aanzien van voornoemde onderwerpen in de zorgsector en bij
woningbouwcorporaties voordoen, lopen daar als rode draad doorheen.

2. Kenmerken (activiteiten) stichting

2.1 Stichtingen opereren veelal in de not-for-profit (nfp) sector.3 De specifieke
kenmerken van de stichting in deze sector maken dat bestuurders hun taak in een
andere context dan vennootschapsbestuurders (moeten) vervullen. Onderstaand
vat ik mijn eerdere bevindingen ten aanzien van die specifieke kenmerken samen,

1. Mw. mr. A. Hendrikse is advocaat bij Van Doorne N.V.
2. Hierna ook gezamenlijk aan te duiden als bestuurdersaansprakelijkheid.
3. Die sector van de economische bedrijvigheid die zich niet richt op het maken van winst.

Denk naast de zorg en woningbouwcorporaties aan het onderwijs, charitatieve instellingen
en kunst.
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nu deze relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of een bestuurder een
ernstig verwijt van onbehoorlijk bestuur kan worden gemaakt.4

Doel

2.2 De stichting in de nfp-sector kenmerkt zich door een maatschappelijke of
ideële doelstelling. De vraag of een bestuur deze doelstelling afdoende
realiseert vereist een subjectief oordeel. Daar staat tegenover dat de nfp-
stichting in de regel jaarlijks een (gedetailleerde) begroting opstelt. Het bestuur
committeert zich daarmee aan een bepaald beleid en uitvoeringshandelingen ter
realisering daarvan en zal afwijking of het niet realiseren daarvan moeten
verantwoorden. Uit het doel van de nfp-stichting vloeit verder voort dat haar
bestuur begrotingsverantwoordelijk is en niet resultaatverantwoordelijk.5 De
marge waarbinnen dit bestuur risico’s mag nemen zal kleiner zijn dan bij een
vennootschap, nu het winststreven als doel op zich ter rechtvaardiging van het
nemen van risico’s ontbreekt. De stichtingsbestuurder streeft naar een sluitende
begroting.6 Dit is niet altijd even eenvoudig: de ontwikkelingen die zich in een
jaar voordoen kunnen de begroting ingrijpend doorkruisen. Dit terwijl nfp-
stichtingen in de regel beperkte mogelijkheden hebben om tegenvallers op te
vangen, omdat het vormen van omvangrijke reserves zich in de regel slecht
verhoudt tot het (zoveel mogelijk) realiseren van hun doel. Tegelijkertijd staat
hun kerntaak- zeker wanneer dit een publiek belang dient – vaak aan
ingrijpende bezuinigingen in de weg. De hierna te bespreken uitspraak in de
zaak Hestia illustreert het voorgaande.

Financiering

2.3 Een tweede kenmerk betreft de afhankelijkheid van externe financiers. De
aan financiering verbonden voorwaarden leiden vaak tot statutair of contractu-
eel verankerde goedkeuringsrechten. Het niet naleven van dergelijke financie-
ringsvoorwaarden – zoals bijvoorbeeld ook naleving van de boekhoudplicht
van art. 2:10 BW7 – kan een voorzienbare bedreiging van de continuïteit van de
stichting opleveren. De afhankelijkheid van externe financiering perkt de
bestedingsvrijheid van de stichtingsbestuurder ook in meer algemene zin in.
De bestuurder zal zich rekenschap moeten blijven geven van het doel waarvoor

4. A. Hendrikse, Bestuurdersaansprakelijkheid in de not-for-profit sector: van liefdewerk, oud
papier, de dingen die voorbijgaan, Ondernemingsrecht 2009, p. 4 e.v.

5. W.J. Slagter, Corporate governance bij vereniging en stichting, Stichting & Vereniging
1999, p. 47.

6. Zie rov 4.12 van Rechtbank Utrecht 9 juni 2004, JOR 2004, 227.
7. Deze voorwaarde wordt vaak gesteld omdat naleving daarvan financiers een waarborg biedt

tegen oneigenlijk of inefficiënt gebruik van door hen verstrekte middelen.
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de middelen zijn verstrekt en daarmee zorgvuldig omgaan.8 Omdat de externe
financier in de regel niet intern kan ingrijpen, is hij op de behoorlijke
taakvervulling van het bestuur aangewezen.

Stakeholders

2.4 De stichting onderscheidt zich verder door het grote aantal stakeholders.
Denk daarbij, naast werknemers en crediteuren, aan de personen of instellingen
wier belangen de stichting conform haar doelstelling beoogt te behartigen,
vrijwilligers, de overheid als financier en behartiger van het publiek belang en
de diverse (andere) financiers. De belangen van al deze stakeholders lopen niet
altijd parallel. Vaak is ook sprake van tegengestelde belangen. Soms kunnen
deze stakeholders (deels) zelf voor hun belangen opkomen door middel van
wettelijke, contractuele of statutaire rechten, zoals voornoemde goedkeurings-
rechten van financiers. In sectoren als de zorg en woningbouw hebben
gebruikers via de cliëntenraad respectievelijk de huurdersorganisatie of bewo-
nerscommissie onder meer informatie- en adviesrechten.9 In de regel zijn de
stakeholders echter volledig aangewezen op het bestuur voor de behartiging van
hun belangen. Het bestuur zal zorgvuldig te werk moeten gaan bij het
inventariseren en wegen van de belangen van de diverse stakeholders. Dat is
niet eenvoudig: de bestuurder zal vrijwel altijd bepaalde belangen moeten
achterstellen. Een extra aandachtspunt vormt het publieke belang dat vele nfp-
stichtingen dienen. Een fusie kan een concrete zorginstelling helpen overleven
maar de toegang tot de zorg in de regio verminderen.

Wet- en regelgeving

2.5 Vooral stichtingen met een (deels) publieke taak opereren in een sterk
gereguleerde omgeving. Van de bestuurder die voor zijn taak berekend is en
deze nauwgezet vervult, mag worden verwacht dat zijn stichting bekend is met
toepasselijke wet- en regelgeving. Een mogelijke complicatie daarbij is dat wet-
en regelgeving frequent kan wijzigen en niet altijd even goed op elkaar aansluit.10

8. Zie Rechtbank ’s-Hertogenbosch 30 januari 2008, JOR 2008, 69 en Hof ’s-Hertogenbosch
22 oktober 2008, LJN: BG2138. In hoger beroep stelt het Hof voorop dat het aanwenden van
subsidie voor doelen waarvoor die subsidie niet is verleend financieel wanbeheer in de zin
van art. 2:298 BW oplevert en in strijd is met de onderwijsregelgeving die er immers vanuit
gaat dat de subsidie wordt aangewend voor het doel waarvoor het wordt gegeven.

9. Zie de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op het overleg huurders-
verhuurder.

10. Zie Rechtbank ’s-Hertogenbosch 30 januari 2008, JOR 2008, 69. Specifiek over de
zorgsector: P.H.A. Boshouwers en A.G.M. Tjeenk Willink, Bestuurdersaansprakelijkheid
in de zorg, Verantwoordelijkheid voor veiligheid, RZA-Jubileumspecial 2007, p. 20.
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Verder spelen governance codes een steeds belangrijkere normerende rol binnen
de nfp-sector.11 Een belangrijk feitelijk gevolg van de grote regeldichtheid is dat
de bestuurder minder ruimte heeft om zijn beleid te bepalen. Dit kan betekenen
dat verweten bestuursbeleid niet is terug te voeren op het bestuur maar op (of het
noodzakelijkerwijs gevolg is van) overheidsbeleid.

Onbezoldigde bestuurders

2.6 Het onbezoldigde karakter van een bestuursfunctie is bij veel stichtingen
een volgend kenmerk. Veel bestuurders en leden van een raad van toezicht
verrichten hun werkzaamheden in hun vrije tijd en ontvangen hooguit een
beperkte onkostenvergoeding. Ook deze bestuurders en toezichthouders zijn
gehouden hun taak naar behoren te vervullen. De onbezoldigde bestuurder en
toezichthouder zal daarom bij aanvaarding en vervulling van zijn functie stil
moeten staan bij de vraag of hij deze als vrijwilliger op verantwoorde wijze kan
(blijven) vervullen. Heeft hij genoeg tijd om de functie naar behoren te
vervullen? Beschikt hij over genoeg kennis en ervaring en/of toereikende
ondersteuning? Diezelfde vraag zal hij zich ten aanzien van (de samenstelling
van) het gehele bestuur c.q. raad van toezicht moeten (blijven) stellen. De
onbezoldigde kracht zal net als zijn betaalde collega’s in de nfp-sector en
daarbuiten er voor moeten instaan dat hij aan de norm van de ‘maatman
bestuurder c.q. toezichthouder’ voldoet. Bij de beoordeling van de vraag wie
die maatman in een concreet geval is en wat van hem mag worden verwacht, zal
mijns inziens niet zozeer de onbezoldigde functievervulling maar de mate van
inzet en beschikbaarheid die van een bestuurder/toezichthouder vereist en
verwacht mag worden, doorslaggevend zijn.12

Stichtingsvorm

2.7 Ten slotte kent de wet specifieke kenmerken aan de stichting toe. Een stichting
mag wel winst maken maar deze, kort gezegd, niet anders aanwenden dan ter
realisering van haar statutaire doel.13 Het bestuur is verder het enige orgaan
waarin de wet verplicht voorziet. De stichting kent geen leden(vergadering) en
een raad van toezicht is optioneel. De concentratie van bevoegdheden bij het
bestuur en het ontbreken van een tegenspeler voor bestuur, betekenen ook een

11. Zie in het kader van een art. 2:298 BW procedure Voorzieningenrechter Rechtbank Alkmaar
23 augustus 2007, JOR 2007, 232.

12. Zie Rechtbank ’s-Hertogenbosch 30 januari 2008, JOR 2008, 69 en H. de Groot, Bestuur-
dersaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2006, p. 304.

13. Het zogenaamde uitkeringsverbod van art. 2:285 lid 2 BW.
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groter risico van oneigenlijk gebruik van het stichtingsvermogen.14 Het bestuur
van een stichting wordt geacht zich bewust te zijn van zijn machtspositie en de
daaraan verbonden risico’s. Het zal zorg dienen te dragen voor minimum
waarborgen tegen onbehoorlijk bestuur.15

3. Art. 2:9 BW

3.1 De zaak Hestia illustreert welke rol een aantal van de hiervoor genoemde
kenmerken kan spelen bij een art. 2:9 BW vordering tegen het bestuur van een
(insolvente) zorginstelling.16

3.2 Stichting Hestia exploiteerde het verzorgingshuis Huis en Haard en
verpleeghuis De Braamberg. In 2003 nam De Drie Gasthuizen De Braamberg
en Huis en Haard over. Als onderdeel van die overname keerde het College
Sanering Zorginstellingen (CSZ) een bedrag van EUR 4,5 miljoen uit als
subsidie ter sanering van Hestia. Het CSZ liet zich in ruil daarvoor vorderingen
van Hestia op de voormalig bestuurder en leden van de Raad van Toezicht
cederen. Het CSZ verweet het Bestuur met name te hebben verzuimd tijdig
adequate maatregelen te hebben getroffen ter voorkoming en/of verbetering van
ondeugdelijk financieel beleid en tekortschietend personeelsbeleid (in het
bijzonder het hoge ziekteverzuim).

3.3 De Rechtbank Amsterdam wijst de art. 2 :9 BW vordering af en overweegt
daarbij onder meer het volgende:

‘4.2. In dat kader is hier van belang dat Hestia de door haar beheerde
instellingen exploiteerde in een volledig door de overheid gereguleerde
markt, waarin geen sprake is van enige concurrentie. Voor haar inkomsten
was Hestia nagenoeg geheel afhankelijk van een door de overheid vastge-
steld financieringsmodel, dat gebaseerd was op een grotendeels van de
omvang van de instellingen afhankelijke vaste vergoeding. Voor eventuele
aanvullende financiering behoefde zij steeds goedkeuring van ofwel CTG of
Zorgkantoor. Binnen de bestaande instellingen Huis en Haard en De
Braamberg bestond geen ruimte voor uitbreiding van de omvang van de

14. Dit risico kan zich ook voordoen bij een stichting met toezichthoudend orgaan. Ook in dat
geval kan van een ‘verantwoordingsvacuüm’ sprake zijn omdat, bij gebreke aan een
aandeelhouders- of ledenvergadering, de raad van toezicht zijn leden bij coöptatie benoemt.

15. Twee voorbeelden uit de jurisprudentie zijn Rechtbank Utrecht 9 juni 2004, JOR 2004, 227
(Stichting Befra) en Hof Amsterdam 5 februari 1998, JOR 1999, 54 (Stichting Educatief
Effecten- en Beleggingsspel).

16. Rechtbank Amsterdam 26 maart 2008, JOR 2008, 3. Schrijver dezes was bij de procedure
betrokken als raadsvrouwe van de bestuurder.
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instellingen, terwijl de nieuwbouwplannen door niet aan het bestuur toe te
rekenen omstandigheden telkens werden uitgesteld. Dit brengt mee dat,
zoals ook door [AH: de bestuurder en de Raad van Toezicht] onbetwist is
aangevoerd, het bestuur van Hestia bij de uitvoering van haar taken
nagenoeg geen invloed kon uitoefenen op de hoogte van de inkomsten
van de beheerde instellingen en dat de financiële positie van Hestia slechts
verbeterd kon worden door een verlaging van de kosten.

4:3 [AH: De bestuurder] heeft ten aanzien van die kosten onbetwist
aangevoerd dat op de dagelijkse verzorging voor de patiënten in de
instellingen niet bezuinigd kon worden, zodat een eventuele kostenverlaging
uitsluitend op het gebied van de personeelskosten bewerkstelligd kon
worden. Uit het rapport Hestia blijkt dat de oorzaak van de exploitatiever-
liezen wordt geweten aan de toenemende personeelskosten van met name
De Braamberg. Daarbij geldt evenwel dat het bestuur van Hestia ten
aanzien van de mogelijkheden om deze personeelskosten te beheersen ook
werd beperkt door dwingend voorgeschreven overheidsregulering. Zo volgt
uit het rapport Hestia dat een groot deel van de stijging van de personeels-
kosten – en de daardoor ontstane tekorten – van De Braamberg in de jaren
1998 en 1999 werd veroorzaakt door een in het Budget niet gecompenseerde
CAO loonstijging. De mogelijkheden voor kostenbesparing, en daarmee
voor het terugdringen van de financieringstekorten van Hestia lagen dan
ook met name in het bestrijden van het ziekteverzuim en het verlagen van de
daarmee gemoeide kosten.’

3.4 De rechtbank oordeelt, alles overwegende, dat CSZ onvoldoende feiten en
omstandigheden heeft gesteld waaruit zou kunnen volgen dat de bestuurder een
ernstig verwijt van onbehoorlijk bestuur treft.17 De zaak loopt derhalve goed af
voor de bestuurder van Hestia omdat de Rechtbank oog toont voor de
specifieke context waarbinnen hij moest opereren.18

17. De Rechtbank overweegt letterlijk in r.o. 4.7: ‘Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het
CSZ onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit zou kunnen volgen dat
[AH: de bestuurder] bij de vervulling van de hem als bestuurder van Hestia opgedragen
taak is tekortgeschoten, laat staan dat hem daarvan een ernstig verwijt zou kunnen worden
gemaakt.’

18. Ook in de tot zover enige andere (gepubliceerde) uitspraak over een art. 2:9 BW vordering
tegen een bestuurder van een zorginstelling wordt deze vordering afgewezen. In de zaak De
Bruggen werd de bestuurder verweten niet de statutair vereiste goedkeuring van de Raad van
Toezicht van deze zorginstelling te hebben gevraagd bij de koop van onroerende zaken en
het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst. Scheidsgerecht Gezondheidszorg
20 augustus 2006, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2007, p. 160 e.v.
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3.5 In algemene zin maken de hiervoor beschreven kenmerken van stichtingen
echter dat het risico van interne aansprakelijkheid groter lijkt voor hun
bestuurders dan voor bestuurders van vennootschappen.19 Die kenmerken in
ogenschouw nemend, stellen het loyaliteits- en zorgvuldigheidsbeginsel in de
regel hogere eisen aan de taakvervulling door bestuurders van stichtingen.20 De
grote vrijheid bij de inrichting van stichtingen vergroot het risico op handelen in
strijd met het loyaliteitsbeginsel. Ook het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt een
meer dominante rol te vervullen dan bij de (gemiddelde) vennootschap. Enerzijds
ziet menig stichtingbestuurder zich eenvoudigweg geconfronteerd met méér
voorschriften, méér statutair of contractueel verankerde rechten van derden en
méér stakeholders met méér diverse belangen. Anderzijds kan niet-naleving van
die voorschriften en rechten van derden tot een voorzienbaar discontinuïteitsrisico
leiden doordat dit niet zelden de financiering van de stichting in gevaar brengt.

3.6 Bezien wij het toepassingsbereik van art. 2:9 BW bij stichtingen dan valt op
dat zijn reikwijdte beperkt is, gelet op het bepaalde in art. 2:300a BW. Buiten
faillissement ziet het uitsluitend op de taakvervulling van het bestuur. In geval
van faillissement van de stichting kán het ook van toepassing zijn op leden van de
raad van toezicht. Dat is het geval indien de failliete stichting als commerciële
stichting kwalificeert: een stichting die aan de heffing van vennootschapsbelas-
ting (Vpb) is onderworpen.21 De beperkte reikwijdte van art. 2:9 BW kan de
vraag oproepen of de raad van toezicht bij de vervulling van zijn functie wel is
gehouden tot een behoorlijke taakvervulling (de gedragsnorm van art. 2:9 BW).
Dat lijkt mij wel degelijk het geval en zal in de regel ook voortvloeien uit de
statutair in het leven geroepen en verankerde opdracht aan de raad van toezicht.
Daarnaast volgt uit de wetsgeschiedenis van art. 2:300a BW dat de wetgever niet
een onderscheid tussen het bestuur en de raad van toezicht wilde aanbrengen maar
tussen de commerciële en niet-commerciële stichting. Uit de parlementaire

19. Zie Hendrikse, a.w., p. 174 e.v.
20. L. Timmerman duidt het beginsel van loyaliteit en het zorgvuldigheidsbeginsel aan als de

kernbeginselen van behoorlijk bestuur in Enkele opmerkingen over normering van het
handelen van bestuurders van n.v.’s en b.v.’s, TVVS 1992, p. 31 e.v. Het loyaliteitsbeginsel
vereist dat de bestuurder zich richt naar het belang van de door hem bestuurde rechts-
persoon. Bij strijd tussen het privé-belang van de bestuurder en dat van de rechtspersoon,
gaat het laatste belang voor. Het zorgvuldigheidsbeginsel verlangt dat beslissingen de
resultante zijn van een grondige voorbereiding, een verdedigbare weging van betrokken
belangen en goede motivering. Dit beginsel omvat de naleving van wettelijke en statutaire
verplichtingen door de rechtspersoon en het bestuur.

21. Hierna ga ik nader op dit criterium in. Overigens lijken P.L. Dijk en T.J. van der Ploeg, Van
vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, Deventer: Kluwer
2007, p. 190 van oordeel te zijn dat art. 2:9 BW altijd van toepassing is op de leden van de
raad van toezicht van een stichting.
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geschiedenis blijkt bovenal dat de wetgever het oog had op het aansprakelijk-
heidsrisico dat de in art. 2:300a BW genoemde artikelen met zich brengen (ofwel
de toetsingsnorm van art. 2:9 BW). Art. 2:300a BW is als onderdeel van de anti-
misbruikwetgeving in de wet opgenomen. Naar aanleiding van zorgen dat
invoering van vergaande aansprakelijkheidsbepalingen bij niet-commerciële
rechtspersonen op grote weerstand zou stuiten – vooral in verband met de
omstandigheid dat bestuurders van deze rechtspersonen in het algemeen hun
functie niet beroepshalve zouden vervullen – is de reikwijdte van schakelbepaling
art. 2:300a BW beperkt tot failliete stichtingen die aan de heffing van Vpb zijn
onderworpen.22 Daaruit volgt tegelijkertijd dat art. 2:9 BW als aansprakelijk-
heidsgrondslag voor de raad van toezicht buiten faillissement in het geheel niet
en in geval van faillissement uitsluitend voor commerciële stichtingen voorhan-
den is. Aldus ook Rechtbank Amsterdam in de Hestia zaak. Bij gebreke aan een
wettelijke grondslag zal in die gevallen een vordering wegens schade door
onbehoorlijk toezicht op art. 6:162 BW gebaseerd moeten worden. Een belangrijk
nadeel voor eisers is dat dit artikel niet in een hoofdelijke aansprakelijkheid
voorziet. Eisers zouden daarentegen wel kunnen betogen dat de hoge mate van
verwijtbaarheid die voor het welslagen van een art. 2:9 BW vordering vereist is,
niet geldt voor een vordering gebaseerd op art. 6:162 BW. Dat lijkt mij echter
een standpunt dat zich slecht verdraagt met de wens van de wetgever (destijds)
de aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders en toezichthouders van niet-
commerciële stichtingen te beperken.23

3.7 Voor de zorgsector heeft de wetgever dit uitgangspunt inmiddels in her-
overweging: het wetsvoorstel Wet Cliëntenrechten Zorg van 14 juni 2010
(Wetsvoorstel) bepaalt dat art. 2:9 BW van overeenkomstige toepassing is op
leden van het toezichthoudend orgaan van zorgaanbieders die in de regel meer
dan tien personen zorg doen verlenen en rechtspersoonlijkheid bezitten.24 Het

22. Kamerstukken II 1983-1984, 16 631, nr. 6, p. 1-2.
23. Het zou toezichthouders van niet-commerciële stichtingen zelfs aan een groter aansprake-

lijkheidsrisico kunnen blootstellen dan toezichthouders van commerciële stichtingen. Daar-
naast volgt uit HR 20 juni 2008, JOR 2008, 260 dat bij een art. 6:162 BW vordering van een
aandeelhouder jegens de bestuurder van een vennootschap de hoge drempel van art. 2:9 BW
van overeenkomstige toepassing is. Zie ook HR 8 december 2006, JOR 2007, 38
(Ontvanger/Roelofsen) en HR 2 maart 2007, NJ 2007, 240 (Nutsbedrijf Westland) ten
aanzien van, respectievelijk, een vordering van een crediteur en van de vennootschap zelf op
de voet van art. 6:162 BW. Waar het de taak van de raad van toezicht is om toezicht te
houden op de behoorlijke taakvervulling door het bestuur, ligt het niet voor de hand om voor
de leden van dit toezichthoudend orgaan een lagere drempel voor aansprakelijkheid aan te
nemen dan voor bestuurders geldt.

24. Kamerstukken II 2009-2010, 32 402, nr. 2. Uit art. 39 lid 2 volgt dat een uitzondering wordt
gemaakt voor academische ziekenhuizen.
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aanvankelijke voornemen tot introductie van een aanvullende norm van bestuur-
dersaansprakelijkheid voor de zorg heeft VWS inmiddels verlaten.25 Dit omdat
daarvan in andere semipublieke sectoren ook geen sprake is. VWS geeft daarbij
aan de kans op welslagen van een vordering wegens onbehoorlijk bestuur te
willen vergroten door voor een sectorspecifieke verduidelijking van de taken en
bevoegdheden van bestuurders en toezichthouders te zorgen.26 In het Wetsvoor-
stel doet VWS dit onder meer door de (eind)verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de zorgaanbieder, en daarmee het bestuur,
te leggen en niet bij de zorgprofessional die de zorg daadwerkelijk verleent. Het
Wetsvoorstel bepaalt voorts dat de statuten één of meer bestuurders aanwijzen die
in het bijzonder belast zijn met de zorg voor kwaliteit. De Memorie van
Toelichting (MvT) benadrukt daarbij dat deze verantwoordelijkheidsverdeling
niet betekent dat de andere bestuurders niet langer verantwoordelijk zijn voor de
kwaliteit van de zorg.27 Ook gelet op het gewicht dat VWS aan (de verant-
woordelijkheid van het bestuur voor) de kwaliteit van zorg toekent, lijken de
mogelijkheden tot disculpatie daarmee beperkt. Het meest ingrijpende voorstel tot
verhoging van het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico voor bestuurders van
zorginstellingen dat VWS in 2009 deed, is (nog) niet in het Wetsvoorstel
verwerkt. Dit voorstel betreft de introductie van een wettelijke meldingsplicht
voor ernstige financiële en/of kwaliteits- of veiligheidsproblemen, met als sanctie
op niet (tijdige) naleving bestuurdersaansprakelijkheid.28 Niet uitgesloten is dat
het daarvan alsnog komt, nu de MvT separate wetsvoorstellen in het vooruitzicht
stelt ten aanzien van nog niet in het Wetsvoorstel verwerkte voorstellen.

3.8 Bestuurdersaansprakelijkheid is ook bij woningbouwcorporaties een onder-
werp dat recent veel aandacht heeft gekregen. Uit berichten in de pers en
brieven van de voormalig Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI)
volgt dat momenteel diverse rechtszaken tegen oud bestuurders en toezicht-
houders lopen.29 De Minister heeft bestuurdersaansprakelijkheid nadrukkelijk
op de agenda gezet als mogelijkheid om door de overheid geleden schade te
verhalen. Aan de externe toezichthouders bij Rochdale en SGBB is ook

25. In het in voetnoot 4 genoemde artikel heb ik mij tegen dit voornemen verzet.
26. Brief Ruimte en rekenschap voor zorg en ondersteuning d.d. 9 juli 2009, Kamerstukken II,

2008-2009, 32 012, nr. 1. Zie over deze brief W.K. Bischot en A. Hendrikse, Marktwerking
in de zorg, hoe verder?, Ondernemingsrecht 2009, p. 552 e.v.

27. MvT bij het Wetsvoorstel, Kamerstukken II 2009-2010, 32 402, nr. 3, paragraaf 14.4.
28. In de in voetnoot 26 genoemde brief van 9 juli 2009. Een uitwerking ontbreekt in de brief.

Mogelijk denkt aan VWS aan een omkering van de bewijslast of de regeling zoals
opgenomen in de Tweede Misbruikwet.

29. Zie bijvoorbeeld de brief van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 juni 2009 (Kamerstukken II
2008-2009, 29 453, nr. 121 over Rochdale, waarin melding wordt gemaakt van een
begrote claim van EUR 1,3 miljoen en beslag op onroerend goed van de voormalig !
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expliciet de opdracht gegeven te bezien of er sprake is van schade en, zo ja, van
ernstige verwijtbaarheid. In voorkomend geval zou overgegaan moeten worden
tot aansprakelijkstelling.30 De Minister legt in algemene zin de nadruk op de
versterking van de positie van de raad van toezicht ter voorkoming of
redressering van onbehoorlijk bestuur.31 Zo wil hij het aantal goedkeurings-
rechten van de raad van toezicht uitbreiden. Niet- naleving daarvan zal het
bestuurdersaansprakelijkheidsrisico vergroten.32 Daarnaast is hij voornemens
de governance code van brancheorganisatie Aedes algemeen verbindend te
verklaren. Opvallend is dat de Minister er vanuit lijkt te gaan dat art. 2:9 BW in
het geheel niet van toepassing is op de raad van toezicht van een stichting en
daarbij naar de Hestia zaak verwijst. Een belangrijke hindernis voor de
toepasselijkheid van art. 2:9 BW op leden van de raad van toezicht is bij
woningbouwcorporaties immers al genomen: sedert 2008 dienen woningbouw-
corporaties Vpb af te dragen. Gelet op de context waarbinnen de Minister zich
uitlaat – de financiële steun aan woningbouwcorporaties door de overheid – ga
ik ervan uit dat de Minister hier aan de tweede voorwaarde van art. 2:300a BW
dacht: het faillissement van de woningcorporatie. De Minister concludeert dat
de leden wel degelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dit gelet op de ten
aanzien van vennootschappen ontwikkelde normen. Naar ik aanneem gaat de
Minister er daarbij vanuit dat art. 6:162 BW daarvoor dan de grondslag zou
vormen. Van de (noodzaak tot) introductie van een specifieke wettelijke
grondslag voor toepasselijkheid van art. 2:9 BW wordt in ieder geval niet
gerept.

3.9 Ten slotte merk ik op dat de Minister van Justitie naar aanleiding van
kamervragen over de aanpak van financieel wanbeleid bij financiële instel-
lingen, woningbouwcorporaties en zorginstellingen heeft gesignaleerd dat
weinig gebruik wordt gemaakt van onder meer aansprakelijkheidsprocedures
als middel om financieel wanbeleid te adresseren. De Minister stelt daarbij
voorop dat het civielrechtelijk instrumentarium om bestuurders aan te spreken
voorhanden is. Waar daarvan (te) weinig gebruik wordt gemaakt, wil de

voorzitter van de Raad van Bestuur). In een brief van diezelfde datum gaat de Minister voor
WWI in op de stand van zaken bij Woonbron en SGBB en refereert aan een mogelijke
procedure tegen de voormalig bestuurder en anderen om de schade van SGBB op hen te
verhalen.

30. Brief van de Minister voor WWI d.d. 30 oktober 2009, Kamerstukken II 2009-2010, 29 453,
nr. 136, p. 1 e.v. De Minister benadrukt er nauwlettend op toe te zullen zien dat bestuurders
daadwerkelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld indien de situatie zich daarvoor
leent.

31. Brief van de Minister voor WWI d.d. 12 juni 2009, Kamerstukken II 2008-2009, 29 453,
nr. 118, p. 24.

32. Gelet op HR 29 november 2002, NJ 2003, 538 (Berghuizer Papierfabriek).
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Minister laten onderzoeken of dat te wijten is aan gebreken in het systeem van
rechtshandhaving of hindernissen van meer praktische aard.33

4. Art. 2:138 (jo. 2:300a) BW

4.1 De jurisprudentie kent diverse voorbeelden van procedures op de voet van
art. 2:138 BW tegen bestuurders van een failliete stichting.34 De zaak over de
Zeister Kunststichting illustreert hoe de frequent aan financiering gestelde
voorwaarde van naleving van art. 2:10 BW bij schending daarvan tot aan-
sprakelijkheid op de voet van art. 2:138 BW jegens de boedel kan leiden.35 Het
bestuur van deze stichting verweerde zich met de stelling dat het faillissement
niet was terug te voeren op een schending van de boekhoudplicht maar dat het
stopzetten van de subsidie door de Gemeente Zeist daarvan een belangrijke
oorzaak was. Zonder succes. De Rechtbank oordeelde dat het stopzetten van de
subsidie, voor zover dit al als directe oorzaak van het faillissement moest
worden aangemerkt, een direct gevolg was van de schending van art. 2:10 BW
en hield het bestuur aansprakelijk voor het tekort in het faillissement.

4.2 Hiervoor kwam al aan de orde dat art. 2:138 BW uitsluitend van toepassing
is bij faillissement van een stichting die aan de heffing van Vpb is onder-
worpen. Van een dergelijke commerciële stichting is gelet op de Wet VPB 1969
sprake voor zover zij een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal is die
door deelname aan het economische verkeer beoogt winst te halen (een
materiële onderneming). Ten aanzien van het winstoogmerk geldt dat het
feitelijk behalen van winst doorslaggevend is (ook al bevatten de statuten
daartoe een verbod) en dat bij een stichting die stelselmatig exploitatieover-
schotten behaalt een winstoogmerk aanwezig wordt geacht. De wijze waarop
winst wordt aangewend is niet relevant. Daarnaast is – ondanks afwezigheid
van een winstoogmerk – sprake van een commerciële stichting bij een met een
onderneming uiterlijk overeenkomende werkzaamheid waarmee in concurrentie
wordt getreden met de profit-sector (een fictieve onderneming).36

33. Brief van de Minister van Justitie d.d. 22 oktober 2009, Kamerstukken I 2009-2010, 32 123,
F, p. 2.

34. Zie, naast de verder in deze paragraaf genoemde uitspraken: HR 10 september 1993, NJ
1994, 272 (De Zilver Ster); Rechtbank ‘s-Gravenhage 10 oktober 2007, JOR 2008, 186
(Stichting tot bevordering planrealisatie en exploitatie Rijksstraatweg te Wassenaar) en
Rechtbank Arnhem 27 mei 2009, NJF 2009, 300 (Stichting IJshockey Tigers).

35. Rechtbank Utrecht 5 december 2001, JOR 2002, 52.
36. Ontleend aan J.L. van de Streek, Heffing van vennootschapsbelasting van stichtingen en

verenigingen, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2010, p. 29 e.v. naar welk artikel ik
voor een toelichting en uitwerking verwijs.
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4.3 Sinds 1 januari 2008 staat voor woningbouwcorporaties vast dat zij zijn
onderworpen aan de heffing van Vpb. Bij veel stichtingen bestaat daarover
echter onduidelijkheid. De vraag of een rechtspersoon is onderworpen aan de
heffing van Vpb kan normaal gesproken worden beantwoord door na te gaan of
aan haar aanslagen Vpb zijn opgelegd, aldus Rechtbank Amsterdam. Is dat niet
geschied, dan schept dat het vermoeden dat de stichting in kwestie niet
vennootschapsbelastingplichtig is. Het is dan aan de curator aan te tonen
dat de stichting als commerciële stichting kwalificeert.37 De Rechtbank Utrecht
benadrukt dat het enkele feit dat géén aanslag is opgelegd nog niet maakt dat
daarmee vaststaat dat de stichting niet aan de heffing van Vpb is onderworpen.
Het is aan de rechter om aan de hand van de criteria neergelegd in de Wet VPB
1969 zelf te beoordelen of dit het geval is. Daarbij gaat het niet om de vraag of
daadwerkelijk Vpb wordt geheven: het antwoord op die vraag is aan de
Belastingdienst. Het niet heffen door de Belastingdienst kan volgens de
Rechtbank niet tot gevolg hebben dat een stichting, die als een onderneming
aan het handelsverkeer deelneemt, niet aan dezelfde regels is gebonden als
andere ondernemingen.38

4.4 In laatstbedoelde zaak zijn pas na faillissement pro-forma aanslagen Vpb
opgelegd. In de praktijk blijkt in veel gevallen pas achteraf dat een stichting
onderworpen zou zijn aan de heffing van Vpb.39 Op het moment dat bestuur-
ders zich realiseren dat daarmee ook het aansprakelijkheidsregime van de Anti-
misbruikwetgeving van toepassing is geworden, valt het hen niet licht de
rechter er van te overtuigen dat de Belastingdienst het bij het verkeerde eind
heeft. Zo oordeelde Rechtbank Zwolle dat de bestuurders van een failliete
vereniging op de voet van art. 2:138 BW aansprakelijk gehouden konden
worden omdat de heffing Vpb – die op nihil was gesteld – formele rechtskracht
had gekregen. De Rechtbank overweegt dat in alle redelijkheid kan worden
aangenomen dat het bestuur, indien het tijdig was geconfronteerd met de

37. Rechtbank Amsterdam 28 augustus 1996, JOR 1996, 99 (Stichting Educatief Effecten en
Beleggingsspel). In hoger beroep (Hof Amsterdam 5 februari 1998, JOR 1999, 54) is niet tegen
dit oordeel geappelleerd, althans daarvan blijkt niet. Gelet op de parlementaire geschiedenis die
A.L.G.A. Stille en C.H.C. Overes aanhalen in aantekening 1 bij art. 300a in De Groene Serie
Privaatrecht verbaast dat niet, nu daarin wordt aangegeven dat de vraag of een rechtspersoon is
onderworpen aan de heffing van Vpb normaal gesproken kan worden beantwoord door na te
gaan of er onherroepelijke aanslagen Vpb in de bedrijfsadministratie van de rechtspersoon of
bij de Belastingdienst zijn aangetroffen (Kamerstukken II 1985-1986, 16 631, nr. 27b, p. 23).

38. Rechtbank Utrecht 9 juni 2004, JOR 2004, 227 (Befra).
39. J.L. van de Streek, a.w. p. 29 wijst op de website www.stivers.nl (een initiatief van onder

meer de Belastingdienst) over de belastingplicht voor stichtingen en verenigingen. De site
biedt een toets aan waarmee kan worden nagegaan of een stichting aan de heffing van Vpb is
onderworpen.
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heffing, daartegen geen bezwaarschrift zou hebben gericht of niet-ontvankelijk
zou zijn verklaard bij gebreke aan belang door de nihil-stelling. De Rechtbank
lijkt van oordeel te zijn dat het belang van het bestuur bij het voorkomen van
een mogelijke vordering van een (binnen de bezwaartermijn nog niet aan de
horizon verschenen) faillissementscurator geen rechtens te honoreren belang is.
Voor zover het dat zou zijn, is dat niet relevant omdat niet verwacht mocht
worden dat de bestuurders van de bezwaarmogelijkheid gebruik zouden hebben
gemaakt.40

4.5 Waar art. 2:300a BWaansluit bij de onderworpenheid aan de heffing van Vpb
doet zich de vraag voor of de bestuurders van een stichting die een vrijstelling
heeft verkregen wel of niet op de voet van art. 2:138 BW kunnen worden
aangesproken. Zorginstellingen beschikken in de regel over een dergelijke vrij-
stelling. De Rechtbank Utrecht lijkt er van uit te gaan dat een vrijstelling maakt
dat art. 2:138 BW niet van toepassing is op de bestuurders van de betreffende
stichting.41 Daar kan tegen in worden gebracht dat juist de onderworpenheid aan
de heffing maakt dat een vrijstelling nodig is en dat art. 2:138 BW derhalve van
toepassing is op stichtingen die een vrijstelling hebben verkregen.42

4.6 Een andere vraag betreft de toepasselijkheid van art. 2:138 BW indien een
stichting niet volledig belastingplichtig is voor de Vpb. Een stichting is alleen
Vpb-plichtig voor zover zij een echte of fictieve onderneming drijft. In de praktijk
komt het vaak voor dat een stichting twee sferen heeft: een belastingplichtige
ondernemingssfeer en een niet-belastingplichtige privésfeer.43 Art. 2:300a BW
sluit echter aan bij de onderworpenheid van de stichting aan de heffing van Vpb.

40. Rechtbank Zwolle 2 januari 2002, LJN: AD7712 (Vereniging Sociëteit Almeerder Kaartclub).
In de Befra zaak (zie voetnoot 38) verweten de bestuurders de curator dat hij geen bezwaar had
gemaakt tegen de pro-forma aanslagen. De Rechtbank oordeelde dat de curator daardoor niet
op de meest zorgvuldige wijze met de belangen van de bestuurders was omgesprongen, maar
dat zijn opstelling niet zodanig was geweest dat dit tot niet-ontvankelijkheid zou moeten leiden.
De bestuurders hadden immers de kans gehad, en ten volle benut, om hun stellingen aangaande
de vraag of Befra Vpb-plichtig was naar voren te brengen.

41. Zeister Kunststichting, zie voetnoot 35. Zo ook Van Schilfgaarde, Misbruik van rechts-
personen, Deventer: Kluwer 1986, p. 29.

42. In die zin C.A. Schwarz, Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van
stichtingen en verenigingen op grond van de tweede en derde ant-misbruikwet, Stichting
& Vereniging 1990, p. 172 en P.L. Dijk in Aansprakelijkheid van bestuurders en
commissarissen, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986, p. 25 (zo maak ik op uit aantekening
1 bij art. 300a in De Groene Serie Privaatrecht van de hand van A.L.G.A. Stille en C.H.C.
Overes. Zij wijzen er op dat Dijk een ander standpunt verdedigbaar acht wanneer de
behartiging van het algemeen maatschappelijk belang bij de stichting voorop staat en het
streven naar winst geheel ontbreekt of van bijkomstige betekenis is).

43. Van de Streek, a.w., p. 29.
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Betekent dit nu dat de belastingplichtige ondernemingssfeer de hele stichting
‘besmet’ en haar bestuurders aan het regime van art. 2:138 BW onderwerpt of is
een meer genuanceerd standpunt op zijn plaats? Schwarz betoogt onder verwij-
zing naar het verschil in formulering tussen de Tweede en Derde Misbruikwet dat
art. 2:300a BW van toepassing is, ook al is slechts een zeer klein deel van de
activiteiten van de stichting onderworpen aan de heffing van Vpb.44

4.7 De Commissie Insolventierecht heeft in haar voorontwerp Insolventiewet
overigens voorgesteld art. 8.2 (dat een herziene versie van art. 2:138/2:248 BW
betreft) van overeenkomstige toepassing te verklaren op stichtingen aan wie
gedurende het relevante tijdvak een onderneming in de zin van de Handels-
registerwet toebehoorde. Dit lijkt een minder ruim begrip dan het onderne-
mingsbegrip in de zin van de wet VPB 1969.45

4.8 Daarmee kom ik ook op de publicatieplicht voor stichtingen. Zoals bekend
staat bij het niet voldoen aan de publicatieplicht van art. 2:394 BW vast dat het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld (een onbelangrijk verzuim daar-
gelaten) en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Uit art. 2:360 lid 3 BW volgt dat art. 2:394 BW alleen van
toepassing is op zogenaamde ‘grote’ stichtingen met een onderneming die in het
Handelsregister dient te worden ingeschreven. Van een ‘grote’ stichting is
sprake indien aan bepaalde omzetdrempels is voldaan. Voldoet een stichting aan
deze criteria dan kan het nog zo zijn dat zij niet aan art. 2:394 BW hoeft te
voldoen. Dit is het geval indien de stichting bij of krachtens de wet verplicht is
een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een
jaarrekening als bedoeld in Titel 9 van Boek 2 BW en deze openbaar wordt
gemaakt, zo volgt uit de tweede volzin van art. 2:360 lid 3 BW. Daarbij kan
gedacht worden aan ziekenhuizen en woningbouwcorporaties.46 Als voorbeeld
van een gelijkwaardige jaarrekening noemt de MvT ook de jaarrekening van

44. Art. 36 lid 1 van de Invorderingswet 1990 voorziet in een hoofdelijke aansprakelijkheid
voor zover de stichting aan de heffing van Vpb is onderworpen.

45. Afgaande op de omschrijving van het ondernemingsbegrip in de Handelsregisterwet 2007
door V.A.E.M. Meijers, A.L. Mohr en W.R. Veldhuyzen, Het ondernemingsbegrip in de
Handelsregisterwet 2007, WPNR 6794, p. 296 e.v. Overigens noemt ook de MvT bij het
wetsontwerp dat art. 2:360 lid 3 BW introduceerde en daarmee Titel 9 van Boek 2 BW op
bepaalde stichtingen van toepassing verklaarde de ruime uitleg van het ondernemingsbegrip
van de Wet VPB 1969 ten aanzien van stichtingen en verenigingen door de fiscale rechter
een reden om in dit artikel aan te sluiten bij het begrip onderneming uit de Handels-
registerwet. Daarnaast benoemt deze MvT ook de afbakeningsproblematiek die het bestaan
van een privésfeer en een ondernemingssfeer bij een stichting met zich mee kan brengen als
een reden om niet aan te sluiten bij het ondernemingsbegrip van de Wet Vpb (Kamerstukken
II 1994-1995, 24 255, nr. 3, p. 3).

46. Kamerstukken II 1994-1995, 24 255, nr. 3, p. 4.
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een pensioenfonds in de vorm van staten.47 Het niet hoeven voldoen aan de
publicatieplicht van art. 2:394 BW laat uiteraard onverlet dat stichtingen dienen
te voldoen aan de boekhoudplicht van art. 2:10 BW. Schending van die plicht
kan bij een commerciële stichting derhalve vergaande aansprakelijkheidsge-
volgen hebben voor de bestuurders.48

4.9 Twee laatste opmerkingen over de toepassing van art. 2:138 BW bij
stichtingen. Ten eerste de aansprakelijkheid van mede-beleidsbepalers inge-
volge lid 7 van dit artikel. Juist ook bij stichtingen is goed denkbaar dat
directieleden als mede-beleidsbepalers in de zin van dit artikel kwalificeren.
Menig stichting kent een ‘bestuur op afstand’ met onbezoldigde bestuurders,
die voor de dagelijkse gang van zaken een bezoldigde kracht aannemen.
Naarmate het statutaire bestuur meer op afstand geraakt, is het risico groter
dat een directielid als mede-beleidsbepaler kwalificeert. Ten tweede de mati-
gingsbevoegdheid van de rechter op de voet van lid 4. Dit lid, dat voorziet in de
mogelijkheid tot matiging ten behoeve van de bestuurders gezamenlijk en ten
behoeve van de individuele bestuurder, is een lex specialis van de algemene
matigingsbevoegdheid van de rechter op de voet van art. 6:109 BW.49 Waar
lid 4 een limitatieve opsomming van matigingsgronden kent, zal de rechter bij
een art. 2:138 BW vordering tegen een stichtingsbestuurder niet mogen matigen
omwille van de onbezoldigde taakvervulling. Matiging als middel om onrede-
lijke resultaten bij onbezoldigde bestuurders te voorkomen, ontbreekt in dat
geval.50 Een beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en
billijkheid zou de onbezoldigde bestuurder in dat geval mogelijk kunnen helpen
om aan aansprakelijkheid voor het gehele boedeltekort te ontkomen.51

5. Enquêterecht

5.1 Het enquêterecht is een beduchte opstap naar een aansprakelijkstelling van
bestuurders en leden van een toezichthoudend orgaan. Zo biedt het rapport van
enquêteurs de verzoekers (en anderen) een zeer gedetailleerd kijkje in de
keuken van de onderzochte rechtspersoon en kan de Ondernemingskamer

47. Kamerstukken II 1994-1995, 24 255, nr. 3, p. 5.
48. Zie bijvoorbeeld Rechtbank Utrecht 15 november 2000, JOR 2001, 25 (Secma).
49. Asser-Maeijer 2-II* (2009) nr. 464.
50. Door bijvoorbeeld F.J.P. van den Ingh, Interne aansprakelijkheid bij vereniging en stichting,

Stichting & Vereniging 1990, p. 160 als enige remedie tegen onredelijke resultaten voor
onbezoldigde bestuurders genoemd.

51. B. Wessels, Vijftien jaar bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement (II),
Tijdschrift SV&V 2003-4, p. 173, die wijst op Rechtbank Rotterdam 26 juni 1997, JOR
1997, 140. Anders: J.B. Wezeman, Aansprakelijkheid van bestuurders, Deventer: Kluwer
1998, p. 347.
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besluiten tot vernietiging van een verleende décharge. Komt de Ondernemings-
kamer tot het oordeel dat sprake is van wanbeleid dan staan bestuurders en
toezichthouders in een civiele procedure – ook al staat daarmee niet vast dat,
kort gezegd, sprake is van civiele aansprakelijkheid52 – vaak met 2-0 achter.

5.2 De wettelijke regeling van het enquêterecht in Titel 8 van Boek 2 BW is
uitsluitend van toepassing op een stichting met een onderneming waarvoor
ingevolge de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld. Het enquête-
verzoek kan gedaan worden door de advocaat-generaal bij het Gerechtshof
Amsterdam (art. 2:345 lid 2 BW), een vakorganisatie als bedoeld in art. 2:347
BW en door degenen aan wie deze bevoegdheid is toegekend bij de statuten van
de stichting of bij overeenkomst (art. 2:346 sub c BW). Van die laatste mogelijk-
heid heeft het Bestuur van de Stichting Kinderopvang Nederland gebruik gemaakt
in een conflict met de Raad van Commissarissen: bij overeenkomst kende het
Bestuur de voorzitter van de ondernemingsraad de bevoegdheid toe een enquête-
verzoek in te dienen.53 Meer recent deed de ondernemingsraad van de Stichting
Kinderopvang Barendrecht een enquêteverzoek, na daartoe op de voet van
art. 2:346 sub c BW de bevoegdheid te hebben verkregen.54

5.3 Voorjaar 2010 maakte de vakbond Abvakabo FNV gebruik van haar
bevoegdheid om op de voet van art. 2:347 BW een enquêteverzoek tegen het
failliete Meavita in te dienen.55 Meavita verweerde zich tegen toewijzing van
dit verzoek met onder meer de stelling dat bij een stichting die geen onderne-
ming meer voert – zoals bij het insolvente Meavita het geval was – geen
onderzoek meer kan worden bevolen. Art. 2:344 sub b BW verlangt immers dat
de stichting een onderneming in stand houdt. De Ondernemingskamer legt dit
artikel – gelet op de aard en strekking van het enquêterecht en de behoeften van

52. HR 8 april 2005, JOR 2005, 119 (Laurus).
53. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 1 maart 2005, JOR 2005, 87. Annotator M.W.

Josephus Jitta wijst er op dat dit de eerste keer is dat een onderzoek bij een stichting is
bevolen en ook de eerste keer dat degene die het verzoek deed daartoe op grond van art. 2:346
sub c BW bevoegd was.

54. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 13 november 2009, ARO 2009, 178. Ook in deze
zaak was sprake van een conflict tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder.

55. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 april 2010, JOR 2010, 185. Bij het Meavita concern
deden zich vanaf 2007 financiële tekorten voor. Die problemen zijn in juli 2008 openbaar
geworden en vanaf die tijd zijn zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als het CSZ betrokken.
Nadat eind 2008 de financiële situatie verder verslechterde is in november 2008 door Meavita
een aanvraag steunverlening ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit die werd afgewezen.
Teneinde de dienstverlening veilig te stellen zijn door ingrijpen van de staatssecretaris van
VWS bepaalde bedrijfsactiviteiten overgeheveld naar een tweetal nieuwe stichtingen. De
Meavita entiteiten zijn na een korte periode van surséance van betaling in het voorjaar van 2009
failliet verklaard.
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de rechtspraktijk – anders uit: vereist is dat de stichting ten tijde van de
(eventueel) te onderzoeken gedraging(en) een onderneming in stand hield. Ook
het verweer dat de vakbond geen enquêtebevoegdheid meer toekwam omdat bij
Meavita geen personen meer werkzaam waren, trof geen doel. Hoewel Meavita
haar activiteiten had gestaakt en er geen mensen meer werkzaam waren,
oordeelt de Ondernemingskamer – opnieuw gelet op de aard en strekking
van het enquêterecht en de behoeften van de rechtspraktijk – dat aan de
voorwaarde van art. 2:347 BW is voldaan indien de vakbond ten tijde van de
(eventueel) te onderzoeken gedraging(en) leden onder de bij de te onderzoeken
rechtspersoon werkzame personen telde en dit, vanwege het faillissement, ten
tijde van het indienen van het verzoek niet langer het geval is.

5.4 Kort na voornoemde beschikking inzake Meavita kon de Ondernemings-
kamer zich over nog eens drie enquêteverzoeken in de zorgsector buigen.56 In
die zaken legde een cliëntenvertegenwoordigend orgaan een enquêteverzoek
aan de Ondernemingskamer voor. Die bevoegdheid is dergelijke organen
verplicht toegekend in de statuten van bepaalde zorginstellingen op grond
van de in 2006 in werking getreden Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).
Deze wet introduceerde de wettelijke plicht om een cliëntenvertegenwoordi-
gend orgaan in de statuten de enquêtebevoegdheid toe te kennen. De wetgever
dacht daarbij aan het enquêterecht als middel om van binnenuit de stichting in
te grijpen indien de raad van toezicht disfunctioneert.

5.5 Mogelijk neemt het aantal enquêteverzoeken in de zorg daadwerkelijk een
vlucht na invoering van het Wetsvoorstel. Dit bepaalt in art. 41 lid 3 dat
cliëntenraden het recht van enquête hebben. Dit ongeacht de rechtsvorm van de
aanbieder.57 De statuten mogen geen beperkingen van dit recht opnemen. In ieder
geval de cliëntenraad van de zorginstelling zelf moet bevoegd zijn een enquête-
verzoek in te dienen. Daarnaast kent het Wetsvoorstel cliëntenraden het recht op
voldoende budget toe ten laste van de zorginstelling. Dit budget moet de
cliëntenraad in ieder geval in staat stellen zich te laten bijstaan door een advocaat.
Achtergrond van deze maatregelen is de in de praktijk somtijds bestaande
onduidelijkheid welk orgaan bevoegd is een enquêteverzoek in te dienen.

56. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 29 april 2010, JOR 2010, 187 (Stichting Zorgcentra
de Betuwe), Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 20 mei 2010, JOR 2010, 188 (Stichting
Sherpa) en Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 20 mei 2010, Gezondheidszorg Juris-
prudentie 2010, 90.

57. Art. 6.2 van het Uitvoeringsbesluit Wtzi beperkt deze verplichting tot de zorginstelling met
de rechtsvorm van stichting of vereniging.
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Daarnaast blijkt dat sommige zorginstellingen in hun statuten dusdanige (cumu-
latieve) voorwaarden aan uitoefening van het enquêterecht stellen dat cliënten-
vertegenwoordigende organen daarvan vrijwel niet gebruik kunnen maken.

5.6 Gelet op de specifieke context waarbinnen nfp-instellingen opereren keert
regelmatig de roep terug tot het instellen van een zogenaamde Publieke
Kamer.58 Met het oog op die specifieke context schreven Gussinklo en
Soerjatin over de toe te passen normen bij toetsing van beleid in de zorg in
het kader van een enquêteprocedure.59

5.7 Ook woningbouwcorporaties zouden (vaker) met een enquête geconfron-
teerd kunnen gaan worden. De Minister voor WWI is voornemens alle
woningbouwcorporaties als maatschappelijke onderneming aan te merken.60

Dat brengt – gelet op het thans voorliggende wetsvoorstel ter introductie van de
vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderne-
ming (Wetsvoorstel MO) – een enquêtebevoegdheid met zich mee voor de
zogenaamde belanghebbendenvertegenwoordiging én voor de Minister voor
WWI.61 Dat geldt uiteraard in algemene zin voor de belanghebbendenverte-
genwoordiging van toekomstige stichtingen tot instandhouding van een maat-
schappelijke onderneming en de Minister ‘die het aangaat’.

6. Ten slotte

6.1 Met name in de zorg en bij woningbouwcorporaties kijken de betrokken
bewindslieden en andere belanghebbenden nadrukkelijk naar bestuurdersaan-
sprakelijkheid om financiële problemen te voorkomen dan wel schade op
bestuurders en toezichthouders te verhalen. Gerechtelijke procedures worden

58. Zo ook in de brief van de Minister en Staatssecretaris van VWS van 9 juli 2009, genoemd in
voetnoot 26.

59. K.J. Gussinklo, Het toetsingskader in een enquêteprocedure bij een zorginstelling, Onderne-
mingsrecht 2009, p. 390 e.v. E.M. Soerjatin, Governance in de zorgsector en de rol van de
Ondernemingskamer, in: Willem’s wegen, Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H.M.
Willems ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Ondernemingskamer
van het Gerechtshof te Amsterdam, Deventer: Kluwer 2010, p. 337 e.v.

60. Brief van de Minister voor WWI d.d. 12 juni 2009, Kamerstukken II 2008-2009, 29 453, nr.
118, p. 2.

61. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of
stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming, Kamerstukken II 2008-
2009, 32 003, nr. 2. De instelling is vrij om de belangenvertegenwoordiging in te richten op
een wijze die bij haar taken en organisatie past. De structuur die hiervoor wordt gekozen is
vrij. De belanghebbenden worden in de statuten of de gedragscode aangewezen. De
Governance-code woningbouwcorporaties van Aedes kwalificeert o.a. bewoners, relevante
overheden op gemeentelijk en regionaal niveau, maatschappelijke organisaties op het terrein
van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid én collega-corporaties als belanghebbenden.
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aangemoedigd en waar daarvan te weinig gebruik zou worden gemaakt, worden
wettelijke obstakels weggenomen en nadere handvatten ter beoordeling van het
handelen van het bestuur en de raad van toezicht geboden. De raad van toezicht
speelt een centrale rol bij het bevorderen van behoorlijk bestuur. Daarbij hoort
ook een reële aansprakelijkheidsdreiging voor zijn leden, zo vinden de be-
windslieden van WWS en voor WWI. Daar kan ik mij in vinden. Wel vraag ik
mij af of het geen tijd wordt de raad van toezicht in Titel 6 van Boek 2 BWop te
nemen en daarin in ieder geval art. 2:9 BW op zijn functioneren van toepassing
te verklaren.62 Waarom zou een onderscheid tussen bestuurders en toezicht-
houders van stichtingen (moeten) worden gemaakt? Te meer niet waar de raad
van toezicht toezicht houdt op de behoorlijke taakvervulling door het bestuur.
Onbillijke resultaten voor niet-beroepsmatige leden van de raad van toezicht
zouden voorkomen moeten kunnen worden door (i) daarmee rekening te
houden bij beantwoording van de vraag of deze toezichthouder een ernstig
verwijt treft, (ii) de mogelijkheid tot disculpatie en (iii) de algemene mati-
gingsbevoegdheid van de rechter op grond van art. 6:109 BW. Ten aanzien van
de invulling van de bestuurs- en toezichtstaak constateer ik instemmend dat het
idee tot introductie van een specifieke norm van interne bestuurdersaansprake-
lijkheid voor de zorg is verlaten. Het bestaande kader biedt genoeg aankno-
pingspunten om in voorkomend geval tot een aansprakelijkheidsoordeel te
komen. Bovendien moeten bestuurders niet te defensief worden. De context
waarbinnen bestuurders van een nfp-stichting moeten functioneren is dusdanig
dat het loyaliteits- en zorgvuldigheidsbeginsel in de regel al hogere eisen aan de
taakvervulling stellen. Gelet op de beperkte beleidsruimte die mede daardoor
resteert, zou aansprakelijkheid minder snel aangenomen moeten worden wan-
neer de nfp-bestuurder binnen de aldus aan zijn beleidsvrijheid getrokken
grenzen opereert. Het veelal subjectieve karakter van de keuzes die binnen die
ruimte gemaakt worden vormt daarvoor een aanvullende reden.

62. Zo de betreffende stichting een raad van toezicht kent en deze vergelijkbare taken en
bevoegdheden heeft als een raad van commissarissen.
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Directors’ Liability in Insolvency: The Position in the
United Kingdom

PAUL J. OMAR1

Introduction

The connection of companies and insolvency is well-known. While companies
are solvent and prosper, there is little cause for concern apart from ensuring that
companies comply with the rules established with respect to corporate opera-
tions. In situations of economic downturn, other considerations come into play,
including the liability of management for mistakes leading to the companies in
their care entering insolvency. This is an important feature of insolvency
legislation in most jurisdictions throughout the world. Part of the intention
behind these rules is to protect the interests of other participants in the process,
including shareholders, creditors and employees, notably through requiring
directors to pay contributions, designed to effect reparations to the parties
harmed by their actions. Another part is the need to ensure the protection of the
public from the consequences of management mistakes, especially where the
reputation of business and the integrity of the markets and corporate law are
concerned. Here, the response of the law is often to impose civil and/or criminal
liability and, latterly in the law, to attempt to avoid repeat offending through the
use of disqualification measures.2 It is debatable, however, just how far these
provisions can be effective, especially given the disincentive to risk-taking they
may present by directors nervous of the sanctions they could incur. Of recent
concern, too, has been how the liability regimes may affect the choices of
directors faced with the onset of insolvency and which may condition the use of
particular procedures.

1. The Procedures: An Overview

1.1. It should first be noted that corporate insolvency measures are applicable to
all of the internal jurisdictions within the United Kingdom: (i) England and

1. Paul Omar is a barrister at Gray’s Inn in London, a Senior Lecturer at the Sussex Law School
in Brighton and a Visiting Professor at the Institute of Law, St Helier, Jersey.

2. See the discussion on this two-part strategy in the context of the reform of United Kingdom
law in B. Carruthers and T. Halliday, Rescuing Business (1998, Clarendon Press, Oxford) at
269-283.
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Wales, (ii) Scotland and (iii) Northern Ireland.3 This chapter presents the law in
the United Kingdom, as largely experienced in the internal jurisdiction of
England and Wales. The law relating to corporate insolvency is currently
contained in the Insolvency Act 1986.4 The 1986 enactment, resulting from the
Cork Report,5 appointed to look into the reform of insolvency law, brought
together both personal and corporate insolvency in a single statute. It contains
the four procedures applicable to corporate bodies (in order of their appearance
in the Act): the ‘corporate voluntary arrangement’ (‘CVA), ‘administration’,
‘receivership’ (retitled ‘administrative receivership’) and ‘winding up’ (or
‘liquidation’). Schemes of arrangement, currently experiencing a renaissance
in use in the context of company restructurings, remain in the Companies
Act 2006.6

1.2. The first two procedures, titled the ‘corporate voluntary arrangement’ and
‘administration’, were introduced in 1986 by the radical reconstruction of the
law through the introduction of the concept of rescue. The Cork Report had
suggested the United Kingdom had few methods to rescue companies in
financial difficulties. Receivership did not guarantee rescue, while liquidation,
although the numerical majority of all procedures instituted, just consigned
companies to waste. Some companies could be saved under reconstruction
procedures available in companies’ legislation, but these were costly, time-
consuming and tended only to benefit largely solvent companies. A compara-
tive view of the laws in other jurisdictions, for example, Chapter 11 of the
United States Bankruptcy Code 1978 and judicial management in France7

showed that rescue was a viable proposition for quite a few companies. Two
types of procedure were instituted as a result and which are conceptually
distinct, the CVA, which attempts to provide a framework for the type of
debtor-creditor negotiation similar to that in the context of the informal

3. Via the Insolvency Act 1986 (England and Wales, Scotland) and the Insolvency (Northern
Ireland) Order 1989 (SI 1989/2405). Personal insolvency, or bankruptcy, is a devolved
matter and the laws in the separate parts of the United Kingdom are divergent with Scotland
having a very different regime to the almost identical provisions applicable to Northern
Ireland and England and Wales.

4. References below to sections, schedules and paragraphs are to those of the Insolvency Act
1986, unless otherwise stated.

5. Report of the Review Committee of Insolvency Law and Practice (‘Cork Report’) Cmnd.
8558 (1982).

6. Section 899, Companies Act 2006 (formerly section 425, Companies Act 1985). See
J. Tribe, Companies Act Schemes of Arrangement and Rescue: The Lost Cousin of
Restructuring Practice? (2009) 24(7) JIBFL 386.

7. Introduced by Law no. 67-563 of 13 July 1967, later re-enacted in Law no. 85-98 of
25 January 1985.
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workout, and administration, a more formal process directed by an administra-
tor under the overall supervision of the court.

1.3. In relation to CVAs, the Cork Report stated the intention behind this
procedure that it form a cheap, quick and efficient method for dealing with
financial difficulties without engaging formal procedures.8 The idea was that
companies deal with creditors and negotiate terms under the aegis of a nominee,
who is an insolvency practitioner. The CVA, as introduced, was similar in
structure to schemes of arrangements and reconstructions. The directors of a
company facing financial difficulties, but which was not obliged to be insolvent
at the time,9 would apply to court for the approval of CVA proposals,10

Insolvency Act 1986). The object of proposals would be to compromise or
settle claims by creditors with the nominee overseeing and, often as the
supervisor, implementing the arrangement.11 The nominee would provide a
report to court stating whether proposals should be put before shareholders and
creditors for consideration12 and would summon meetings to consider terms of
the arrangement.13 Once the proposal was agreed at both meetings,14 the
arrangement was binding on all15 and would be implemented by a supervisor.16

1.4. In relation to administration, the Cork Report suggested there was a need
for a type of rescue procedure that allowed the business to continue, thus
preserving employment, trading and the generation of profits and the (eventual)
satisfaction of most creditors.17 Section 8, as first enacted, contained the
‘purposes of administration’: the survival of the company; the approval of a
corporate voluntary arrangement; the sanctioning of a scheme of arrangement;
or a more advantageous realisation of assets in a winding up. Administration
was viewed as leading somewhere, not just to the company being rescued but
also, because of the facility offered to manage a company, to some other
procedure being successfully implemented. The production of a report was
usual to help the court decide whether an administration order should be

8. Cork Report, at paragraph 204.
9. The formal state of insolvency, measured by the contingent liability test, is not a requirement

for any ‘insolvency’ procedure except winding up by the court, although, even then, it is
only one of a number of entry routes.

10. Section 1(1), Insolvency Act 1986.
11. Ibid., section 1(2).
12. Ibid., section 2(2).
13. Ibid., section 3. Proposals affecting preferential/secured creditors could not be considered

without their consent.
14. Ibid., section 4.
15. Ibid., section 5, subject to the possibility of a challenge under section 6.
16. Ibid., section 7.
17. Cork Report, Chapter 9.
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granted.18 An administrator, a qualified insolvency practitioner, would be
appointed19 with wide powers20 and the ability to investigate and ascertain
company’s affairs.21 The administrator would normally publish a statement of
proposals to be considered at a creditors’ meeting.22 In pursuing the rescue
objective, the administrator would usually sell the business as a going concern,
whether as a whole or only those units which were viable, with the corporate
shell and any remaining assets being subject to winding up.

1.5. The Insolvency Act 1986 also partially codified the law relating to
receivership, renamed administrative receivership, which was an institution
created at common law to enable the recovery by secured creditors of debts
owed them through the imposition of a receiver to collect and realise company
property. Receivers are usually appointed under a floating charge covering all
or most of the company’s assets given as security by the debtor to the creditor
under an instrument known as a debenture. The debenture will contain certain
clauses providing that, when the debtor defaults on repayment or other obliga-
tions, the ‘crystallisation’ of the floating charge will occur and will entitle the
secured creditor to appoint a person known as the receiver and who will usually
be an insolvency practitioner. Receivers may also be appointed by the court, if
the powers of the court are required to compel the debtor, as may be the case
where the security is in jeopardy, where the debt requires to be repaid or where
interest is in arrears.23 The receiver principally acts on behalf of the secured
creditor. However, to minimise liability on the part of the creditor, the clause
appointing the receiver usually deems him to be an agent of the debtor
company, so that he can do all the things the directors may do, especially
gather in and deal with the assets. The position of other creditors, especially
unsecured ones, is particularly acute in receivership. The receiver’s duty is
principally to the floating charge holder and fulfilling this duty is paramount,
even though it may cause the demise of the company, for example by selling off
the machinery and factory premises in the case of a manufacturing company or
the business itself. After the secured creditor has been satisfied, the receiver
returns the company to its directors. The company, if viable, may then continue
to trade. This may be rare, especially where the business of the company has
been sold as a ‘going concern’. Usually, the company goes into winding up.

18. Rule 2.2, Insolvency Rules 1986 (SI 1986/1925).
19. Old section 13, Insolvency Act 1986. References to ‘old’ sections are to those in Part II as

enacted in 1986.
20. Ibid., old sections 14-17 and Schedule 1.
21. Ibid., old sections 21-22.
22. Ibid., old sections 23-24.
23. H. Rajak, Company Liquidations (2nd ed) (2006, Thomson, London) at paragraph 3-011.
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1.6. Lastly, winding up, or liquidation, as the oldest of the statutory procedures
instituted in the United Kingdom,24 has changed in detail, but not in its
substance. Its function is to effect an organised and equitable method for
distributing funds to those entitled to them. Liquidation exists in a number of
varieties: members’ voluntary winding up, creditors’ voluntary winding up and
winding up by the court. Except in a voluntary liquidation (usually in a
members’ voluntary winding up), there are never enough realisable assets to
settle all claims and, therefore, the distribution of proceeds is undertaken by
means of a list of priorities established by statute. After payment is made in full
or when moneys are exhausted, the liquidator applies to the Registrar of
Companies for the company to be dissolved and struck off. This is the moment
when its separate legal existence comes to an end.

1.7. There were few occasions for reforms over the years, although two statutes,
the Insolvency (Amendment) Act 1994 and Insolvency (Amendment) (No. 2)
Act 1994, were passed effecting minor changes in that year.25 Major changes
were, however, introduced by the combined impact of the Insolvency Act 2000
and the Enterprise Act 2002. The former introduced a new framework for the
CVA, to allow for a 28-day moratorium,26 although enforcement of its provi-
sions was delayed till the adoption and enforcement of the Enterprise Act 2002,
which looked at administration. As the changes only apply to certain compa-
nies, those eligible being small companies as defined by section 382(3) of the
Companies Act 1986,27 there exist two parallel CVA procedures, that introdu-
ced in 1986 (‘old-style CVA’) and the same, as introduced by the 2000
legislation (‘new-style CVA’).

1.8. The reforms to administration reflected concerns about the position of
unsecured creditors, the need to streamline administration as a rescue tool and
the importance of collective insolvency procedures (as opposed to private
recovery methods like receivership). Despite great opposition from financial
lenders, the Government saw it as being desirable to promote administration
and restrict receivership.28 However, the holder of a floating charge would be
given a part to play in the administration proceedings through powers to
appoint the administrator and a new purpose for administration beneficial to

24. Via the Joint Stock Companies Act 1848.
25. Rules on adoption of contracts of employment by administrators and receivers and the

adjustment of transactions in winding up respectively.
26. Section 1A, Insolvency Act 1986 (introducing the procedure in Schedule A1).
27. Ibid., paragraphs 2(2), 4 and 4A-4C, Schedule A1, excluding certain small companies from

the benefit of the moratorium.
28. Ibid., sections 72A-H, which bring in a general prohibition on administrative receiverships,

subject to some clearly defined exceptions for large scale projects.
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secured creditors being included.29 A rewritten section 8 acted as an enabling
provision, repealing Part II of the Insolvency Act 1986 (containing the
administration provisions) and providing that a new Schedule B1 would have
effect. However, and potentially confusingly, Part II is still preserved for special
administration regimes for, inter alia, water and sewage companies, railway
companies, air traffic service companies, public-private partnership companies
and building societies. As a result, there exist two parallel administration
procedures, that introduced in 1986 (‘old-style administration’), which has been
preserved for certain companies, and that introduced by the 2002 legislation
(‘new-style administration’), which is applicable to all other companies.

1.9. The liability of directors is discussed below in the proper sequence of the
procedures contained in the Insolvency Act 1986.30 A couple of preliminary
points may, however, be made. It should first be noted that, despite the onset of
insolvency, the directors remain subject to the duties imposed on them in the
statutory statement contained in the Companies Act 2006 and may be pursued
for breaches of these.31 Although ratification of certain breaches of these duties
is normally available,32 subject to full disclosure to the company of actions that
engender breach, thus enabling the company to give retrospective approval to
the directors’ actions, this is not available if the creditors are likely to be
prejudiced because the company is insolvent. The onset of insolvency also has
an impact on the focus of directors’ duties. While the company is solvent, there
is no general duty to creditors as they can investigate documents on public
record.33 However, where a company is solvent, but a failure to attend to
management duties by the directors causes losses to a creditor, the courts have
held that there is a duty of care to creditors.34 Section 172(3) of the Companies
Act 2006 also subjects the duty to promote the success of the company to the
general law governing specific duties owed, for example, to creditors on
insolvency. Examples may include where the directors have engaged in trans-
actions harming the general interest of creditors, such as in the case of an unfair
preference to one creditor.35 Lastly, in most of the procedures, unless released

29. Ibid., paragraph 3, Schedule B1, which states that the new purpose are: (a) rescue of
company as a going concern; (b) achieving a better result than liquidation; (c) realising
property to make a distribution to secured/preferential creditors (the receiver function).

30. For the purposes of this discussion, ‘director’ is as defined in section 250, Companies Act
2006. Many of the liability regimes also extend to persons in the position of a ‘shadow
director’ as defined in section 251.

31. Sections 170-177, Companies Act 2006.
32. Ibid., section 180 (applying to sections 175-177).
33. Multinational Gas and Petrochemical Co Ltd [1983] 1 Ch 258.
34. Winkworth v Edward Baron [1987] 1 All ER 114.
35. West Mercia Safetywear Ltd v Dodd [1988] BCLC 250.
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by law, the directors will also be subject to any specific obligations imposed on
them by statute and remain liable for compliance.

2. CVA

2.1. The liability of directors depends on whether the CVA is one under the law
as originally enacted (old-style CVA), which survives for companies excluded
from the benefit of the amendments brought in by the Insolvency Act 2000,
or the new-style CVA with moratorium implemented by that reform. The
assumption behind both types of CVA is that it is the directors who make the
proposal to the members and creditors and who are, therefore, in charge of
the process. This would normally exclude the issue of liability, given that the
CVA should result in the rescue of the company and, thus, the effective
immunity of the directors to claims of mismanagement which led to the
company experiencing financial difficulties necessitating resort to negotiations
with the creditors under the ambit of a CVA.36 However, statute does impose
certain liabilities, some of which are common to both types of CVA. For
example, section 6A makes it an offence to make false representations or to
perform or omit to perform any act with view to obtaining the approval of
members or creditors to a proposal for a CVA. Furthermore, section 7A allows
for the prosecution of delinquent directors where an offence has been commit-
ted in relation to the obtaining of a new-style CVA with moratorium or where
approval has been sought from the members or creditors.37 The nominee or
supervisor is required under section 7A(2) to report the matter to the Secretary
of State, who may launch an investigation under Part XIVof the Companies Act
1985.38 In the case of the new-style CVA, it is clear that this provision guards
against the possibility of directors using the benefit of a 28-day grace period
under the moratorium without there being good cause.

2.2. Where only the new-style CVA is concerned, the effect of the moratorium
on creditors is of particular importance. Directors are personally liable, if
without reasonable excuse, where the nominee is not informed of a moratorium
coming into force so as to allow the nominee to advertise that fact, inter alia, to

36. One exception to this would be where it is an administrator or liquidator applying for an old-
style CVA and who would have available to him/her the full panoply of actions under those
two procedures (for which see below).

37. Section 4A (old-style CVA) or paragraph 42 of Schedule A1 (new-style CVA), Insolvency
Act 1986.

38. Incidentally, the only part of the Companies Act 1985 that has survived the enactment of the
Companies Act 2006, on grounds that investigations potentially apply to bodies other than
companies.
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the creditors39 and also if the company documents do not denote that a
moratorium is in force in respect of the company.40 The rules also provide
that a director who permits or authorises certain transactions to take place will
be liable, for instance, where credit of more than £250 is obtained,41 company
property is disposed of,42 a payment in respect of company debts and liabilities
is made,43 a failure to inform the Registrar of Companies when charged
property is disposed of,44 disposal of the charged property itself45 and entering
into market contracts in relation to settlement on the financial markets.46 The
directors are also liable for certain offences in connection with company
property for the 12 months prior to the moratorium coming into effect or
during the time it is in force. These include concealing or fraudulently removing
company property, concealing, destroying or falsifying company documents,
including by making false entries, fraudulently disposing of or altering
company documents as well as pawning or pledging company property.47

2.3. A particular form of civil liability also exists in connection with acts or
omissions perpetuated by the directors during a moratorium, enabling the
members or creditors of the company to apply to court by petition for an order
on the ground that the company’s affairs are being or have been conducted in a
manner which is unfairly prejudicial to the interests of its creditors or members
generally or of some part of these groups. A claim may also be brought on the
ground that any actual or proposed act or omission of the company is or would
be so prejudicial. The remedies available include regulating management of the
company by the directors, requiring the directors to do or refrain from doing
something, requiring meetings of creditors or members to be summoned and
bringing the moratorium itself to an end.48

2.4. Where the CVA proposal has been adopted, the supervisor does have some
powers, chiefly to petition the court for directions49 and to petition for the

39. Paragraph 9, Schedule A1, Insolvency Act 1986.
40. Ibid., paragraph 16.
41. Ibid., paragraph 17.
42. Ibid., paragraph 18.
43. Ibid., paragraph 19.
44. Ibid., paragraph 20.
45. Ibid., paragraph 22.
46. Ibid., paragraph 23.
47. Ibid., paragraph 41.
48. Ibid., paragraph 40, which is modelled on what is often called the ‘unfair prejudice’ action

available to members under section 994, Companies Act 2006.
49. Ibid., section 7(4)(a) or paragraph 39(5)(a), applicable to old-style and new-style CVAs

respectively.
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administration or liquidation of the company,50 in which case the liability
regimes available in those procedures would apply to the directors.51 The
supervisor also has the power to apply under section 423, which states that a
transaction at an undervalue occurs where the company enters into a transaction
with a person (including, in many instances, a director) by which it makes a gift
to that person or enters into a transaction with that person on terms for which
there is no consideration or for a consideration the value of which is
significantly less than the value of the consideration provided by the company.
This facility is also available to the ‘victim’ of the transaction, a term which
would include the creditor bound by the CVA. The transaction can only be
impugned, however, if the court is satisfied it was entered into for the purpose
of putting assets beyond the reach of a potential claim or to prejudice the
interests of a person who has made or may make a claim.52 However, neither
the nominee nor the supervisor has a reporting obligation under the Company
Directors Disqualification Act to enable an investigation into the conduct of
directors and/or ultimately disqualification proceedings to be undertaken,
unless the company subsequently goes into administration or liquidation.

3. Administration

3.1. The liability of directors falls to be discussed in much the same way as for
the CVA by reference to old-style administration and new-style administration,
the second being introduced by the Enterprise Act 2002, although the
differences between the liability regimes appears in fact to be minimal. Of
note, firstly, is the presumption that, because the directors are involved in the
process of rescue, the issue of liability is normally excluded or minimised by a
successful rescue, which invites the same immunity as in the case of a
successful CVA. Nonetheless, as stated earlier, the directors are subject to the
general duties in companies’ legislation and to any specific obligations imposed
on them by statute. That said, however, the directors may not exercise any
management powers without the administrator’s consent, the words being
defined to include any power which could be exercised so as to interfere
with the administrator’s powers, whether that power is conferred by the Articles
of the company or a statute.53

50. Ibid., section 7(4)(b) or paragraph 39(5)(b).
51. The same would be true if a CVA failed and the company went into liquidation.
52. G. Weisgard, M. Griffiths and L. Doyle, Company Voluntary Arrangements and Administra-

tions (2nd ed) (2010, Jordans, Bristol) at paragraph 8.64., citing National Westminster Bank
v Jones [2001] 1 BCLC 98.

53. Old section 14(4) and paragraph 64, Schedule B1, Insolvency Act 1986, applicable to old-
style and new-style administrations respectively.
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3.2. Statute does, however, impose certain liabilities. In relation to both types
of administrations, for example, a duty is imposed on directors to submit
a statement of the company’s affairs to the administrator.54 Furthermore,
the administrator, as an office-holder, enjoys certain extensive rights under
sections 234-7. Under section 234, a person having company books or property,
including an officer of the company, is required to surrender or transfer the
property to the receiver. Section 235 imposes a duty to co-operate, while section
236 enforces assistance in any enquiries undertaken into the company’s dea-
lings, also on the officers. The court may also, under section 237, enforce the
duty to co-operate against directors and seize documents. Directors are also
personally liable where company documents do not denote that the company is
subject to administration.55

3.3. The rules relating to prior adjustment of transactions apply in the case of
administrations. The general impact of these sections is to restore to the
company assets removed or given away by the directors, often to benefit
themselves or related parties. Thus, in relation to transactions at an undervalue,
the administrator is authorised to make an application to the court for an order
restoring the position to what it would have been if the company had not
entered into the transaction, which order the court may make as it thinks fit. A
transaction at an undervalue is defined as including the situation where the
company enters into a transaction with a person by which it makes a gift to that
person or enters into a transaction with that person on terms for which there is
no consideration or for a consideration the value of which is significantly less
than the value of the consideration provided by the company. If the court is
satisfied that the company entered into the transaction in good faith for the
purpose of carrying on its business and that there were reasonable grounds for
believing that the transaction would be of benefit to the company at the time the
transaction was entered into, the court will not make the order sought.56

3.4. Similarly, preferences may also be impugned. Where a company has given
a preference to a person, the administrator is authorised to make an application
to the court for an order restoring the position to what it would have been if the
company had not given the preference, which order the court may make as it
thinks fit. A company is defined to give a preference to a person if that person is
a creditor of the company or a surety or guarantor for a debt or other liability of
the company and the company either does anything or suffers anything to be
done that has the effect of putting the person into a position, in the event of the

54. Ibid., old section 22 and paragraph 47.
55. Ibid., old section 12 and paragraph 45.
56. Ibid., section 238.
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winding up of the company, which is better than the position he or she would
have been in if the preference had not been given. A court may not make an
order impugning the preference unless the company was influenced in deciding
to give the preference by a desire to put the person into a position, in the event
of the winding up of the company, which would be better than the position in
which the person would be if the preference had not been given. If at the time
the preference was given, the person to whom it was given was an associate of
or connected with the company (otherwise than by reason only of being the
company’s employee), the presumption will be made that the company was
influenced in deciding to give the preference by the desire to better that person’s
position in the event of a winding up, unless proof to the contrary is brought.57

3.5. Extortionate credit transactions or unfair security may also be undermined.
Where a company is or has been a party to a transaction for or involving the
provision of credit to the company, the administrator may apply to the court for
an order impugning the credit transaction if it is or was extortionate and it was
entered into in the period of 3 years ending with the commencement of the
administration. A transaction will be deemed extortionate if, having regard to
the risk accepted by the person providing the credit, the terms of the credit
transaction are or were such as to require grossly exorbitant payments to be
made in respect of the provision of the credit, whether these payments are made
unconditionally or in certain contingent circumstances, or the credit transaction
otherwise grossly contravened ordinary principles of fair dealing.58 A floating
charge may also be rendered invalid where it is connected to the lending of
money or the supply of goods or services to the company or the diminution or
discharge of the company’s debts, where the charge is created in favour of a
connected person within 2 years of the administration being opened or while the
administration petition or notice of intention to appoint is pending.59

3.6. The administrator may also bring a section 423 claim in relation to a
transaction defrauding creditors in much the same circumstances as the super-
visor of a CVA.60 In relation to new-style administrations only, the directors are
made liable to indemnify any person against liability that might arise under a
defective appointment of an administrator.61

57. Ibid., section 239.
58. Ibid., section 244.
59. Ibid., section 245.
60. See 2.4. above.
61. Paragraphs 22 and 34, Schedule B1, Insolvency Act 1986.
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3.7. Of note here too is the fact that the administrator is under an obligation to
report to the Secretary of State if the conduct of the directors is such as would
render them unfit within the meaning of section 6(1) of the Company Directors
Disqualification Act 1986 to be concerned in the management of a company,
with view to disqualification proceedings being taken against them.62

4. Receivership

4.1. The position of the directors appears to be dependent on whether the
appointment of a receiver by the court or by the secured lender. Where the court
makes the appointment using its powers under section 32, which it may on the
application of the secured creditor, the receiver is appointed as an officer of
the court to carry out functions given to him under the order. As such, he
supersedes the company and the company’s powers are in abeyance, including
the ability of the directors to act.63 This is not to say that the directors are
functus officio or that they are exempt from performance of duties specifically
laid on them by companies and insolvency legislation, such as the general
duties and specific compliance obligations, examples of the latter being the
requirement to prepare accounts and file statutory returns.64

4.2. Nevertheless, the powers that the directors can exercise are seen as
‘residual’ and are viewed as ‘subsidiary’ to those enjoyed by the receiver.
The most important of these appears to be the power to deal with assets,
including choses in action falling outside the scope of the receivership or in
relation to which the receiver wishes to avoid acting. However, the directors
will need to ascertain the position of the receiver vis-à-vis these assets under
penalty of being deemed in trespass for wrongly interfering with those assets.65

As examples of the use of these powers, the directors can raise an action to sue
the secured creditor where the receiver refuses to proceed with a claim for
breach of contract.66 Similarly, the directors may challenge the validity of the
debenture itself. Needless, to say, liability may accrue for the use of these
powers, albeit ‘residual’ in nature.

62. Section 7(3)(c), Company Directors Disqualification Act 1986.
63. Rajak, note 22 above, at paragraph 3-016.
64. In so doing, they will require the assistance of the receiver, who may be exposed to

misfeasance proceedings under section 212, Insolvency Act 1986, if failing to assist or
impeding their function.

65. L. Doyle, Administrative Receivership: Law and Practice (1995, FT Law and Tax, London)
at paragraph 2.4.1.

66. Newhart Developments Ltd v Co-Op Bank [1978] 1 QB 814.
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4.3. Where the receiver is appointed out of court under the terms of any
debenture giving rise to this right on the part of the secured lender, the receiver
is normally deemed to be the agent of the company.67 This is a useful device in
that, although the receiver has imposed a personal liability under statute, he is
entitled to an indemnity out of the assets of the company.68 In this way, liability
accrues to the company and, possibly, the directors for any breaches of contract.
However, the same observations in relation to ‘residual’ powers and the ability
of directors to act may be made here. Furthermore, irrespective of mode of
appointment, under sections 234-7, the receiver, as an office-holder, enjoys
certain extensive rights. Under section 234, a person having company books or
property, including an officer of the company, is required to surrender or
transfer the property to the receiver. Section 235 imposes a duty to co-operate,
while section 236 enforces assistance in any enquiries undertaken into the
company’s dealings, also on the officers. The court may also, under section 237,
enforce the duty to co-operate against directors and seize documents. A further
example of enforced co-operation is section 47, which imposes a duty by
directors to submit a statement of the company’s affairs to the receiver. Lastly,
directors are also personally liable where company documents do not denote
that the company is subject to receivership.69

4.4. Of note here too is the fact that the receiver is under an obligation to report
to the Secretary of State if the conduct of the directors is such as would render
them unfit within the meaning of section 6(1) of the Company Directors
Disqualification Act 1986 to be concerned in the management of a company,
with view to disqualification proceedings being taken against them.70

5. Liquidation

5.1. As noted above, the idea is that rescue absolves the directors of liability for
management mistakes, subject to the policing powers that are available to the
insolvency practitioners involved in the processes, which mostly serve to
compel co-operation by the directors, negate the effect of certain transactions
and, in all cases except CVAs, report the conduct of directors with view to
investigations and proceedings for disqualification. However, within the con-
text of liquidation, in addition to the above, a full panoply of measures is
available to sanction the directors and require contributions to be made. This is
perhaps a reflection of both the antiquity of winding up as a statutory procedure

67. Section 44(1), Insolvency Act 1986.
68. Ibid., sections 37(1) and 44(1).
69. Ibid., section 39.
70. Section 7(3)(d), Company Directors Disqualification Act 1986.
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(and possibly its enactment against the background of Victorian distaste for
insolvency and desire to punish) as well as the need to ensure the recovery of
funds to enable as many of the creditors’ claims as possible to be settled.

5.2. In the case of both members’ and creditors’ voluntary winding up, unlike in
the situations of rescue and receivership above, directors cease to perform their
duties on the appointment of a liquidator, unless the liquidation committee
provides authority to do so.71 The position in winding up by the court has
similarly been settled as a result of ‘judicial activism’ and the pronouncement
that the directors ‘become functus officio and [their] powers are assumed by the
liquidator’.72 In both these instances, the release of the directors from their
positions does not, however, absolve them from liability for past conduct or any
other liability imposed by statute.

Contributions

5.3. In relation to all types of winding up, where a limited company is wound
up under the law, any director past or present whose liability under the
Companies Act 2006 is unlimited will be required to make a contribution, in
addition to any contribution he may owe under section 74 in his capacity as a
member, as if he were a member of an unlimited company. Exemptions are
available for those who have ceased to be directors more than a year prior to
winding up and for contributions in respect of debts contracted after they cease
to hold office. The requirement to contribute is also subordinated to any rules
requiring this in the Articles of the company as well as where a court deems it
necessary in order to satisfy the company’s debts and liabilities as well as the
expenses of winding up.73

5.4. In relation to all types of winding up, where a company is being wound up
and it has within 12 months before the commencement of the winding up made
a payment in respect of the redemption or purchase of its own shares and the
aggregate realisable value of the company’s assets and the amount paid by way
of contribution to its assets is not sufficient for the payment of its liabilities and
the expenses of the winding up, the court may, on the application of the
liquidator, require a contribution to the company’s assets so as to enable the
insufficiency to be met. An order may be made against a person from whom
the shares were redeemed or purchased or a director who signed the statutory

71. Sections 91 and 103, Insolvency Act 1986.
72. Rajak, note 22 above, at paragraph 10-012, citing Re Union Accident Insurance Co Ltd

[1972] 1 WLR 640 at 642 (per Plowman J).
73. Section 75, Insolvency Act 1986.
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declaration for the purposes of the redemption or repurchase. A person from
whom any shares were redeemed or purchased may be ordered to contribute an
amount not exceeding so much of the payment as was made in respect of his or
her shares and the directors will be jointly and severally liable for that amount.
Where a contribution is forthcoming, the court may direct any other person who
is jointly and severally liable to contribute under this provision to pay to the
contributory such amount as the court thinks just and equitable.74

Malpractice

5.5. A director will be liable where, within 12 months prior to proceedings
taking place or while they are current, he conceals or fraudulently removes
company property, conceals, destroys or falsifies company documents, includ-
ing by making false entries, fraudulently disposes of or alters company
documents as well as pawns or pledges company property.75 A director who
has made a gift or transfer of or charge over company property or who has
concealed or removed any company property at the time a judgment or order for
execution has been issued against the company is also liable, unless the conduct
occurred more than 5 years prior to proceedings taking place or the director
shows there was no intent to defraud the company’s creditors.76

5.6. A director is also liable where he does not assist the liquidator to discover
the company’s property or reveal the consideration paid for acquisitions or
disposals, fails to deliver up all company property, including books and papers,
within his control or custody, does not inform the liquidator where he knows
that a false debt has been proved or, after the winding up has commenced,
prevents the production of any book or paper relating to the company’s property
or affairs. Furthermore, an offence is committed if the director attempts to file
fictitious losses and expenses to account for any property transaction, including
where he has done so at any creditors’ meeting in the 12 months prior to
proceedings. In relation to all offences, exculpation may be made where the
director shows there was no intent to do so.77 Liability also arises where the
company’s books, papers, registers or securities are mutilated, destroyed,
altered or falsified or if any false or fraudulent entry has been made in them
with intent to defraud or deceive any person.78

74. Ibid., section 76.
75. Ibid., section 206. Aiding and abetting others to conceal, destroy or falsify company

documents, including by making false entries, as well as fraudulently disposing of or altering
company documents is also an offence.

76. Ibid., section 207.
77. Ibid., section 208.
78. Ibid., section 209.

81

Directors’ Liability in Insolvency: The Position in the United Kingdom



5.7. Any material omission from a statement relating to company affairs made
during or prior to winding up occurring is also sanctioned, unless the director
can show there was no intent to defraud.79 Similarly, any false representation or
other fraud for the purpose of obtaining the consent of the company’s creditors
to any course of action within winding up is sanctioned, whether the representa-
tion occurred before or during proceedings.80

Penalisation of Officers: Misfeasance and Fraudulent and Wrongful Trading

5.8. A summary procedure contained in the law is available to compel a director
to contribute to the company’s assets, where the company is in liquidation and
the director has misapplied or retained company money or property or has been
guilty of misfeasance or a breach of a fiduciary or other duty. The application
may be brought by the liquidator, creditor or, with the leave of the court, any
contributory against a director with view to compelling an account for the
money or property misapplied, together with any interest, as well as compensa-
tion in respect of the misfeasance or breach of duty.81 Misfeasance has been
defined as conduct which falls between the breach of the duty of care and skill,
on the one hand, and the fiduciary duty, on the other.82 The court does have a
discretion to absolve an honest and reasonable director for a breach of duty.83

This is so even if the breach was negligent in nature.84 The procedure is termed
summary because it does not create any new cause of action which was not
already available to the company while it was solvent, although it may not have
been interested in pursuing a claim.85

5.9. The liquidator is authorised to apply to the court for an order that persons
who were knowingly parties to the carrying on of the company’s business with
intent to defraud creditors of the company or creditors of another person, or for
a fraudulent purpose, be liable to make such contributions to the company’s
assets as the court thinks proper.86 ‘Defraud’ and ‘fraudulent purpose’ are terms

79. Ibid., section 210.
80. Ibid., section 211.
81. Ibid., section 212.
82. Rajak, note 22 above, at paragraph 13-010.
83. Section 1157, Companies Act 2006.
84. Re D’Jan of London Ltd [1993] BCC 646. Re Produce Marketing Consortium [1989] BCLC

513 does, however, state that the provision allowing for relief does not apply to actions
initiated under section 214, Insolvency Act 1986.

85. C. Hanson and P. Wilkinson, England and Wales, Chapter 7 in A. Sorensen (ed), Directors’
Liabilities in Case of Insolvency (1999, Kluwer Law International, London) at 195.

86. Section 213, Insolvency Act 1986.
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that denote ‘actual dishonesty involving… real moral blame’.87 There must,
however, be conduct that amounts to carrying on the business with intent to
defraud.88 The test of intent does require that there be subjective intent on the
part of the director to commit the fraud and this cannot be established by an
objective assessment of conduct, as might be in the case of wrongful trading.89

Because of the association with a parallel penal provision in section 993 of the
Companies Act 2006, which applies to similar conduct with the requisite intent,
whether or not the company is in liquidation, the subjective intent has to be
established on the criminal standard of proof: ‘beyond reasonable doubt’. This
makes it very difficult to secure orders and the instances of cases under the
provision are few and far between. This was one of the reasons motivating the
suggestion that it be replaced with a provision with a civil standard of proof and
relying on an objective assessment of conduct. This did result in the wrongful
trading provision, but without repealing the fraudulent trading provision.
Nonetheless, the section does have two advantages in that, firstly, it is wider
and applies not just to directors.90 Secondly, a punitive element may be added
to the contribution over and above any compensatory element.91

5.10. In the course of a winding up, the liquidator may apply to court for an
order, if the court thinks it proper to do so, in relation to a person who is or has
been a director of the company requiring that the person is liable to make a
contribution to the company’s assets. The court may make an order where the
company has gone into insolvent liquidation and where a person who was a
director at the time knew or should have concluded at some time before the
commencement of the winding up that there was no reasonable prospect that the
company would avoid a winding up. The court may not make the order where it
is satisfied that, after the person knew or ought to have concluded of the risk to
the company, that person took every step he ought to have taken with a view to
minimising the potential loss to the company’s creditors.92 Insolvent liquidation
is defined for these purposes as entry into liquidation at a time when the

87. Hanson and Wilkinson, note 84 above, at 192, citing Re Patrick and Lyon Ltd [1933]
Ch 786.

88. Rajak, note 22 above, at paragraph 13-004, citing Re Augustus Barnett and Son Ltd [1986]
BCLC 170.

89. Idem, citing Re William C Leitch Bros Ltd [1932] Ch 71.
90. Idem, citing Re Gerald Cooper Chemicals Ltd [1978] Ch 262 as an example of an action

against a creditor.
91. Hanson and Wilkinson, note 84 above, at 192, citing Re A Company No. 001418 of 1988

[1990] BCC 526.
92. Section 214, Insolvency Act 1986.
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company’s assets were insufficient to meet its liabilities.93 Conduct by the
director is assessed by the standard of the reasonably diligent person, which
appears to contain a mix of objective and subjective standards, in that the state
of mind of the director is relevant for establishing the state of knowledge,
but the adequacy of the knowledge falls to be dissected on an objective
assessment.94

5.11. As far as wrongful trading is concerned, there are doubts about the utility
of the provision, given that there seem to be very few instances on the use of
the section to pursue claims and very few reported decisions on the scope of the
provisions. One reason may be that the initiative, given to liquidators by the
section, may so rarely be seized because liquidators are unwilling to expend
assets in the pursuit of litigation unless there is an overwhelming prospect of
success. Given that the costs of litigation may not necessarily be met as of right
from the insolvency estate, even though courts have the power to accord
priority to the litigation costs as a claim against the estate, the uncertainty acts
to dissuade liquidators from embarking on litigation under this section.
Nevertheless, the raison d’être for this section is stated as being that it acts
as a counter-incentive for directors to maximise their own position as sharehol-
ders by seeking to trade out of insolvency, a course of action that is unlikely to
have a great chance of success, because they enjoy the protection of limited
liability should they fail. The imposition of liability would tend to make
directors consider the interests of the creditors more, given that the creditors’
interests are most at stake in situations where shareholders’ equity has already
been exhausted and the company is in effect trading with the creditors’ money,
supplies and credit.

Phoenix Companies

5.12. Certain provisions penalise the re-use of company names or the use of
names tending to suggest an association with a former business. Where a
company has gone into insolvent liquidation and a person has been a director at
any time within the 12 months prior to proceedings beginning, that person may
not be a director of a company with a prohibited name, take part in the
promotion, formation or management, directly or indirectly, of such a company
or be involved in the running of a business under a prohibited name, where that

93. Rajak, note 22 above, at paragraph 13-006 suggests that nothing turns on the definition of
‘insolvent liquidation’ as applications are only likely to be seen in the context of windings
up by the court.

94. The test in section 214(4), Insolvency Act 1986 is also to be seen in section 174, Companies
Act 2006 (part of the statutory statement referred in note 30 above).
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business is not being carried out using a corporate form. A prohibited name is
defined as a name by which the liquidated company was known or one that is so
similar as to suggest an association with the insolvent company.95 Personal
liability for debts and liabilities of the company is imposed on any person
contravening the provisions of section 216.96

Adjustment of Prior Transactions

5.13. The rules in relation to transactions at an undervalue (section 238),
preferences (section 239), extortionate credit transactions (section 244), avoi-
dance of floating charges (section 245) and transactions defrauding creditors
(section 423) are similarly applicable.97

General Co-Operation and Particular Liabilities

5.14. The rules on enforced co-operation under sections 234-237 apply in the
case of all liquidations.98 The duty on directors to submit a statement of the
company’s affairs also applies in certain types of winding up.99 Directors
are also personally liable where company documents do not denote that the
company is subject to any type of liquidation.100 Where the company is being
wound up by the court, compliance with the rules relating to the public
examination of officers is also required.101 The liquidator is also under an
obligation to report to the Secretary of State if the conduct of the directors is
such as would render them unfit within the meaning of section 6(1) of the
Company Directors Disqualification Act 1986 to be concerned in the manage-
ment of a company, with view to disqualification proceedings being taken
against them.102

6. Miscellaneous Liabilities

6.1. Certain civil liabilities subsist or remain imposed irrespective of the onset
of insolvency. For example, directors may be liable, where a public company

95. Section 216, Insolvency Act 1986. Leave may be given to re-use a name where the business
is in fact taken over under an arrangement supervised by an insolvency practitioner and also
on application to court for leave to do so.

96. Ibid., section 217.
97. See 3.3.-3.6. above.
98. See 3.2. and 4.3. above.
99. Section 99 (creditors’ voluntary winding up) and 131 (winding up by the court), Insolvency

Act 1986.
100. Ibid., section 188.
101. Ibid., sections 133-134.
102. Section 7(3)(a)-(b), Company Directors Disqualification Act 1986.
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operates without obtaining a trading certificate, to indemnify any party who has
suffered loss or damage by reason of the company failing to adhere to its
obligations within any transaction with that party.103 Similarly, general legal
principles would impose liability for a tort that the director procured the
company to commit.104

7. Consequences of Liability and the Disqualification of Directors

7.1. Apart from the imposition of civil and criminal liability under the provi-
sions noted above, directors may also be disqualified on the basis of the same
conduct.105 While disqualified, a person may not be a director of a company or
take part in the promotion, formation or management of a company without the
leave of the court.106 Disqualification may be for up to 15 years, although a
lower tariff of 5 years is set in certain cases.107

7.2. A director may be disqualified by conviction for an indictable offence in
connection with the promotion, formation, management or liquidation of a
company.108 Management in this context could also potentially include actions
in the context of CVAs and administration. The court may also make a
disqualification order where a person has been guilty, while a director of a
company now in liquidation, of any fraud in relation to the company or of any
breach of his duty as a director. Alternatively, it may be made where that person
is guilty of an offence of knowingly being a party to fraudulent trading under
section 993 of the Companies Act 2006.109 Participation in fraudulent or
wrongful trading under sections 213-214 may also give rise to disqualification
at the same time a contribution order is made.110

103. Sections 761 and 767, Companies Act 2006.
104. C. Evans and Sons Ltd v Spritebrand Ltd [1985] 1 WLR 317.
105. These provisions also apply to those acting as de facto directors and shadow directors: Re

Lo-Line Ltd [1988] 2 All ER 692 and Re: Hydrodan (Corby) Limited [1994] 2 BCLC 180
respectively.

106. Section 1, Company Directors Disqualification Act 1986. See, for an example of where
leave was given at the same time as a disqualification order was made: Re Majestic
Recording Studios Ltd [1989] BCC 1.

107. Ibid., sections 3 (disqualification for persistent default) and 5 (disqualification on summary
conviction). The determination of the appropriate tariff is a matter for the court: Re
Sevenoaks Stationers (Retail) Ltd [1991] Ch 164.

108. Ibid., section 2.
109. Ibid., section 4.
110. Ibid., section 10.
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7.3. Most disqualifications arise from disqualification for unfitness under the
law. The court may make a disqualification order where a person is or has been
a director or shadow director of a company which has, at any time during or
after his directorship, become insolvent and that, furthermore, his conduct as a
director or shadow director of that company makes him unfit to be concerned
with the management of a company.111 An application may also be made by the
Secretary of State following a report received by an office-holder in insolvency
(administrator, receiver or liquidator) or where an inspection of the company
has taken place.112

7.4. Matters for determining unfitness are set out in section 9, which introduces
the schedule to the Act, and states that, where it falls to a court to determine
whether a person’s conduct as a director of any particular company or
companies makes him unfit to be concerned in the management of a company,
the court will have regard in particular to the matters mentioned in Part I of the
schedule and, where the company has become insolvent, to the matters,
mentioned in Part II.113 These matters are not exhaustive and a court may
take into consideration other aspects of the director’s conduct.114

7.5. Part I includes:
(a) any misfeasance or breach of any fiduciary or other duty by the director in

relation to the company;
(b) any misapplication or retention by the director of, or any conduct by the

director giving rise to an obligation to account for, any money or other
property of the company;

(c) the extent of the director’s responsibility for the company entering into any
transaction liable to be set aside under Part XVI of the Insolvency Act 1986
(provisions against debt avoidance);

(d) the extent of the director’s responsibility for any failure by the company to
comply with some provisions of the Companies Act 2006, including, inter
alia, records, registers, annual returns as well as registration of charges; and

(e) the extent of the director’s responsibility for any failure by the directors of
the company to comply with directors’ duty to prepare annual accounts or
signing of balance sheet and documents to be annexed.

111. Ibid., section 6, which singularly imposes a minimum term of disqualification of 2 years.
112. Ibid., sections 7-8. In the case of these two sections, disqualification undertakings under

section 1A may be accepted from the director instead of orders being pursued, the effect
being a form of ‘voluntary’ withdrawal from doing the things a section 1 order would
prohibit.

113. Ibid., section 9.
114. Re Sevenoaks Stationers (Retail) Ltd [1991] Ch 164.

87

Directors’ Liability in Insolvency: The Position in the United Kingdom



7.6. Part II includes:
(a) the extent of the director’s responsibility for the causes of the company

becoming insolvent;
(b) the extent of the director’s responsibility for any failure by the company to

supply any goods or services which have been paid for (in whole or in
part);

(c) the extent of the director’s responsibility for the company entering into any
transaction or giving any preference;

(d) the extent of the director’s responsibility for any failure by the directors of
the company to comply with the duty to call a creditors’ meeting in
creditors’ voluntary winding up; and

(e) any failure by the director to comply with any obligation imposed on him
under certain provisions of the Insolvency Act 1986.

Summary

From the above account, directors are faced with a formidable array of liability,
both civil and criminal, in all procedures within insolvency. Although the bulk
of the provisions is aimed at directors of companies in liquidation, there are
many obligations in the context of CVAs and administration which directors
must be aware of when negotiating with creditors and forging a path towards
rescue. Only in receivership is the policing role of the insolvency practitioner
lighter than in other procedures, although a reporting facility, similar to other
procedures, still enables investigations to be initiated and the disqualification
regime to be set in motion. Thus, the directors face not just civil and criminal
liability, but also the prospects of being disqualified from corporate life for a
time to come. With this in mind, practical advice for directors anticipating or
experiencing the onset of insolvency would be to ensure that their compliance
obligations under companies and insolvency legislation are up to date and
cannot be impugned. They should ensure that their internal information on the
company’s finances and affairs is complete. They should also seek and follow
appropriate advice given by their financial advisers or insolvency practitioners
that have been or may be appointed. In this context, knowledge and awareness
by the director of what is happening to the company is crucial. Courts will not
normally use hindsight to judge the actions of directors, but will form a view of
their actions on the basis of the information actually known to them or which a
reasonable diligent director would have ascertained at the relevant time. It pays
directors in these cases to be proactive and take the lead in the diagnostic and
resolution process leading to the possible recovery of the company, rather than
reacting to and being led by events.
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Sanierung mit oder ohne Insolvenz

PROF. DR. H. EHLERS1

Krisenberatung nimmt zu. Allerdings wird in der Unternehmenskrise immer
wieder nur eindimensional die außergerichtliche Sanierung geprüft. Nach hier
vertretener Ansicht ist der Verzicht, sich in der Unternehmenskrise alternativ mit
den besonderen Sanierungsoptionen der InsO zu beschäftigen und ein Alterna-
tivszenario zu entwerfen, nicht mehr zeitgemäß und für die Unternehmenslei-
tung2 , aber auch für den Berater3 haftungsträchtig. Denn wenn die
außergerichtliche Sanierung scheitert, kann sich ergeben, dass über ein geord-
netes Insolvenzverfahren bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit ein für alle
Beteiligten besseres Ergebnis hätte erzielt werden können. Der Fall Arcandor/
Quelle/Karstadt lässt darüber nachdenken.

1. Einleitung

Selbst in der Provinz wird inzwischen die Frage gestellt, ob es nicht Sinn macht,
die notwendige Sanierung bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit über ein
Insolvenzverfahren durchzuführen: ‘Kreditklemme bringt Gettorfer Autohaus in
finanzielle Schieflage. Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit.
Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Vorläufiger Insolvenzverwalter, Inhaber,
Belegschaft und Kfz-Verband sind zuversichtlich, dass das Unternehmen eine
Zukunft hat.’4

Da das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nicht insolvenzantragspflichtig war,
fragt es ich, welche Vor- und Nachteile bei diesem Lösungsweg bestehen.
Einzelfallgerechte Antworten erwarten KMU typischerweise von ‘ihrem’ ange-
sprochenen Krisenberater.

2. Die Vorteile der Sanierung über eine Insolvenz

a) Vermeidung von Haftungs- und Strafbarkeitsgefahren: Von Vorteil sind bei
insolvenzantragspflichtigenUnternehmen die Vermeidung der nicht unerheblichen

1. Direktor am Institut für Wirtschaftsrecht an der FH Kiel.
2. Ehlers, ZInsO 2008,
3. Ehlers, NZI 2008,
4. Kieler Nachrichten v. 14.10.2009.
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Strafbarkeits- und Haftungsgefahren der an der Krisenbewältigung beteiligten
Geschäftsführer, Gesellschafter, Berater und Kreditinstitute und der durch die
Dreiwochenfrist für die Insolvenzantragsstellung häufig bestehende Zeitdruck.

Denn auch bei noch bestehender, nicht insolvenzantragpflichtiger drohender
Zahlungsfähigkeit ist fortwährend im Wege eines Sanierungscontrolling zu
beobachten, wann eine Insolvenzantragspflicht entsteht. Der Übergang kann
schleichend sein und will häufig nicht bemerkt werden. Mangelnde Krisener-
fahrung, gepaart mit einer oftmals ausgeprägten Furcht, Entscheidungskompe-
tenz aufzugeben, Realitätsflucht und Beratungsresistenz verhindern immer
wieder die notwendigen harten Schritte.

Der Ruf nach ‘mehr Umsatz’ vergrößert meist das Problem. Letztendlich
werden Waren unter Einkaufspreis verkauft, die Umsatzsteuererklärungen nicht
mehr rechtzeitig abgegeben und fällige Steuern und auch die Sozialversiche-
rungsbeiträge nicht mehr abgeführt. Dem Steuerberater werden die Belege und
sonstigen Buchungsunterlagen nicht mehr rechtzeitig zur fristgerechten Bear-
beitung eingereicht. Es erfolgt schließlich ein Insolvenzantrag durch den
Sozialversicherungsträger. Auslösender Insolvenzgrund ist die Zahlungsunfä-
higkeit. Ein Überschuldungstatus wurde nie aufgestellt. Indizien für eine
Überschuldung wurden ignoriert. Die Unternehmensleitungen wollen immer
wieder lieber zusätzliche Risiken eingehen, als ihr Scheitern eingestehen. Sie
haben eher Angst vor einer rufschädigenden Insolvenz als vor – kaum
bekannten – Strafbarkeits- und Haftungsgefahren.

Dabei übersehen sie häufig oder sogar regelmäßig zusätzlich drohende
Nebenfolgen: § 26 Abs. 3 InsO (Haftung für Verfahrenskostenvorschüsse),
§ 290 Abs. 1 Nr. 1 InsO (Verlust der Restschuldbefreiungsmöglichkeit5 ) und
§ 6 Abs. 2 GmbHG (Verlust der Geschäftsführereignung).6

5. Allerdings führt die Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung nicht zur Versagung der
Restschuldbefreiung, vgl. BGH, Beschluss v. 23.4.2009 – IX ZB 138/08, BeckRS 2009,
12593.

6. Ergänzend ist darüber hinaus auf einen Beschluss des OLG Köln (Beschluss v. 6.11.2008 –

18 U 131/07, ZInsO 2009, 107) hinzuweisen. Danach kann der Geschäftsführer eine GmbH/
GmbH & Co KG in entsprechender Anwendung des § 87 Abs. 2 AktG verpflichtet sein, sein
Gehalt zu reduzieren. Unterlässt er dies, kann sich hieraus ein Schadensersatzanspruch
ergeben. Das Besondere an diesem Urteil ist, dass es über die bisher herrschenden
Grundsätze hinaus geht. Eine Herabsetzung ist nicht nur zu erwarten, wenn es zu einer
Unterbilanz führt oder diese vertieft oder wenn es unangemessen hoch ist, sondern auch bei
Angemessenheit. Wenn die laufenden Einnahmen nicht mehr ausreichen, die Vorgaben der
Bank zu erfüllen, müsse selbst ein angemessenes Gesellschafter-Geschäftsführer-Gehalt in
Höhe von 5 700.- Euro halbiert werden, wenn man davon ausgehen könne, dass die Bank
substanzielle Bemühungen honorieren würde.
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Im Zweifel sollte der Mandant darum lieber häufiger zu früh in das Insolvenz-
verfahren gehen als einmal zu spät. Insoweit kann man von den Amerikanern
lernen. Dort existieren bereits Listen aktueller sog. Chapter 22-, Chapter 33-
und inzwischen sogar Chapter 44-Fälle, in denen Chaper 11-Verfahren zum
zweiten, dritten oder vierten Mal eingeleitet wurden.

b) Die Befreiung von der Verantwortung: Der Kreis der betroffenen Mandanten
wird sich in erster Linie nicht auf große Akteingesellschaften bzw. Konzerne
beziehen, sondern auf kleinere und mittlere Unternehmen (KMU). Im Fokus
stehen also üblicherweise selbständige, vom mitarbeitenden Inhaber geführte
Unternehmen bspw. in Handwerk, Industrie, Handel, Hotel- und Gaststätten-
gewerbe und Dienstleistung, deren Finanzierung nicht über den Kapitalmarkt
erfolgt. Kennzeichnend sind die enge Verbundenheit von Eigentum, Leitung,
Haftung und Risiko. Folgerichtig wirkt die Unternehmensleitung verantwort-
lich an allen Unternehmensentscheidungen direkt mit.

In der Unternehmenskrise wird der Alltag dann nicht selten geprägt von Angst
vor Fehlentscheidungen, Enttäuschungen und Schlaflosigkeit bis zur Depres-
sion. Auf Druck der Banken werden Gesellschafterdarlehen stehen gelassen,
erst mit den letzten Geldern zurückgeführt oder sogar erhöht, das sonstige
Vermögen mit Bürgschaften und Grundpfandrechten belastet, Betriebsaufspal-
tungen wieder aufgehoben und haftungsmäßig getrennte Unternehmensberei-
che verschmolzen, so dass im Ergebnis gesunde Betriebsteile und als Pension
für den Lebensabend gedachtes Vermögen mit in die Krise gezogen werden.
Manche wären dankbar für ein schnelles und legales Ausstiegsszenario und
werden anfällig für sog. Firmenbestatter.

Da mit dem Insolvenzantrag die Verantwortung für wesentliche Unternehmens-
entscheidungen durch die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters mit
uneingeschränkter Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis total, bei einem
vorläufigen Verwalter mit Zustimmungsvorbehalten zumindest wesentlich
übernommen wird, können die so betroffenen Mandanten aufatmen und wieder
ihren ‘Schlaf’ finden.

c) Nutzung der Sanierungsoptionen der InsO: Mit dem Insolvenzantrag ist
ergänzend zu den Regeln der Unpfändbarkweit der ZPO ein absoluter Verwer-
tungsstopp möglich (§ 21 Abs. 2 Nr. 3 und 5; 89; 166 InsO). Und durch die sog.
Rückschlagsperre (§ 88 InsO) werden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen aus der
Zeit einenMonat vor Insolvenzantrag unwirksam. Bei drohender Vollstreckung in
das unbewegliche Vermögen greift die Regelung des § 30d Abs. 4 ZVG ein,
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wonach der vorläufige Insolvenzverwalter bei Fortführungsprognose die einst-
weilige Einstellung der Zwangsversteigerung bzw. Zwangsverwaltung zur Ver-
meidung einer Schadensersatzpflicht (§ 60 InsO) beantragen kann. Insgesamt
wird die Gefahr des Wettlaufs der ungesicherten, aber auch der gesicherten
Gläubiger um Nochbefriedigung unterbunden. Das unternehmerisch benötigte
Vermögen wird zusammengehalten, so dass für die Sanierung eine echte,
störungsfreie Atempause entsteht.

Durch diesen faktischen Zahlungs- und Zinsstopp, zusätzlich die Möglichkeit der
Inanspruchnahme von Insolvenzgeld, die Verfahrensbeiträge der Absonderungs-
berechtigten, die Aufhebung ungünstiger schwebender Verträge, die Verfahrens-
erleichterungen und -berechenbarkeiten bei Personalkosteneinsparungen, die
Anfechtungsmöglichkeiten zur Korrektur ungerechtfertigter Vermögensverschie-
bungen/Gläubigerbevorzugungen aus der Zeit vor Insolvenzantrag entstehen
zusätzlich zu den Vorteilen der betriebswirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen
Kostenvorteile und daraus resultierende Liquiditätserleichterungen.

Das zeigt sich insbesondere anhand der besonderen Möglichkeiten bei Filialbe-
trieben wegen des Gleichlaufs der dreimonatigen Höchstkündigungsfristen bei
Arbeitsverträgen (§ 113 Satz 2 InsO) und gewerblichen Räumen (§ 109 Satz 1
InsO). Es ist darum nicht überraschend, wenn mit IhrPlatz, Wehmeyer, Hertie,
SinnLeffers und Woolworth insbesondere Filialbetriebe in jüngster Zeit versuch-
ten, sich über die Insolvenz und z.T. sogar mit einem Insolvenzantrag wegen
drohender Zahlungsunfähigkeit zu sanieren. Jede nicht profitbringende Filiale
kann innerhalb von drei Monaten geschlossen werden, wenn nicht der Vermieter
und die Belegschaft unter diesem Druck ausreichend Entgegenkommen zeigen.

Den Unterschied zeigt auch ein Vergleich der Reaktionen von United Airlines
und Aero- Lloyd auf den Terrorakt vom 11.9.2001. Wegen des existenzgefähr-
denden Rückgangs der Fluggäste stellte sich United Airlines bereits am
9.12.2002 ‘unter den Schutz gemäß Chapter 11’, um aus den überflüssigen
Flugzeug-, Leasing-, Catering-, Flughafen- und Arbeitsverträgen aussteigen zu
können. Dagegen versuchte Aero-Lloyd gestützt auf Sanierungsgutachten fast
ein Jahr länger die außergerichtliche Sanierung unter Verzicht auf die möglichst
frühzeitigen Optionen der InsO, was dann mit der ‘Aero-Lloyd-Pleite’ endete.
Im Einzelnen konnte United Airlines seine jährlichen Personalkosten um 3,85
Mrd. $ verringern. Und die Neuverhandlung von Flugzeugleasing-Verträgen
und die Reduzierung der Flotte ersparte pro Jahr 850 Mill. $.

Außerdem ist es Unternehmen, die von der Last von Betriebspensionen
erdrückt werden, möglich, sich über ein Insolvenzverfahren davon zu befreien.
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Der Pensions-Sicherungs-Verein a. G. (PSV) ist in diesem Fall der Träger der
Insolvenzsicherung (§ 7 BetrAVG). Die Versorgungsempfänger sind vom PSV
dann grundsätzlich so zu stellen, als ob der Sicherungsfall eingetreten wäre. Der
PSV ist also verpflichtet, laufende Versorgungsleistungen sowie einmalige
Kapitalzahlungen in dem Umfang zu übernehmen, wie sie sich aus dem Inhalt
der Versorgungszusage des Arbeitgebers ergeben. Im Insolvenzfall haftet der
PSV zudem für unverfallbare Versorgungsanwartschaften i. S. v. § 1 Abs. 1 S. 1
BetrAVG, und zwar unabhängig davon, ob der Versorgungsberechtigte im
Zeitpunkt der Insolvenz bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden war
oder sein Arbeitsverhältnis erst in Folge der Insolvenz beendet wird. Nur die
gesetzliche Anpassungsverpflichtung nach § 16 BetrAVG wird vom Insolvenz-
schutz nicht erfasst, da der PSV die Versorgungsleistungen nicht in der
Funktion als Arbeitgeber übernimmt. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter wird
also sofort nach seinem Amtsantritt veranlassen, dass keine Betriebsrenten
mehr ausgezahlt werden und gemäß § 11 Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesserung
der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) den Pensions-Sicherungs-Verein
auf Gegenseitigkeit in 5000 Köln 51, Postfach 510508, über den Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens und laufend über den jeweiligen Stand des
Verfahrens informieren. Ist eine Sanierung geplant, kann mit dem PSV über
einen Sanierungsbeitrag durch eine zeitweilige Übernahme der Rentenlasten
verhandelt werden.7

d) Die Möglichkeit eines Insolvenzplanverfahrens: Wenn sich Gläubiger/Min-
derheiten nicht an der Sanierung beteiligen wollen (sog. ‘Akkordstörer’) und
der Betriebsrat geringes Entgegenkommen zeigt, gilt im außergerichtlichen
Sanierungsverfahren nicht der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung, son-
dern es findet weiterhin der ‘Wettlauf’ um Befriedigung und Sicherheiten statt.
Bei zunehmender Gläubigerzahl steigen der Koordinationsaufwand und die
Einigungsaussichten deutlich an. Vorsprung haben die Rücksichtslosesten und
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Kenntnisreichsten.

Dagegen hat der Schuldner im Insolvenzverfahren das Initiativrecht, einen
Insolvenzplan, praktisch einen Schuldenbereinigungsplan mit Teilerlassen und
Stundungen ohne die gesetzliche Vorgabe einer Mindestquote, einzureichen
und mit Hilfe des Gerichts und strategischer Gläubigergruppenbildung durch-
zusetzen. Die Restbefriedigungen der Gläubiger speisen sich in erster Linie aus
den plausibel dargestellten zukünftigen Erträgen.8 Möglich und im Einzelfall

7. Berenz, Berechnung von vorzeitigen betrieblichen Altersversorgungsleistungen bei Insol-
venzsicherung durch den PSVaG, DB 2001, 2346.

8. Beispiele finden sich unter www.sanierungsportal.de
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sinnvoll ist es sogar, die Reorganisation mit Hilfe eines sog. prepackaged plan,
d.h. eines mit den wesentlichen Gläubigern abgestimmten und mit dem
Insolvenzantrags eingereichten Insolvenzplans, in Kombination mit einer
beantragten Eigenverwaltung zu beschleunigen. Gerade die Eigenverwaltung,
bei der die Leitung des Unternehmens in den Händen der Geschäftsführung
unter Aufsicht des Insolvenzverwalters verbleibt, könnte bei einer schlüssigen
Rettungsperspektive eine verbesserte gerichtliche Anerkennung erfahren.9 Eine
Ablehnung sollte nur erfolgen, wenn plausible Anhaltspunkte für einen Miss-
brauch erkennbar sind. Denn das führt zu einer Verbilligung des Verfahrens,
weil ein überwachender sog. “Sachwalter’ in der Regel nur 60% der für den
Insolvenzverwalter bestimmten Vergütung erhält (§ 12 InsVV), und zu mehr
Effizienz, weil ein zu vergütender Insolvenzverwalter sich in eine fremde
Branche und einen unbekannten Betrieb erst einarbeiten müsste.

Dabei optimiert der Insolvenzschuldner die Chancen für eine beschleunigte
Sanierung über ein Insolvenzverfahren, wenn er einen ausreichenden Masse-
vorschuss leistet, um eine schnelle Eröffnung sicherzustellen und u.U. die
Aussicht auf Gewährung der Eigensanierung zu verbessern.

Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn (IFM) liefert mit Hilfe einer
jüngst veröffentlichten Untersuchung den Beweis der Optimierung der wirt-
schaftlichen Ergebnisse durch Insolvenzplanverfahren:
– Mehr als 50% der Insolvenzplanverfahren waren nach einem Jahr beendet.

Die durchschnittliche Dauer herkömmlich abgewickelter Regelinsolvenz-
verfahren liegt trotz der vermuteten Schnelligkeit von übertragenden Sanie-
rungen und Liquidationen bei ca. 3 Jahren.

– Mit Durchschnittsquoten von ca. 20% liegt das Insolvenzplanverfahren bei
deutlich mehr als dem Dreifachen der sonstigen Verfahren.

– Mehr als 2/3 der betroffenen Arbeitsplätze konnten erhalten bleiben.

9. Ein selbständig Tätiger kann alternativ vom Insolvenzverwalter in solchen plausiblen
Sanierungsfällen die Freigabe zur Unternehmensfortführung gem. § 35 Abs. 2 InsO gegen
regelmäßige Zahlung eines Betrages in Höhe eines angemessenen Dienstverhältnisses
verlangen. Die Entscheidung ist obligatorisch und hat sich nach der größtmöglichen
Ertragsaussicht für die Masse zu richten. Es kommt i.d.R. allen Beteiligten entgegen,
wenn der Schuldner in seinem ‘erlernten Beruf’ vollwertig tätig sein darf und somit die
Erwerbsmöglichkeiten in vollem Umfang ausschöpfen (BFH, Urt. v. 4.3.2004 – VII R
21/02, BStBl II. 2004, 1016ff.) und zur bestmöglichen Gläubigerbefriedigung nutzen kann.
Wirtschaftet er ausreichend erfolgreich, bleibt ihm ein zusätzlicher wirtschaftlicher Erfolg
erhalten. Umgekehrt riskiert er allerdings bei Misserfolg ein erneutes Insolvenzverfahren
wegen der entstandenen Neuverbindlichkeiten.
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Auch der Erfolg des sächsischen Programms ‘Krisenbewältigung und Neustart’
belegt die Sinnhaftigkeit der Sanierung im Insolvenzverfahren und seiner
finanziellen Unterstützung durch zielgerichtete Förderprogramme. Das sächsi-
sche Förderprogramm – soweit ersichtlich bisher nur in diesem Bundesland
angeboten – richtet sich an KMU, bei denen die Insolvenz ansteht, die jedoch
sanierungsfähig sind und damit gute Aussichten auf eine Reorganisation haben.
Dann stehen folgende Instrumente zur Verfügung:
1. anteilige Übernahme der Kosten zur Erstellung eines Insolvenzplanes

(nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von maximal 50% der Planerstel-
lungskosten maximal 10 000,- Euro);

2. Sicherstellung der Liquidität im laufenden Insolvenzplanverfahren durch
Massedarlehen (mindestens 20 000,- bis maximal 1 Mill. Euro),

3. nach Vorlage eines bestätigten Insolvenzplanes die anteilige Finanzierung
von Neu- bzw. Ersatzinvestitionen, sowie Auftragsfinanzierungen, die der
Existenzfestigung und Stabilisierung der Wettbewerbsfähigkeit dienen
(mindestens 20 000,- bis maximal 1 Mill. Euro, jedoch maximal 80%
des Gesamtbedarfs).

Im Bundesdurchschnitt werden pro Insolvenzgericht 0,4 Pläne bestätigt, in
Sachsen 6,3. Notwendig ist allerdings in jedem Fall, dass die Sanierung mit
Hilfe der Sanierungsoptionen der InsO und insbesondere dem Insolvenzplan-
verfahren gegenüber den wesentlichen Geschäftspartnern plausibel gemacht
und die Antragstellung insgesamt gut vorbereitet wird.

Der größte Vorteil der Reorganisation über ein Insolvenzplanverfahren liegt in
der fast totalen Restschuldbefreiung ohne eine Wohlverhaltensperiode. An die
Abmachungen eines bestätigten Insolvenzplans sind auch unbekannte, nicht
gemeldete Gläubiger kraft Gesetzes gebunden (§ 254 Abs. 1 Satz 3 InsO).
Damit werden alle Alt-Verbindlichkeiten erfasst.10 Nach hier vertretener
Ansicht wirkt der bestätigte Insolvenzplan wie eine Zustimmung zur Schluss-
verteilung, so dass auch verspätet angemeldete Forderungen ausgeschlossen
werden.11 Ausgenommen sind nur Geldstrafen und diesen gleichgestellte
Verbindlichkeiten ( 225 Abs. 3 InsO). Für noch streitige Forderungen findet
eine vorläufige Berücksichtigung oder eine Rückstellung statt (§ 256 InsO).
Rückgriffsansprüche in Anspruch genommener Mitschuldner oder Bürgen
werden auf die im Insolvenzplan vorgesehene Regelung für die Hauptforderung

10. Im Einzelfall kann es streitig sein, was Altverbindlichkeit und damit Insolvenzforderung ist,
vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.9.2009 – 6 U 166/08, BeckRS 2009, 86520, zu
Nachzahlungsrechten aus Vorzugsaktien. Streitig ist auch der Fortbestand einer Aufrech-
nungslage, vgl. OLG Celle, NZI 2009, 59 im Gegensatz zu OLG Celle, NZI 2009, 183.

11. Dazu BGH, Beschluss v. 22.3.2007 – IX ZB 8/05, NZI 2007, 401.
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begrenzt (§ 254 Abs. 2 Satz 2 InsO). Der Insolvenzplan bietet damit nach hier
vertretener Ansicht12 eine komplette Entschuldungsfunktion. Die Restschuld-
befreiung tritt mit der rechtskräftigen Bestätigung des Insolvenzplans ein.13

Nur diese großzügige Auslegung wird den Zielen der von der InsO vorgese-
henen rechtssicheren Reorganisation mit Hilfe eines Insolvenzplans gerecht. Es
ist nicht rechtsmissbräuchlich, wenn der Plan nur darauf abzielt, eine sofortige
Restschuldbefreiung ohne Wohlverhaltensperiode herbeizuführen.

Und es droht, wenn der Plan bestandskräftig wird, nach hier vertretener Ansicht
selbst bei ‘schlimmen’ Fällen von Täuschung der Gläubiger keine nachträgliche
Anfechtung. Der Gesetzgeber hat bewusst auf eine den §§ 196 KO, 89 VerglO
vergleichbare Möglichkeit der Anfechtung wegen Täuschung verzichtet. Der
einen Insolvenzplan vorlegende Schuldner oder Insolvenzverwalter ist auch
nicht verpflichtet, mögliche Versagungsanträge für eine Restschuldbefreiung im
Insolvenzplan darzulegen.14 Man riskiert in diesem Fall allerdings eine Straf-
anzeige wegen Betrugs und ggf. eine Klage auf Schadensersatz, was zu einer
Neuverschuldung führen kann.15 Das setzt allerdings einen oder mehrere
Bearbeitungsaufwand und Prozessrisiken auf sich nehmende Gläubiger voraus.

e) Verbesserungen bei der übertragenden Sanierung: Die übertragende, ggf.
teilweise übertragende Sanierung aus der Insolvenzverwaltung würde nach
aktueller Rechtslage zu einer erheblichen Verzögerung der Übertragung führen.
Denn nach § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 InsO hat der vorläufige Insolvenzverwalter
das schuldnerische Unternehmen bis zur Entscheidung über die Eröffnung
fortzuführen und darf es folgerichtig nicht verkaufen. Und zwischen Insolven-
zeröffnung und Berichtstermin hat der Insolvenzverwalter gem. § 158 InsO zu
beachten, dass er vorher den Insolvenzschuldner unterrichtet, damit dieser beim
Insolvenzgericht die Untersagung der Veräußerung beantragen kann. Außerdem
hat er vor dem Berichtstermin die Zustimmung des Gläubigerausschusses
einzuholen, wenn ein solcher bestellt ist. Für den Fall, dass ein Gläubigeraus-
schuss nicht bestellt ist, hat er nach freiem Ermessen zu entscheiden. Eine
solche Entscheidung wird aber aus Haftungsgründen eher die Ausnahme sein.

12. Zum Streit Braun/Frank, Kommentar zur InsO, 3. Aufl., § 254 Rn. 7; Thies, in Hamb
Kommentar, 3. Aufl. 2009, § 227 Rn. 5

13. Nach anderer Ansicht tritt die Restschuldbefreiung erst mit der Erfüllung aller im Insolvenz-
plan vorgesehenen Verbindlichkeiten ein, vgl. Otte, in Kübler/Prütting, InsO, Stand Nov.
2008, § 227 Rn. 6.

14. BGH, Beschluss v. 19.5.2009 – IX ZB 236/07, ZInsO 2009, 1252. Offen bleibt, ob die
rechtskräftige Verurteilung wegen Insolvenzstraftaten aufzunehmen ist

15. Bspw. aus § 826 BGB: BGH, Beschluss v. 6.12.2008, IX ZB 34/08, NZI 2009, 66.
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Wegen dieser Verzögerung besteht die Gefahr, dass Übernahmeinteressenten
nicht nahtlos in ein am Markt tätiges Unternehmen einziehen können, sondern
erst zu einem Zeitpunkt, in dem sich die Krise des Übernahmeobjekts durch
Rufschaden intensiviert hat und bereits ein allgemeiner Vertrauensverlust bei
den Geschäftspartnern eingetreten ist, sodass das Übernahmeinteresse bis gegen
Null abnimmt.

Bei einer übertragenden Sanierung aus der endgültigen Insolvenzverwaltung
erfährt der Käufer allerdings Haftungserleichterungen. Nach allgemeiner Auf-
fassung tritt beim Erwerb aus der Insolvenzmasse eine Haftung nach § 25 HGB
(Haftung bei Firmenfortführung) nicht ein.16 Auch die Haftung für Betriebs-
steuern tritt nach § 75 Abs. 2 AO nicht ein, wenn das Unternehmen oder ein
Unternehmensteil aus einer Insolvenzmasse erworben werden. Besonderheiten
gelten auch für die Anwendbarkeit des § 613a BGB, der grundsätzlich auch bei
Unternehmensveräußerungen aus der Insolvenzmasse Anwendung findet und
diese häufig genug blockiert oder sogar verhindert.
– War der Insolvenzverwalter endgültig entschlossen, den Betrieb stillzulegen,

führt eine unerwartete spätere Betriebsübergabe nicht zur Unwirksamkeit
einer zwischenzeitlich ausgesprochenen Kündigung, wenn die Kündigungs-
frist abgelaufen ist. Auch für einen Wiedereinstellungsanspruch gegenüber
dem Erwerber ist kein Raum.17

– Der Käufer haftet nach ständiger Rechtsprechung des BAG18 nicht für
Ansprüche der übernommenen Arbeitnehmer, soweit sie vor Eröffnung des
Insolvenzverfahrens entstanden waren. Insoweit wird § 613a BGB von den
insolvenzrechtlichen Verteilungsgrundsätzen verdrängt. Denn die Arbeitneh-
mer würden ansonsten auf Kosten der anderen Insolvenzgläubiger bevorzugt
werden, wenn sie einen neuen Schuldner erhalten würden, da der Käufer
einen geringeren Kaufpreis zahlen würde, wenn er für die alten Verbind-
lichkeiten aus den übernommenen Arbeitsverhältnissen einzustehen hätte.
Das gilt für Abfindungsforderungen aus einem Sozialplan, den der übertra-
gende Insolvenzverwalter geschlossen hat, und die mangels Masse nicht
oder nicht voll bedient werden konnten, ebenso wie für die Erstattung von
Insolvenzgeld aus der Zeit der vorläufigen Insolvenzverwaltung, wenn sich
die Betriebsübernahme nicht als Vermögensverschiebung, sondern als Mas-
severwertung im Interesse der Insolvenzgläubiger darstellt.

16. BAG, Urt. v. 20.9.2006 – 6 AZR 215706, BB 2007, 401.
17. BGH, Urt. v. 13.5.2004 – 8 AZR 198/03, ZInsO 2004, 876.
18. BAG, Urt. v. 17.1.1980 – 3 AZR 160/73, BAGE 32, 326; Beschluss v. 13.7.1994- 7 ABR

50/93, BAGE 77, 218; Urt. v. 15.1.2002 – 1 AZR 58/01, BB 2002, 1967; Urt. v. 20.6.2002 – 8
AZR 459/01, ZInsO 2003, 139.
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– Selbst für die betriebliche Altersversorgung hat diese Haftungserleichterung
erhebliche Konsequenzen. Der Käufer tritt zwar gemäß § 613a BGB als
Versorgungsschuldner in die Versorgungsanwartschaften ein, und zwar
unabhängig davon, ob die Anwartschaften im Zeitpunkt des Übergangs
verfallbar oder unverfallbar waren. Im Versorgungsfall schuldet er aber nur
die bei ihm erdiente Versorgungsleistung.19 Ein Unternehmen mit hohen
Personal-Altlasten, etwa aus Pensionsverpflichtungen, kann im konkreten
Fall also erst nach der Insolvenzeröffnung veräußerbar werden. Dann ist das
‘Kaufobjekt’ ein anderes.

– Eine besondere Behandlung durch § 128 Abs. 2 InsO erfährt außerdem
§ 613a Abs. 4 BGB. Dort ist geregelt, dass in Fällen eines Betriebsübergangs
sich die Vermutung nach § 125 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO (Vermutung der
Betriebsbedingtheit der Kündigung) oder die gerichtliche Feststellung nach
§ 126 Abs. 1 InsO auch darauf erstreckt, dass die Kündigung der Arbeits-
verhältnisse nicht wegen des Betriebsübergangs erfolgte. Mit dieser Ver-
mutungsregelung obliegt dem Kündigungsschutz suchenden Arbeitnehmer
eine doppelte Beweisführung. Er muss beweisen, dass nicht ein betriebsbe-
dingter Kündigungsgrund vorlag und zusätzlich, dass die Kündigung allein
wegen des Betriebsübergangs stattfand.20 Aus dem Zweck dieser gesetzli-
chen Regelung ergibt sich, dass der Gesetzgeber trotz der Formulierung
‘Betriebsübergang’ diese Lösung auch auf vollständige/teilweise Unterneh-
mensveräußerungen anwenden will.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass ein Insolvenzantrag die übertragende Sanie-
rung wahrscheinlich um ca. drei Monate verzögern wird. In dieser Zeit mag
sich das Übernehmerinteresse mehr und mehr verringern. Umgekehrt erwirbt
der potenzielle Erwerber durch einen Erwerb aus der Insolvenzmasse mehr
Planungs- und Rechtssicherheit wegen der beschriebenen Haftungserleichte-
rungen.

e) Die Steuerung des Insolvenzantrags: Der Einstieg in dieses Verfahren, also
die Möglichkeit sich unter den Schutz der Insolvenzordnung zu stellen, ist
bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit möglich. Drohende Zahlungsun-
fähigkeit liegt nach § 18 Abs. 2 InsO dann vor, wenn der Schuldner vor-
aussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im
Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. Allerdings müssen die Verbindlichkeiten
im Zeitpunkt des Eröffnungsantrags wenigstens dem Grunde nach bestehen.
Rein spekulative Schulden, wie aus noch nicht unmittelbar anstehenden
Investitionsmaßnahmen, sind nicht ausreichend. Es genügt eine überwiegende

19. BAG AP Nr. 4 zu § 1 BetrAVG.
20. LAG Hamm, Urt. v. 4.6.2002 – 4 Sa 81/02, ZInsO 2003, 47 ff.
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Wahrscheinlichkeit21 . Der gleiche Grundsatz der Wahrscheinlichkeit von über
50% gilt für ausbleibende zukünftige Einnahmen und die Wahrscheinlichkeit,
dass keine weiteren Bankkredite zu besorgen sind. Indizien bestehen bei
Androhung oder Vornahme der Kündigung eines Bankkredits, bei erfolglosen
Kreditverhandlungen, bei absehbarer Nichtbegleichung der Löhne und Gehälter
und von Rechnungen, also immer wenn davon auszugehen ist, dass die
vorhandene Liquidität sowie sicher zu erwartende zukünftige Einnahmen
fällige bzw. voraussichtlich fällige Verbindlichkeiten nicht mehr abdecken.

Die Beurteilung der künftigen Zahlungsunfähigkeit baut auf Ein- und Auszah-
lungen auf. Als geeignetes Beurteilungsinstrument dient der Finanzplan22, der
Bestände an liquiden Mitteln sowie mittelfristig, also für das laufende und das
nächste Jahr, Plan-Einzahlungen und Plan-Auszahlungen enthält. Eine dro-
hende Zahlungsunfähigkeit stützt sich auf die Differenz zwischen dem
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und den geplanten periodischen Einzah-
lungen einerseits und den geplanten periodischen Auszahlungen andererseits.
Ergibt sich eine negative Differenz, ist damit der Tatbestand der drohenden
Zahlungsunfähigkeit nachgewiesen. Dabei werden bilanzielle Rückstellungen
nicht mit einbezogen, da es sich um noch ungewisse Verbindlichkeiten handelt,
während unvermeidbare Verluste, z. B. aus schwebenden Geschäften, einge-
rechnet werden müssen.

Bei drohendem Vermögensverfall ist dieser Insolvenzgrund i.d.R. frühzeitig
darstellbar, insbesondere wenn man bei den Plan-Einzahlungen angemessen
vorsichtig kalkuliert. Entscheidend ist, dass damit seine Wahrnehmung durch
einen Insolvenzantrag zeitlich steuerbar ist, da dieser Insolvenzgrund selbst bei
insolvenzantragspflichtigen Unternehmen nur vom Schuldner gestellt werden
kann und freiwillig ist (§ 18 InsO).23 Das könnte ggf. sogar zur Umgehung der
Jahresfrist des § 135 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 InsO (Leistungen im letzten Jahr vor
Eröffnungsantrag auf Gesellschafter- oder durch Gesellschafter gesicherte
Darlehen) genutzt werden.

21. IDW-Prüfungsstandard 800.
22. Ehlers/Drieling, Unternehmenssanierung nach der Insolvenzordnung, S. 46f.; 50 mit einem

auf die Phonac GmbH bezogenem Beispiel.
23. Nach hier vertretener Ansicht bedarf der Insolvenzantrag bei Gesellschaften allerdings eines

Beschlusses, da er ggf. die Auflösung einleitet. Folgerichtig sind die Abstimmungsvor-
aussetzungen für außergewöhnliche Entscheidungen zu wahren.
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3. Die Vorteile der außergerichtlichen Sanierung

Es war nicht Ziel der Insolvenzrechtsreform, den Spielraum für die
außergerichtliche Krisenbewältigung einzuengen oder zurückzudrängen. Mit
dieser Gesetzesreform ist vielmehr auch die außergerichtliche Sanierung
erleichtert worden, was u.a. durch die Aufhebung des § 419 BGB und die
Möglichkeit der vereinfachten Kapitalherabsetzung bei der GmbH in den § 58a
bis f GmbHG sichtbar wird.

a) Ggf. schneller, billiger und geräuschloser: Die außergerichtliche Sanierung
bietet für das Unternehmen in der Krise eigene Vorteile. Es kann eine
vollständige oder teilweise Unternehmensveräußerung eindeutig schneller
ohne Insolvenzantrag realisiert werden. Die Gefahr des Verkaufs unter Preis
ist geringer.

Bei außergerichtlicher Sanierung gibt es keinen relativ teuren Insolvenzver-
walter, der sich zudem in das Unternehmen und in die Branche erst einarbeiten
muss. Generell vermeidet man einen nach Schadensersatzansprüchen recher-
chierenden Insolvenzverwalter. Und optisch haben Kunden und Lieferanten
weiterhin mit dem alten Management zu tun und nicht mit der schwer zu
beurteilenden Person eines Insolvenzverwalters.

Dadurch wird in die Firmengeschichte und die Reputation der Unternehmens-
leitung weniger gravierend eingegriffen. Eine Rufgefährdung durch ein Insol-
venzverfahren könnte bei Kunden und Lieferanten zu vorsichtigerem Verhalten
führen, denn Garantieversprechen und Serviceleistungen sind nicht mehr sicher.
Und die besten Fachkräfte drohen abzuwandern, wenn sie nicht von einer
sicheren Zukunft des Insolvenzschuldners überzeugt werden. Denn es ist zu
bedenken, dass die dreimonatige Höchstfrist für die Kündigung von Arbei-
tnehmern (§ 113 InsO) auch für Eigenkündigungen von Arbeitnehmern gilt.
Allein die Stellung eines Insolvenzantrags kann die Krise eines Unternehmens
erheblich verschärfen. Die Geschäftspartner verlangen Vorkasse, bevor sie
liefern; sie halten fest eingeplante Lieferungen und Leistungen zurück. Die
Kunden zögern mit Neuabschlüssen und insbesondere mit Vorauszahlungen,
weil sie der Abwicklung der Verträge misstrauen. Bei anderen Vertragspartnern
droht, dass sie die Verträge fristlos kündigen. All dies kann dazu führen, dass
die bis dahin bestehende Chance einer Sanierung allein durch eine unvorbe-
reitete Insolvenzantragstellung zunichte gemacht wird.

Bei entsprechend professioneller, glaubwürdiger und plausibler Darstellung der
einzelnen Sanierungsmaßnahmen und vorgeschlagenen Sanierungsbeiträge, die
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an die Inhalte von anvisierten Insolvenzplänen angelehnt werden können, kann
insgesamt deren Umsetzung schneller, geräuschloser und billiger (zu beachten
sind allerdings die unvermeidbaren Kosten von Sanierungsgutachten bei
Sanierungskrediten) durchgeführt werden. Die außergerichtliche Sanierung
wird nicht veröffentlicht (zu beachten ist allerdings bei notierten Aktiengesell-
schaften die Verpflichtung zur Ad Hoc-Meldung). Die negativen Aspekte der
Insolvenz (Imageverlust usw.) können allerdings durch ein zügig durchgeführ-
tes Verfahren und eine offene Kommunikation eingegrenzt werden.

Insgesamt wird weniger in das Unternehmensgeschehen eingegriffen. Es bleibt
dem Schuldner die Verfügungsbefugnis über sein Unternehmen vollständig
erhalten. Denn selbst bei einer mit guten Gründen beantragten Eigenverwaltung
weiß man nie, wie der Richter entscheiden wird. Es besteht immer die Gefahr,
dass ein Insolvenzverwalter eingesetzt wird, der wegen der Haftungsgefahren
während der Betriebsfortführung24 konsequent die Strategie Liquidation verfolgt.

b) Einigung mit wesentlichen Gläubigern ausreichend: Der außergerichtliche
Vergleich beinhaltet einerseits die Beilegung von Streitigkeiten über den
Rechtsgrund und die Höhe der Forderungen und andererseits den Forderungs-
verzicht bzw. die ggf. ratenweise Zahlung der ausgehandelten Quote. Zwischen
Schuldner und Gläubiger findet ein gegenseitiges Nachgeben statt. Die Gläu-
biger verzichten also freiwillig auf einen Teil ihrer Forderungen und der
Schuldner wird von den restlichen Verbindlichkeiten befreit, sofern er die
vereinbarte Zahlungsquote fristgerecht erfüllt. Es handelt sich um eine privat-
rechtliche Einigung mit allen möglichen Ausgestaltungen.

Bei einer außergerichtlichen Sanierung wird man allerdings kaum alle Gläu-
biger einbeziehen können. Das wird aber in der Regel auch nicht das Ziel sein.
Es geht i.d.R. darum, die Hauptgläubiger und den Betriebsrat zum Entgegen-
kommen zu bewegen. Häufig ist es so, dass eine Einigung mit bestimmten
Gläubigern für einen Sanierungserfolg notwendig, aber auch ausreichend ist.
Ihnen kann man in einer außergerichtlichen Sanierung gesondert entgegen-
kommen, da es kein Gläubigergleichbehandlungsgebot gibt.

Und insbesondere die gesicherten Gläubiger profitieren von einer
außergerichtlichen Sanierung. Sie behalten bei der außergerichtlichen Sanie-
rung ihre Sicherheiten zu 100%. Diese bleiben werthaltig und müssen nicht
zerschlagen werden. Ihnen drohen keine Verfahrensbeiträge i.H.v. 4 und ggf.

24. Zu Recht spricht Undritz, NZI 2007, 65ff., von einem Balanceakt.
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5% auf den in der Insolvenzverwertung i.d.R. geringeren Erlös. Erfahrungen in
der Praxis haben gezeigt, dass durch die Zerschlagungsgeschwindigkeit in der
Insolvenz mit extremen Preiseinbußen zu rechnen ist. Außerdem werden durch
die Ausproduktion häufig die Sicherheiten wertvoller. und durch den verzö-
gerten Insolvenzantrag gehen auch evtl. bestehende Anfechtungsmöglichkeiten
durch Fristablauf unter.

c) Unlautere Gründe: Insbesondere wenn anfechtbare Leistungen in der
Vergangenheit absichtlich vorgenommen wurden, Vermögen verheimlicht wer-
den soll oder Regressansprüche wegen Fehlverhaltens drohen, kann es sinnvoll
sein, einen professionellen Insolvenzverwalter zu vermeiden. Denn die Nutzung
dieser Masseressourcen gehört zu den haftungsbewehrten Pflichten des Insol-
venzverwalters (§ 60 InsO)25 und er geht kein eigenes Prozesskostenrisiko ein,
wenn er nicht die Grenze seiner Ausermittlungsverpflichtung und des § 826
BGB zur vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung unter- bzw. überschreitet. Es
wird entweder von der Masse26 oder von den durch die berechtigte Aussicht
auf eine Quotenerhöhung begünstigten Gläubigern oder über Prozesskosten-
hilfe (§ 116 ZPO) getragen. Das Gegenteil ist sogar der Fall, der Insolvenz-
verwalter erhöht seine Aussicht auf eine höhere und gesicherte Vergütung.27

4. Die Realität, der Haftungsvorwurf und der bedrohte
Versicherungsschutz

a) Der Haftungsvorwurf: Jede Unternehmensleitung muss für alle möglichen
bestandsgefährdenden Risiken ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet
haben. Denn aus § 91 Abs. 2 AktG ist ein Grundsatz herauszulesen, der in Zukunft
nicht nur für börsennotierte Aktiengesellschaften gilt, sondern für die Geschäfts-
führung aller Unternehmensformen. Es handelt sich um eine grundsätzliche
Bestandssicherungsverantwortung.28 Nur noch bei Einführung und Dokumenta-
tion29 eines funktionierenden Risikomanagementsystems kann von einer
eine Haftung ausschließenden, pflichtgemäßen Geschäftsführung ausgegangen

25. BGH v. 22.4.2004 – IX ZR 128/03, ZInsO 2004, 676; BGH v. 28.10.1993 – IX ZR 21/93,
ZIP 1993, 1886.

26. Bei Masseunzulänglichkeit vgl. BGH v. 2.12.2004 – IX ZR 142/03, ZInsO 2005, 146.
27. BGH v. 14.7.2005 – IX ZB 224/04, ZInsO 2005, 877.
28. Vgl. Hüffer, Kommentar zum AktG, 2004, § 91, Rn. 1, 4 und 9. Zu den Anforderungen vgl.

Huth, BB 2007, 2167.
29. Das Fehlen geeigneter Maßnahmen zum Risikomanagementsystem macht den Hauptver-

sammlungsbeschluss zur Entlastung des Vorstands nichtig, vgl. LG München v. 5.4.2007 – 5
HK O 15964/06, BB 2007, 2170.
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werden.30 Das gilt insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Unternehmens-
krise, um durch die Implementierung eines solchen, der Insolvenzprophylaxe
dienenden Überwachungssystems den Zusammenbruch des Unternehmens zu
vermeiden. Das Ausmaß eines aus unternehmerischer Sicht erforderlichen Risi-
komanagements wird bestimmt durch die Größe des Unternehmens, die Kom-
plexität des Betätigungsfeldes und den situationsbedingten Faktoren, bspw. eine
Unternehmenskrise.

Die Unternehmensleitungen trifft die Verpflichtung, eine sich abzeichnende
Zahlungsunfähigkeit und/oder Unterkapitalisierung zu erkennen, zu beobachten
und laufend zu kontrollieren, mit welcher Vehemenz eine Krisensituation
eingetreten ist.31 Sie darf sich dabei nicht auf andere untergeordnete kaufmän-
nische Angestellt verlassen.32 Im Zweifel müssen sie sich durch Aufstellung
einer Zwischenbilanz oder eines Vermögensstatus oder eines Liquiditätsstatus
einen Überblick verschaffen. Wenn nicht in der Satzung der Gesellschaft ein
früherer Zeitpunkt vorgesehen ist, haben sie spätestens dann unverzüglich eine
Gesellschafterversammlung einzuberufen, wenn sich aus der Jahresbilanz oder
aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass das
Vermögen der GmbH nicht mehr die Hälfte des Stammkapitals deckt. Dabei
gelten die Bewertungsregeln der Jahresbilanz.

Im Ergebnis haben die Unternehmensleitungen in der Unternehmenskrise zu
prognostizieren, ob eine Fortführung mit Aussicht auf eine Reorganisation mit
Hilfe eines Insolvenzplans oder im Wege einer außergerichtlichen Lösung die
größten Chancen bieten wird. Es ist auf jeden Fall nicht von vornherein
auszuschließen, dass die Prüfung der Kombination der betriebswirtschaftlichen
Sanierung mit den Optionen der InsO durch einen Insolvenzantrag bereits bei
drohender Zahlungsunfähigkeit im Wege der Reorganisation über einen prepac-
kaged plan die bessere Lösung bietet.33 Und wird die Unternehmenskrise mit
einem Berater erkennbar angesprochen, muss der Berater umfassend über
Alternativen und Folgen belehren.34 Eine nicht einzelfallgerechte Beantwortung

30. Das Fehlen geeigneter Maßnahmen zum Risikomanagementsystem ist ein wichtiger Kündi-
gungsgrund bei Kündigung eines Vorstandsmitglieds, vgl. LG Berlin v. 3.7.2002 – 2 0 358/01,
AG 2002, 682. Und folgerichtig ist die Anordnung der Versicherungsaufsicht zur Abbe-
rufung des zuständigen Vorstandsmitglieds rechtmäßig, vgl. VerwG Frankfurt a.M., Urt. v.
8.7.2004 – 1 E 7363/03, VersR 2005, 57.

31. BGH v. 20.2.1995 – II ZR 9/94, NJW-RR 1995, 669.
32. OLG Celle v. 6.5.1999 – 11 U 232/97, NZG 1999, 1064.
33. Die Absicht des Vorstands, einen Insolvenzantrag zu stellen, ist kein wichtiger Grund für

eine fristlose Kündigung, BGH v. 12.2.2007 – II ZR 308/05, DB 2007, 794.
34. OLG Naumburg, Urteil v. 17.1.2008 – 1 U 74/07, BeckRS 2008, 04362.
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der Frage Sanierung mit oder ohne Insolvenz ist nach allem für die Manager und
für die Berater ein Kunstfehler.

b) Die Realität: Trotzdem die erschreckenden Umfrageergebnisse und Erhe-
bungen. Noch nicht einmal 1% aller Eröffnungsanträge haben als Grund die
drohende Zahlungsunfähigkeit. Auch die Option auf Eigenverwaltung hat in
der gegenwärtigen Insolvenzpraxis noch nicht ihren Platz gefunden. Die Zahl
der Eigenverwaltungen verharrt ebenfalls bei 1%. Die Zahl der Insolvenzplan-
verfahren ist allenfalls auf rund 2% gestiegen. Erkennbar fand eine Umkehr in
der Sanierungspraxis hin zu frühzeitigen Insolvenzplanverfahren/zur frühzeiti-
gen Reorganisation des Unternehmens bisher nicht statt.

Nach einer Studie von Euler Hermes und dem Zentrum für Insolvenz und
Sanierung an der Universität Mannheim (ZIS) aus 2007 durch Befragung von
106 führenden Insolvenzverwaltern behaupten 57% der Befragten, dass die
notwendige Weiterführung eines Unternehmens durch einen frühzeitigen
Insolvenzantrag und schnelles Handeln gesichert werden kann. Für entschei-
dend halten darüber hinaus mehr als 90% der Verwalter, dass die wichtigsten
Mitarbeiter gehalten werden können.

Auch hierzu noch eine Zahl aus Sachsen. Trotz des Programms ‘Krisenbewäl-
tigung und Neustart’ auch hier wieder die unzureichende – entweder unterlas-
sene oder zu späte oder unzureichend professionell vorbereitet – Nutzung. In
2009 gab es nur 11 bewilligte Förderanträge.

c) Der bedrohte Versicherungsschutz: Wenn die Unternehmensleitung gegen
Managerfehler durch die D&O-Versicherung bzw. die Berater gegen Beratungs-
fehler durch eine Berufshaftpflichtversicherung abgesichert sind, sind Vorsatzta-
ten nicht vom Versicherungsschutz umfasst (sog. Vorsatzausschluss). Hier droht
der Vorwurf des bedingten Vorsatzes. Denn ein bedingter Vorsatz, bei dem der
Versicherte die in Rede stehende Verpflichtung und deren Verletzung, aber nicht
den Schadenseintritt für möglich hält, jedoch ggf. billigend in Kauf nimmt, reicht
für den Vorsatzausschluss aus. Das sind die Fälle, in denen der Versicherte hofft
und darauf vertraut, dass die Gefährdung durch seine Pflichtverletzung nicht zu
einem Schaden führt. Dazu muss der Versicherer allerdings im Streitfall einerseits
die Pflicht aufzeigen und außerdem beweisen, dass der Versicherungsnehmer
auch gewusst hat, wie er sich hätte verhalten müssen. Bei Verdacht einer
Schutzbehauptung – typischerweise bei einem Verstoß gegen allgemein aner-
kannte Pflichten – ist es allerdings folgerichtig, das bei solchen Sachverhalten das
versicherte Organmitglied bzw. der Berater darlegen und beweisen muss, warum
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es aus besonderen Gründen seine Pflichten übersehen hat.35 Der Versicherte ist
dann gehalten, plausibel und nachvollziehbar und glaubwürdig darzulegen, wie
die Verletzung einer grundsätzlichen Berufspflicht unwissentlich geschehen
konnte. Der Hinweis auf Arbeitsüberlastung ist bereits eine Pflichtverletzung,
wenn sich der Versicherte so übernimmt, dass er es in Kauf nimmt, seine
Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllen zu können.

Nach über 10 Jahren InsO ist aus den o.g. Zahlen abzuleiten, dass in nicht
wenigen Sanierungsfällen die an der Sanierung Beteiligten davon ausgehen,
dass sie gegen das Verbot einer eindimensionalen außergerichtlichen Sanie-
rungsprüfung bewusst verstoßen, aber hoffen, dass die außergerichtliche
Sanierung nicht zu schlechteren Ergebnissen führen wird. Das kann bei
Misslingen der außergerichtlichen Sanierungsbemühungen zum versicherungs-
rechtlichen Bummerang werden. Was menschlich als Erklärung verständlich
sein mag, kann versicherungsvertragsrechtlich ‘tödlich’ sein.

Noch weitergehender ist der Risikoausschluss für wissentliche Pflichtverlet-
zung. Danach sind Haftpflichtansprüche wegen Schadensverursachung durch
wissentliches Abweichen vom Gesetz, einer Vorschrift, Anweisung oder
Bedingung des Auftraggebers oder durch sonstige wissentliche Pflichtverlet-
zung nicht versichert. Der Vorsatz hinsichtlich der Pflichtverletzung – d.h. das
Wissen um die Unvereinbarkeit mit einer sachgerechten Berufsausübung –

reicht aus. Der schädigende Erfolg der Handlung oder Unterlassung hingegen
muss nicht vorausgesehen oder billigend in Kauf genommen werden.36 Der
Versicherungsschutz entfällt daher auch dann, wenn das versicherte Organmit-
glied überzeugt war, dass kein Schaden eintreten wird. Vorsorglich wird darum
geraten, eine vorgenommene Abwägung zwischen dem Szenario Sanierung mit
oder ohne Insolvenz zu dokumentieren.

5. Fazit

Wir haben uns an den Gedanken zu gewöhnen, dass Insolvenzen zu einer
funktionierenden Marktwirtschaft gehören und einen Weg bieten, rechtlich und
wirtschaftlich geordnet eine Sanierung/ein Gesundschrumpfen auf die gesunden
Unternehmensteile zu regeln. Unternehmensleitungen und ihre Berater haben
sich rechtzeitig damit auseinander zu setzen.

35. OLG Karlsruhe, Urt. v. 15.12.2005 – 12 U 150/05, VersR 2006, 783.
36. BGH, Urt. v. 13.2.1992 – IX ZR 105/91, NJW 1992, 1179 für Notare.
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Bestuurdersaansprakelijkheid bezien vanuit de fiscus

A. VAN EIJSDEN1

1. Inleiding

Algemeen
In het voorliggende hoofdstuk wordt een bespreking gewijd aan de bestuur-
dersaansprakelijkheid van art. 36 Invorderingswet 1990 (IW 1990). De aanpak is
zodanig dat diverse essentiële aspecten van de fiscale bestuurdersaansprakelijk-
heid (Wba) in afzonderlijke paragrafen aan de orde komen. Daarnaast is van
belang dat de redactie van deze uitgave heeft verzocht om bij de bespreking van
de Wet bestuurdersaansprakelijkheid2, 3 nadrukkelijk aandacht te besteden aan de
betekenis van het wetsvoorstel personenvennootschappen en aan de vraag of met
de tweede misbruikwet daadwerkelijk misbruik wordt bestreden en zo ja op welke
wijze en in welke mate. Overigens dient bedacht te worden dat binnen het bestek
van de ruimte die voor de Wba is ingeruimd, niet alle aspecten die aan de Wba
zijn verbonden, aan de orde kunnen komen. Ook moesten beperkingen in acht
worden genomen qua diepgang van sommige onderdelen van het onderwerp.

Welke onderwerpen komen ter sprake
In dit hoofdstuk wordt de Wba onder het vergrootglas gelegd en daarbij is er voor
gekozen allereerst aandacht te besteden aan het systeem van de Wba (§ 2) waarna
vervolgens wordt bezien welke doelen met de invoering van de Wba werden
nagestreefd (§ 3). Degene die op grond van de Wba aansprakelijk kan worden
gesteld, is de bestuurder. Een voor de hand liggende vraag is vervolgens, wie er nu
precies bestuurder in de zin van de Wba is? Is dat alleen de formele bestuurder of
zijn dat ook personen die zich met het beleid hebben beziggehouden zonder
formeel als bestuurder te boek te staan? En kan de curator of de bewindvoerder
onder omstandigheden ook als bestuurder worden aangemerkt? Deze vragen
worden beantwoord in de volgende paragraaf (§ 4). Er kan pas sprake zijn van

1. A. van Eijsden is werkzaam op het Ministerie van Financiën.
2. Deze aansprakelijkheidswetgeving is neergelegd in art. 36 Invorderingswet 1990 en wordt

hierna meestal aangeduid als Wba. De Derde Antimisbruikwet, de Wet bestuurdersaan-
sprakelijkheid in faillissement die is neergelegd art. 2:138 en 2:248 BW wordt afgekort als
Wbf. De Wbf is van 16 mei 1986 (Stb. 1986, 275) Kamerstuknr. 16 631, welke wet in
werking is getreden op 1 januari 1987.

3. Veelal aangeduid als de Tweede Antimisbruikwet, wet van 21 mei 1986 (Stb. 1986, 276)
Kamerstuknr. 16 530, welke wet in werking is getreden op 1 januari 1987.
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aansprakelijkheid op grond van de Wba in gevallen waarin het bestuur van het
belastingschuldige lichaam zich heeft schuldig gemaakt aan kennelijk onbehoor-
lijk bestuur óf wanneer er een vrijwel onweerlegbaar vermoeden van kennelijk
onbehoorlijk bestuur bestaat (§ 5).

Een zeer essentieel onderdeel van de Wba is de op het belastingschuldige
lichaam rustende verplichting haar betalingsonmacht te melden. Ofschoon deze
meldingsplicht ook reeds in § 2 aan de orde komt wordt nader op het doel en de
achtergronden van de meldingsregeling ingegaan (§ 6). In de volgende
paragraaf (§ 7) wordt ingegaan op de ‘houdbaarheid’ van de meldingsregeling.
Dit, omdat er een conclusie van A-G Van Ballegooijen is verschenen die er op
neerkomt dat de meldingsregeling wel eens zou kunnen conflicteren met
bovennationaal recht. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of de invoering
van de Wet op de Personenvennootschappen van invloed is op de Wba (§ 8).
Bijzonder boeiend is te onderzoeken of, nu de Wba tot de antimisbruik-
wetgeving behoort, de invoering van de Wba ook daadwerkelijk heeft bijge-
dragen aan de bestrijding van misbruik van vennootschappen (§ 9).

Een interessant onderwerp is voorts de samenloop van Wba en Wbf. Wat is
daarover geregeld en wie neemt het voortouw (§ 10)?

Tot slot wordt aandacht gegeven aan het feit dat de fiscus doorgaans veel
informatie tot zijn beschikking heeft die ook bruikbaar zou kunnen zijn voor de
curator. Is die informatie ook zonder voorbehoud beschikbaar voor de curator,
zo wordt vaak gevraagd. Wat is daar in de sfeer van het beleid over opgemerkt
en zijn er restricties (§ 11)?

2. Het systeem van de Wba

Algemeen
In art. 36 IW 1990 is de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid geregeld. Op
grond van die bepaling heeft de ontvanger de mogelijkheid bestuurders van een
rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat aan vennootschapsbelasting is
onderworpen, hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor belastingschulden van
dat lichaam. De Wba heeft niet op alle onbetaald gebleven belastingen betrek-
king, maar is beperkt tot de in de wet genoemde belastingen.4

De bestuurder is degene die door de ontvanger voor de onbetaald gebleven
belastingschulden aansprakelijk kan worden gesteld. Onder het begrip ‘bestuur-
der’ wordt niet alleen de formele bestuurder verstaan, ook andere personen
of rechtspersonen die zich hebben beziggehouden met het besturen van de

4. Zie de opsomming in art. 36, eerste lid, IW 1990.
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rechtspersoon kunnen aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurder kan alleen
aansprakelijk worden gesteld als het niet betalen van de belastingschuld door de
rechtspersoon aan de bestuurder is te wijten en diens handelwijze is te kwalifi-
ceren als ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Tevens moet er een causaal verband
bestaan tussen het kennelijk onbehoorlijk bestuur en het niet betalen van de
belastingen waarvoor aansprakelijkstelling mogelijk is. In dit verband is ook van
belang dat het kennelijk onbehoorlijk bestuur gepleegd moet zijn in de periode
van drie jaren voorafgaand aan het moment waarop betalingsonmacht is gemeld
of gemeld had moeten worden.

Op grond van de bestuurdersaansprakelijkheidsregeling is het belasting-
schuldige lichaam verplicht om, onmiddellijk nadat bekend is dat zij de door
haar verschuldigde belasting niet kan betalen, de ontvanger hiervan op de
hoogte te stellen. Dit wordt de melding betalingsonmacht genoemd. Het al dan
niet op de juiste wijze melden van betalingsonmacht, heeft gevolgen voor de
bewijslastverdeling in de bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

Een bestuurder die aansprakelijk is gesteld of vreest dat de ontvanger hem
aansprakelijk zal stellen, kan de verhaalsmogelijkheden van de ontvanger
(pogen te) frustreren. Bij zodanige handelwijze hoeft de ontvanger zich niet
zondermeer neer te leggen.5 De bestuurder verkoopt bijvoorbeeld zijn bezit-
tingen voordat de ontvanger hierop verhaal heeft kunnen nemen. In dat geval
kan de ontvanger deze verkoopovereenkomst vernietigen en zich alsnog op de
desbetreffende assets verhalen.

Een aansprakelijk gestelde bestuurder die zijn aansprakelijkheidsschuld aan
de ontvanger heeft betaald, kan het betaalde bedrag verhalen op de belasting-
schuldige rechtspersoon of (partieel) op zijn medeaansprakelijken. De bestuur-
dersaansprakelijkheid is met ingang van 1 januari 2008 uitgebreid.6 Deze
uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid geeft de ontvanger de moge-
lijkheid om bestuurders niet alleen aansprakelijk te stellen voor de door de
rechtspersoon zelf verschuldigde belastingen, maar ook voor een aansprake-
lijkheidsschuld van de rechtspersoon.

Melding van betalingsonmacht
De aansprakelijkheidsregel van art. 36 bevat tevens de mogelijkheid om een
bestuurder – zonder dat kennelijk onbehoorlijk bestuur is bewezen – op grond
van een (vrijwel onweerlegbaar) vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur,
aansprakelijk te houden. Deze situatie kan zich voordoen wanneer niet of niet

5. Zie art. 36, achtste lid, IW 1990 (de zogenaamde bestuurderspauliana).
6. Per genoemde tijdstip is art. 36b in de IW 1990 opgenomen welk artikel regelt dat de

bestuurdersaansprakelijkheid van art. 36 ook geldt voor aansprakelijkheidsschulden (en
derhalve niet alléén voor de eigen belastingschulden) van het belastingschuldige lichaam.
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tijdig door of namens het belastingschuldige lichaam, mededeling (vaak ook
‘melding’ genoemd) van betalingsonmacht is gedaan.

De meldingsregeling houdt globaal het volgende in. Een belastingschuldig
lichaam dat niet in staat is zijn belasting binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen, moet dat onmiddellijk7 aan de ontvanger meedelen. Aan deze ‘mel-
ding’ van betalingsonmacht worden enkele hierna te noemen eisen gesteld.

Met ingang van 4 juli 20108 dient een belastingschuldig lichaam betalings-
onmacht schriftelijk9 te melden bij de ontvanger.10 Door deze schriftelijkheids-
eis zal de kans op misverstanden over het al dan niet gemeld hebben van
betalingsonmacht, drastisch worden beperkt, aldus de wetgever. De melding
mag op papier worden gedaan of digitaal via een webformulier in het persoon-
lijke domein voor ondernemingen.

Overigens zij opgemerkt dat wanneer de ontvanger reeds op de hoogte is van
de financiële problemen van het belastingschuldige lichaam, de melding
achterwege kan blijven. Gelet op de vérstrekkende consequenties die aan het
niet of te laat melden verbonden kunnen zijn, verdient het aanbeveling om
melding om redenen van veronderstelde bekendheid met de betalingsonmacht
aan de zijde van de ontvanger, pas achterwege te laten indien ontwijfelbaar
duidelijk is dat de fiscus op de hoogte is van de illiquiditeit van het lichaam
alsmede van de aard van de illiquiditeit.

De melding moet weliswaar ‘terstond’ geschieden maar in lagere regel-
geving11 is bepaald dat de melding uiterlijk binnen twee weken na de dag
waarop de verschuldigde belastingen behoorden te zijn voldaan of afgedragen,
moet hebben plaats gehad. Indien zogenaamde correctie-naheffingsaanslagen zijn
opgelegd en met betrekking tot het opleggen van die naheffingsaanslagen grove
schuld aan de zijde van het lichaam ontbreekt, dient de melding plaats te hebben
binnen twee weken na de vervaldag van die naheffingsaanslag.12 De melding van
betalingsonmacht dient inzicht te verschaffen in de omstandigheden die ertoe

7. De wet bezigt in dit verband in art. 36, tweede lid, het woord ‘terstond’.
8. Zie het besluit van 28 april 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van

artikel XVII, onderdeel C, van Overige fiscale maatregelen 2010, Stb. 2010, 178.
9. Bij de Wet Overige Fiscale Maatregelen 2010 (OFM 2010; Stb. 2009, 610) was art. 36, tweede

lid, Invorderingswet 1990, waarin de melding betalingsonmacht is geregeld, gewijzigd. In
OFM 2010 is geregeld dat de melding altijd schriftelijk moet plaatsvinden. Invoering zou
echter bij Koninklijk Besluit plaats vinden. Dat is geschied bij het in de vorige voetnoot
genoemde besluit.

10. Bij arrest HR 25 september 1991, BNB 1992/162 heeft het hoogste rechtscollege geoordeeld
dat melding niet schriftelijk hoefde te geschieden. De in art. 36 opgenomen delegatie was
niet toereikend voor deze schriftelijkheidseis. Per 4 juli 2010 heeft de wetgever geregeld wat
kennelijk destijds reeds was beoogd, te weten schriftelijke meldingen.

11. Zie hoofdstuk III van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 (hierna: Uitvoeringsbe-
sluit IW 1990) dat geheel aan de meldingsproblematiek is gewijd.

12. Zie art. 7, tweede lid, Uitvoeringsbesluit IW 1990.
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hebben geleid dat de verschuldigde belasting niet (tijdig en/of volledig) op
aangifte is afgedragen of voldaan of niet is betaald.13

Voor meldingen die betrekking hebben op aansprakelijkheidsschulden is in
art. 7a Uitvoeringsbesluit IW 1990 een vergelijkbare regeling opgenomen.14

Indien de melding van betalingsonmacht door of namens het lichaam tijdig
heeft plaats gevonden is de bestuurder nog steeds niet uit de ‘gevarenzone’.
Indien namelijk door de ontvanger om nadere informatie wordt verzocht, dan
wel boeken of bescheiden ter inzage worden gevraagd en op dat verzoek niet of
niet tijdig wordt gereageerd, wordt de op zich tijdige melding alsnog als niet
rechtsgeldig gekwalificeerd15 met alle daaraan verbonden consequenties.

In gevallen waarin tijdig tot het melden van betalingsonmacht is overgegaan,
is de bestuurder slechts aansprakelijk voor de belastingschulden genoemd in
art. 36, eerste lid, IW 1990, indien door de ontvanger aannemelijk is gemaakt,
dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van door de bestuurder
gepleegd kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren, vooraf-
gaande aan het tijdstip van de melding.

Indien niet of niet tijdig betalingsonmacht is gemeld of niet of niet tijdig is
voldaan aan de plicht om informatie te verstrekken16 aan de ontvanger, dan is
de bestuurder aansprakelijk, met dien verstande dat wordt vermoed dat de niet
betaling van de belastingen aan hem is te wijten en dat de periode van drie jaren
wordt geacht in te gaan op het tijdstip waarop het lichaam in gebreke is. Tot de
weerlegging van het vermoeden dat de bestuurder zich heeft bezondigd aan
kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt slechts toegelaten de bestuurder die
aannemelijk maakt dat het niet aan hem is te wijten dat het lichaam niet of
niet tijdig zijn meldingsverplichting is nagekomen. De jurisprudentie maakt
duidelijk dat het vrijwel ondoenlijk is om tot zodanig aannemelijk maken te
komen.

Melding en ziekte
Hiervoor is opgemerkt dat wanneer het belastingschuldige lichaam niet tijdig
zijn betalingsonmacht heeft gemeld, de bestuurder in dat geval aannemelijk kan
maken dat het niet aan hem is te wijten dat het lichaam niet of niet tijdig zijn
meldingsverplichting is nagekomen. Pas nadat de bestuurder daarin is geslaagd
wordt hij toegelaten tot weerlegging van het wettelijk vermoeden dat hij zich
heeft schuldig gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Opgemerkt is

13. Zie art. 7, derde lid, Uitvoeringsbesluit IW 1990.
14. Zie voor de rechtsbasis van de aansprakelijkheid voor aansprakelijkheidsschulden art. 36b

IW 1990.
15. Zie art. 8, Uitvoeringsbesluit IW 1990. Zie voorts art. 9 van genoemd besluit voor termijnen

en de wijze van informatieverstrekking alsmede voor kopieën en uittreksels.
16. Als bedoeld in art. 8, Uitvoeringsbesluit IW 1990 en voor de termijnen etc. art. 9 van

genoemd besluit.
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voorts, dat op basis van de jurisprudentie duidelijk is dat het vrijwel ondoenlijk
is om tot zodanig aannemelijk maken te komen. Er is echter één arrest17 waarin
de Hoge Raad – onder omstandigheden – ziekte als verschonende omstandig-
heid lijkt te aanvaarden.

In dat arrest oordeelt de Hoge Raad dat de vraag of een bestuurder naar de
eis van art. 36, vierde lid, laatste volzin, IW 1990 aannemelijk heeft gemaakt
dat het niet aan hem is te wijten dat het lichaam niet aan zijn meldingsplicht
inzake betalingsonmacht heeft voldaan, in beginsel moet worden beantwoord
naar de omstandigheden aan het einde van het tijdvak waarbinnen het lichaam
uiterlijk zijn betalingsonmacht aan de ontvanger had moeten melden. Indien
naar die omstandigheden beoordeeld de bestuurder geen verwijt (met betrek-
king tot het niet-melden) treft, kunnen niettemin omstandigheden die zich op
een ander moment hebben voorgedaan, meebrengen dat de bestuurder toch het
hiervoor bedoelde verwijt treft. In genoemd arrest gaat het derhalve om de
vraag of het een zieke bestuurder die niet zelf in staat is om (tijdig) aan de
meldingsplicht te voldoen, kan worden verweten dat hij in de periode vóór het
tijdstip waarop de betalingsonmacht uiterlijk diende te worden gemeld, heeft
nagelaten om maatregelen te treffen die ertoe zouden leiden dat wél aan de
meldingsplicht kon worden voldaan, zoals het aanstellen van een zaakwaar-
nemer. Dat is naar het oordeel van de Hoge Raad slechts het geval indien:
I in die periode de financiële vooruitzichten van het lichaam redelijkerwijs

tot dergelijke maatregelen noopten. Bovendien is daarvoor vereist dat
II vorenbedoelde bestuurder redelijkerwijs kon voorzien dat hij buiten staat

zou geraken om de eventuele betalingsonmacht zelf tijdig en naar behoren
te melden, en

III hij ondanks zijn ziekte in die periode redelijkerwijs nog in staat was om
vorenbedoelde maatregelen te treffen.

De zaak is door de Hoge Raad verwezen. Het verwijzingshof heeft nog niet
geoordeeld. Evenwel is het oordeel van de Hoge Raad voor de rechtspraktijk
voldoende helder om als leidraad bij de meldingsproblematiek in relatie met
ziekte van de bestuurder te kunnen dienen.

Moet tijdens faillissement en surseance ook worden gemeld?
Als de meldingstermijn afloopt op of na de faillissementsdatum hoeft geen
melding van betalingsonmacht meer plaats te vinden. De ontvanger heeft in dat
geval bij een eventuele aansprakelijkstelling een bewijslast alsof rechtsgeldig is
gemeld.

17. Zie HR 28 september 2007, nr. 42857, V-N 2007/46.29.
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Wanneer tijdig betalingsonmacht is gemeld en de ontvanger voorafgaand aan
het faillissement om ontbrekende informatie dan wel nadere gegevens en inlich-
tingen of gegevensdragers heeft gevraagd en het faillissement wordt uitgesproken
voordat de gestelde termijn verstrijkt, dan wordt de melding als rechtsgeldig
aangemerkt. Het lichaam hoeft de gevraagde gegevens niet meer te verstrekken.

Als aan een rechtspersoon surseance van betaling is verleend, blijft de
meldingsplicht bestaan. Als de bewindvoerder betalingsonmacht meldt, wordt
die melding aangemerkt als rechtsgeldig. Uitsluitend in gevallen waarin
duidelijk blijkt dat de bestuurders hun medewerking aan de melding hebben
geweigerd, heeft de melding door de bewindvoerder geen waarde.18

Informatieverzoek over Wba
De Hoge Raad is tot oordelen geroepen in een casus waarin een bestuurder
heeft verzocht om informatie over de Wba. De ontvanger verzond ten antwoord
op dat verzoek een meldingsformulier. Vervolgens – toen het formulier niet
werd teruggezonden door de bestuurder – stelde de ontvanger de bestuurder op
grond van de Wba aansprakelijk wegens niet melden van betalingsonmacht. De
Hoge Raad oordeelde dat de ontvanger de bestuurder had moeten wijzen op de
consequenties van het niet voldoen aan de meldingsplicht. De Hoge Raad
motiveert zijn oordeel aan de hand van de vérstrekkende consequenties van de
Wba voor bestuurders. Kortom: van de fiscus mag ook wat worden verwacht bij
de toepassing van deze zeer vérstrekkende aansprakelijkheidsbepaling.19

Rode draad bij heel veel uitspraken van de Hoge Raad over de bestuur-
dersaansprakelijkheid is dat, gelet op de grote consequenties en impact van
de regeling en de moeilijke toegankelijkheid voor niet geïnvolveerde bestuur-
ders, aan de handelwijze van de fiscus hoge eisen mogen worden gesteld.

3. Doel en strekking van de Wba

Inleiding
Het is interessant om na te gaan wat nu precies de bedoeling van de invoering
van de Wba was/is. Daarbij is van belang dat de Wba bij de veelal als ‘tweede
antimisbruikwet’ aangeduide wetgeving tot stand is gekomen. Uitgaande van
de wetgeving waarvan de Wba deel uitmaakte, gaat het derhalve om het
bestrijden van misbruik. Wanneer is nu precies sprake van misbruik?20 Dat

18. Zie voor het beleid op het terrein van melden ingeval van faillissement en surseance van
betaling art. 36.5.6 en art. 36.5.7 Leidraad Invordering 2008.

19. HR 24 mei 2002, VN 2002/38.34.
20. Digitale versie van Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal nr. 14: verkeerd,

slecht gebruik.
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wordt niet heel duidelijk uit de parlementaire geschiedenis. Wel is de mening
van de staatssecretaris van Financiën af te leiden uit art. 36, par. 4, tweede lid,
Leidraad Invordering 1990.21 Aldaar werd destijds onder het opschrift ‘Mis-
bruik’ vermeld:

‘De regeling van de bestuurdersaansprakelijkheid beoogt het misbruik van
rechtspersonen te bestrijden. Van misbruik is in ieder geval sprake wanneer een
bestuurder zichzelf of zijn verwanten ongerechtvaardigd verrijkt ten koste van
het lichaam door onverantwoorde onttrekkingen van gelden aan het lichaam,
zoals het anders dan incidenteel beschikken over gelden van het lichaam voor
privé-doeleinden, het afsluiten van voor het lichaam onvoordelige transacties
met de bestuurder in privé of het opeisen van vorderingen op het lichaam terwijl
de liquiditeitspositie van het lichaam dit niet toelaat.

Ook een bedrijfsvoering waarbij de belangen van de crediteuren van het
lichaam worden verwaarloosd, bijvoorbeeld door stelselmatig werken aan te
nemen tegen zodanig lage prijzen dat betaling van premies en belastingen niet
mogelijk is en dus de opzet tot niet-betaling aanwezig kan worden geacht, is te
beschouwen als misbruik. In deze gevallen is steeds sprake van kennelijk
onbehoorlijk bestuur.’

Duidelijk moge zijn dat de bedoeling van de Wba is het bestrijden van
misbruik en oneigenlijk gebruik in díe betekenis dat een bestuurder zichzelf of
een derde (waarbij hij enig belang heeft) verrijkt, ten nadele van de (crediteuren
van de) vennootschap en (soms) deszelfs aandeelhouders of andere belang-
houders. Wanneer deze omschrijving als uitgangspunt wordt genomen valt
meteen op dat die omschrijving heel ruim is. Wellicht zelfs te ruim. Immers,
faillissementsfraude – voor zover die door gebruikmaking van vennootschap-
pen wordt gepleegd – voldoet ook aan die omschrijving. Om die reden zal het
geen toeval zijn dat de Wbf het volgende wetgevende product (namelijk het
derde) in de rij van misbruikwetten was.

Toch zij te dezer plaatse benadrukt dat niet een helder eenduidig begrip
misbruik of oneigenlijk gebruik in de sfeer van de Wba bestaat.

De strekking van de Wba
Hiervoor is weergegeven dat het doel wat met de Wba werd beoogd was/is het
bestrijden c.q. tegengaan van misbuik.

21. Deze leidraad is ingetrokken bij besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M, Stcrt. 2008,
122 en vervangen door de Leidraad Invordering 2008 waarin de omschrijving van misbruik
niet althans nauwelijks aan de orde komt. Dat laatstgenoemde leidraad soberder is voor
zover het de beschrijving van ‘misbruik’ betreft, valt te verklaren uit het feit dat díe leidraad
alleen nog maar (écht) beleid bevat. De intrekking van de uit 1990 daterende leidraad heeft
evenwel geen betekenis voor het standpunt van de staatssecretaris over misbruik. Dat
standpunt is ongewijzigd gebleven.
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De meer materiële strekking van de Wba lijkt tweeledig:
a. invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders die de

rechtspersoon misbruiken; de norm daarbij is kennelijk onbehoorlijk
bestuur

b. bescherming van de schuldeiserpositie van de fiscus door middel van de
wettelijke plicht een eventuele betalingsonmacht tijdig te melden. Deze
wettelijke plicht wordt afgedwongen doordat het niet (correct) nakomen
van de meldingsplicht met hoofdelijke aansprakelijkheid wordt bedreigd
doordat een vrijwel onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijk bestuur
wordt verondersteld.

Het onder a. vermelde maakt inzichtelijk dat bestuurders die zich bezondigen
aan kennelijk onbehoorlijk bestuur22 er op kunnen rekenen aangesproken te
worden op hun laakbaar gedrag en dat de sanctie die de Wba daarop stelt het
betalen van de diverse belastingen en eventueel rente, boete en kosten23 is.
Andere sancties zijn er in fiscalibus niet, behoudens de mogelijkheid om de
bestuurder te vervolgen voor een fiscaal delict. Overigens zij opgemerkt dat het
bestuursrechtelijke traject bestuurders vaak meer ‘pijn’ doet dan een door de
strafrechter opgelegde (taak)straf. De meest gevolgde handelwijze is evenwel
dat de zaak door de ontvanger buiten de strafrechter om wordt afgedaan. In dit
kader is interessant dat de rechter – anders dan bij toepassing van de Wbf 24 –

niet de bevoegdheid heeft om de aansprakelijkheidsschuld te matigen.25 De
vaststelling dat de bestuurder wegens door hem gepleegd kennelijk onbehoor-
lijk bestuur aansprakelijk is impliceert derhalve dat hij dat is voor alle
genoemde belastingaanslagen ten name van het belastingschuldige lichaam,
mits voldaan wordt aan de overige eisen van art. 36 IW 1990.26

Het onder b. vermelde maakt inzichtelijk dat wanneer de ontvanger door
nalatigheid van de bestuurder27 in een nadelige positie terecht komt – omdat hij
door het achterwege laten van de melding blijkt oninbare aanslagen ter
invordering te hebben – dat nadeel kan worden opgeheven door die aanslagen
alsnog op de bestuurder28 te verhalen.

22. Eigenlijk het misbruik plegen wat de Wba beoogt te ontmoedigen.
23. Vergelijk art. 32, tweede lid, IW 1990.
24. Vergelijk art. 2:138, vierde lid en 2:248, vierde lid BW.
25. Zie HR 15 mei 2009, nr. 07/13032, V-N 2009/24.20.
26. Twee belangrijke voorbeelden van die ‘overige eisen’ zijn de causaliteitseis en de driejaars-

periode waarbinnen het kennelijk onbehoorlijk bestuur moet zijn gepleegd.
27. Die – namens het lichaam – immers terstond betalingsonmacht had behoren te melden.
28. Die de oorzaak is van genoemde oninbaarheid.
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Zoals uit het vorenstaande blijkt is naast het bestrijden van misbruik aan de
Wba ook nadrukkelijk een budgettaire functie verbonden: het alsnog invorderen
van de openstaande belastingaanslagen.29

Hetgeen hiervoor is weergegeven moge duidelijk maken dat – anders dan
criticasters wel stellen – de Belastingdienst niet ‘zo maar in the blind’ of
‘gemakkelijk’ tot aansprakelijkstelling over gaat, waarbij alleen de dommen ‘de
klos’ zijn en de slimmeriken vrijuit gaan.30

Samenvattend zou gesteld kunnen worden dat het onder a. vermelde ertoe
strekt kwaadwillende bestuurders af te schrikken terwijl het onder b. genoemde
ertoe strekt de belangen van de schatkist zo veel mogelijk te dienen. De
zogenaamde budgettaire functie.

Op de vraag of daadwerkelijk misbruik wordt bestreden wordt in § 10
ingegaan.

4. Bestuurder

Bestuurder
Op grond van de Wba kunnen – zoals de benaming die doorgaans aan de
Tweede Anti-misbruikwet wordt gegeven reeds doet vermoeden – slechts
bestuurders (en zij alleen) aansprakelijk worden gesteld. Doorgaans zal het
gaan om de bestuurder in formele zin maar hij is niet de enige die in art. 36 IW
1990 wordt bedoeld. Het begrip ‘bestuurder’ omvat naar de bedoeling van de
wetgever namelijk aanmerkelijk méér dan alleen de formele bestuurder. Bij
de aansprakelijkheid van de bestuurder in formele zin is niet van belang of die
bestuurder zich feitelijk met de gang van zaken met betrekking tot het lichaam
heeft beziggehouden.31

De bestuurder in formele zin is de bestuurder die als zodanig is benoemd bij
de akte van oprichting door de algemene vergadering van aandeelhouders of de
raad van commissarissen van de rechtspersoon.

29. In het ‘samenvattend eindrapport van het evaluatieonderzoek’ naar Wba en Wbf opgesteld
door C. Meus, worden de belangrijkste effecten die werden beoogd met de Wba en Wbf als
volgt samengevat:
– een vermindering van het misbruik van rechtspersonen door roekeloze dan wel malafide

bestuurders;
– een beperking van het oplopen van niet verhaalbare schulden, onder meer door een

verkorting van de doodsstrijd van niet levensvatbare bedrijven.
30. Zoals door sommige schrijvers wel wordt beweerd. Zie ook paragraaf 7.
31. Zie onder meer Rb. ’s-Gravenhage 18 september 1996, nr. 95 3369, Hof ’s-Gravenhage 19

maart 1998, MK VI nr. C95/861, CRvB 8 januari 1996, RSV 1996/142 en CRvB 20 februari
1997, nr. 95/1570 en 1576 CSV.
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Uitbreiding van het begrip bestuurder
Ofschoon het begrip ‘bestuurder’ in de Wba op andere wijze is omschreven dan
in de regeling van de Wbf, is er de facto geen onderscheid tussen het begrip
bestuurder in de zin van de Wba en de Wbf. Het gaat om inhoudelijk identieke,
ruim te interpreteren begrippen. Weliswaar is de beschrijving van die begrippen
verschillend maar uit die andere wijzen van formuleren kan uiteindelijk geen
andere conclusie worden getrokken dan dat met ‘de bestuurder’ in beide
regelingen dezelfde persoon bedoeld is.

Voorbeelden van de bestuurder in de wet:

In art. 36, vijfde lid, IW 1990 wordt een uitbreiding gegeven aan het begrip
‘bestuurder’. Die bepaling luidt:

‘5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bestuurder mede verstaan:
a. de gewezen bestuurder tijdens wiens bestuur de belastingschuld is ontstaan;
b. degene ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid van het

lichaam heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder, met
uitzondering van de door de rechter benoemde bewindvoerder;

c. indien een bestuurder van een lichaam een lichaam is in de zin van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen: ieder van de bestuurders van het
laatstbedoelde lichaam.’.

Eigenlijk draait het bij de beantwoording van de vraag of een persoon
kwalificeert voor ‘bestuurder’ in de zin van de Wba om de vraag of die
persoon zich heeft beziggehouden met zodanige beleidsbepalende bezigheden
dat hij zich de facto heeft gedragen als bestuurder (beleidsbepaler). Een en
ander betekent dat een grootaandeelhouder die een zodanige machtspositie
heeft en uitoefent dat hij zich gedraagt als beleidsbepaler, bestuurder is in de zin
van de Wba. Hetzelfde geldt voor commissarissen.

Wie al dan niet als beleidsbepaler is aan te merken hangt af van de vraag of
en zo ja in welke mate hij zich met het beleid – dat normaliter bij het bestuur
ligt – heeft beziggehouden.

In de sfeer van de Wba is vrij veel jurisprudentie verschenen omtrent de vraag
wie al dan niet als bestuurder is aan te merken. Er is van afgezien die jurisprudentie
te vermelden. Verwezen zij naar het artikelsgewijs commentaar op art. 36 in het
onderdeel Invorderingswet van de fiscale encyclopedie De Vakstudie.

‘Beperking’ van het begrip bestuurder
In de parlementaire geschiedenis is tot uitdrukking gekomen dat de bestuurders in
de zin van de Wet op de Ondernemingsraden niet als bestuurders in formele zin
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zijn aan te merken. Uit art. 36, vijfde lid, IW 1990 blijkt dat de door de rechter
benoemde bewindvoerder evenmin bestuurder in de zin van de Wba kan zijn.
Gaat hij echter zijn boekje te buiten dan kan hij uiteraard zowel aansprakelijk zijn
op basis van het gemene recht als op grond van art. 36 IW 1990.

De curator als bestuurder
De vraag is wel gesteld of de curator indien hij een onderneming tijdens
faillissement continueert, ook het risico loopt om op grond van deWba aansprake-
lijk te worden gesteld. Ofschoon die vraag veel aanleiding lijkt te verschaffen voor
theoretische beschouwingen is de staatssecretaris daar duidelijk over. In de L.I.
2008wordt in § 36.3. onder het opschrift ‘Curator is niet aansprakelijk op grond van
artikel 36’, het volgende opgemerkt: ‘De curator in het faillissement van een
rechtspersoon kan niet op grond van artikel 36 van de wet aansprakelijk worden
gesteld, ook al zou hij onder omstandigheden het beleid van de rechtspersoon
gedurende het faillissement feitelijk bepalen als ware hij bestuurder.’

Het vorenstaande maakt kort en goed duidelijk dat de staatssecretaris meent
dat wanneer de curator misslagen pleegt althans zijn taken niet zó professioneel
uitvoert dat daardoor de fiscus wordt benadeeld, niet de weg van art. 36 IW
1990 behoort te worden bewandeld maar de andere, bekende instrumenten
voldoende mogelijkheden bieden.

Aangezien het aanspreken van de curator ingeval van tekortschietende
beroepsuitoefening buiten het bestek van dit hoofdstuk valt, wordt hierop te
dezer plaatse niet verder ingegaan.

5. Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Wie is bestuurder
Zoals hiervoor reeds aan de orde kwam is het enige criterium voor de
hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’.
Daarbij onderkent de wet twee benaderingen van dat begrip.
1. Allereerst moet onderkend worden de situatie waarin de ontvanger aan-

nemelijk maakt dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is
van aan de bestuurder te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur in de
periode van drie jaren, voorafgaande aan het tijdstip van de mededeling
van betalingsonmacht.

2. Daarnaast is er de situatie waarin sprake is van een schier onweerlegbaar
wettelijk vermoeden32 van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Die situatie doet

32. Ook in art. 2:138 en 2:248 BW is sprake van wettelijke vermoedens van kennelijk
onbehoorlijk bestuur. Die zien echter op de boekhoudplicht van het bestuur (art. 2:10
BW) en de plicht die op de rechtspersoon rust om tot openbaarmaking van de boeken
(art. 2:394 BW) over te gaan.

118

A. van Eijsden



zich voor in gevallen waarin de betalingsonmacht van het belastingschul-
dige lichaam niet of niet tijdig is gemeld dan wel na een tijdige melding
desgevraagd informatieverstrekking dan wel het overleggen van boeken en
bescheiden achterwege blijft.

Overigens is de inhoud van het begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur identiek
aan dat zoals het wordt gebezigd in art. 2:138 en 2:248 BW. Om die reden
wordt te dezer plaatse – behoudens het in de volgende subparagraaf vermelde –
niet verder ingegaan op het begrip kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Bijzondere jurisprudentie
Aan de Hoge Raad is de vraag voorgelegd of de ontvanger bij het zoeken naar
bestuurders die hij zou kunnen aanspreken op grond van de Wba, mag afgaan
op de inschrijving in het Handelsregister van de bestuurder. De Hoge Raad33

verklaart het beroep in cassatie van de bestuurder tegen diens aansprakelijk-
stelling gegrond omdat voorop moet worden gesteld dat de ontvanger in een
geval waarin hij wenst over te gaan tot toepassing van de Wba, niet behoort
tot de door art. 18 Handelsregisterwet 1996 beschermde derden. De vordering
van de ontvanger berust immers op de wet (in casu is sprake van een verbintenis
uit de wet) en vloeit niet voort uit een rechtsbetrekking waarop genoemd art. 18
ziet, te weten een rechtsbetrekking op het aangaan waarvan het ontbreken van
een juiste en volledige inschrijving in het handelsregister van hetgeen daarin
wettelijk ingeschreven moet worden, in het algemeen van invloed kan zijn.

Duidelijk is dat de ontvanger bij aansprakelijkstelling van de bestuurder zijn
standpunt zal moeten onderbouwen en niet kan volstaan met een verwijzing
naar het Handelsregister.

6. De meldingsregeling nader beschouwd

Melden van betalingonmacht
De wetgever heeft de meldingsregeling in art. 36 IW 1990 opgenomen om te
bevorderen dat de ontvanger zo snel mogelijk over de betalingsonmacht
geïnformeerd zal worden. In de Toelichting op art. 36 IW 199034 is daaromtrent
het volgende opgemerkt: ‘Deze meldingsregeling dwingt de bestuurder van het
lichaam tot actie, wanneer het lichaam in betalingsmoeilijkheden komt te
verkeren. De regeling beoogt te bewerkstelligen dat de ontvanger op een vroeg
tijdstip op de hoogte geraakt van de moeilijkheden waarin het lichaam verkeert.
De ontvanger kan zich dan, mede op grond van de overgelegde gegevens en de
verkregen inlichtingen, beraden op het beleid dat hij ten aanzien van het

33. HR 27 juni 2008, nr. 07/10704, V-N 2008/31.24.
34. MvT, Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 97.
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lichaam zal voeren. Voor de onverantwoordelijke bestuurder, de misbruiker,
tegen wie het artikel zich keert, zal het veelal onmogelijk zijn op correcte wijze
aan de meldingsplicht te voldoen. De daarbij over te leggen gegevens
zullen immers slechts kunnen worden verstrekt, wanneer een behoorlijke
bedrijfsadministratie voorhanden is. De werkelijke misbruikers plegen daarover
niet te beschikken.’

Zo snel mogelijk na kennisneming van de melding, kan de ontvanger actie
ondernemen. Die actie kan bestaan uit het brengen van een bezoek aan het
bestuur van de onderneming ten einde meer inzicht in de aard van de liquidi-
teitsproblematiek te verkrijgen. Ook kan naar aanleiding van de melding het
treffen van bewarende of executoriale maatregelen worden overwogen. Voorts
stelt de melding de ontvanger in staat om nadere informatie te verwerven
teneinde kennis te nemen van de achtergronden van de betalingsonmacht en de
vraag of die naar verwachting al dan niet tijdelijk is. Hierna zal nader worden
ingegaan op de kritiek die velen hebben op de consequenties van het achter-
wege laten van de melding van betalingsonmacht.

Waarom melden?
Criticasters van de meldingsregeling35 menen dat de meldingsregeling zijn doel
voorbij schiet omdat hoofdzakelijk de goeden de klos zijn en de kwaden vrijuit
gaan. Zie bij voorbeeld J.J. Vetter in zijn in voetnoot 46 hierna genoemde
epistel.36 Alle kritieken die op de meldingsregeling zijn geleverd hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat zij voorbij gaan aan de behoefte die er bij de
Belastingdienst is om op een zo vroeg mogelijk tijdstip op de hoogte te worden
gesteld van de betalingsonmacht37, 38 waarmee het belastingschuldige lichaam
te kampen heeft. Indien een meldingsregeling vrijblijvend zou zijn, zou dat
betekenen dat er in het geheel niet gemeld zou worden. De omkering van de
bewijslast in die zin dat bestuurders in geval van niet-melden39 rechtstreeks
zouden worden toegelaten tot het leveren van het bewijs dat zij zich niet hebben
schuldig gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur, lost voor de fiscus vrij
weinig op. Het gaat primair om belastingbetaling door het lichaam en als dat
lichaam niet tot betalen in staat is en de bestuurder verweten kan worden dat de
betalingsonmacht niet is gemeld, dan draait de bestuurder daarvoor op. Te veel

35. Zie voor enkele willekeurige voorbeelden daarvan de publicaties vermeld onder voetnoot 46.
36. Citaat: ‘Inmiddels weten wij dat dit niet zo werkt. De goedwillende sufferd is veelal de dupe

van deze meldingsregeling. Als scheidingsmechanisme tussen goeden en kwaden heeft men
niets aan deze regeling. De kwaadwillende naarling zorgt er gewoon voor dat hij geen voor
verhaal vatbaar vermogen heeft.’

37. Simpelweg: het liquiditeitstekort.
38. En van de achtergronden van de betalingsonmacht.
39. Zoals bij voorbeeld bepleit door Wattel in zijn noot bij HR 6 februari 1998, nr. 16 329, NJ

1998, 587.
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wordt uit het oog verloren dat aansprakelijkheidsbepalingen het primaire doel
hebben ervoor te zorgen de belasting die niet door de belastingschuldige zelf
betaald wordt en evenmin door de ontvanger bij die belastingschuldige zelf kan
worden afgedwongen, alsnog door derden wordt betaald. In dat opzicht kan niet
genoeg worden benadrukt dat de meldingsregeling er toe strekt dat de
ontvanger terstond bij het ontstaan van de betalingsonmacht, maatregelen kan
treffen die de oninbaarheid van belastingen voorkomen of wel oninbaarheid zo
gering mogelijk doet zijn. Bepaalde criticasters maken zich in hun commen-
taren op de meldingsplicht bijkans ongeloofwaardig. Zo merkt Raaijmakers40

met betrekking tot de meldingsregeling onder andere op dat de oorzaken van
het ongerief van de meldingsregeling veroorzaakt wordt door ‘de nog steeds
relatieve onbekendheid van de melding bij bestuurders van vennootschappen.
Een tweede reden is dat de bestuurder er van overtuigd is dan wel uitgaat van
het feit dat hij een belasting of premie (die hij) niet binnen de wettelijke
betalingstermijnen kan betalen geen betalingsonmacht inhoudt. (…) Een derde
argument is dat door een melding te doen de ontvanger tot beslaglegging kan
overgaan. (…) Een ander punt is dat een van de redenen van de invoering van
de meldingsregeling, te weten het zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van de
betalingsproblemen, naar mijn (A.v.E.: dat is Raaijmakers) mening door de tijd
is achterhaald. Immers, de automatisering is ook bij de uitvoeringsorganen van
de bestuurdersaansprakelijkheid niet achtergebleven.’ Het woord ‘ongeloof-
waardig’ slaat vooral op de onbekendheid waaraan Raaijmakers refereert. De
Wba is ruim twintig jaar geleden in werking getreden. Het is de meest
uitgeprocedeerde aansprakelijkheidsregeling. Op alle mogelijke wijzen heeft
de Belastingdienst bestuurders gepoogd te benaderen om te wijzen op de
valkuilen die verbonden kunnen zijn aan het bestuurderschap over een illiquide
onderneming. Daarnaast is – afhankelijk van de relatie die de belastingadviseur
of accountant heeft met zijn klant – die externe adviseur op grond van
onrechtmatige daad aansprakelijk indien hij zijn cliënt niet wijst op de gevolgen
die verbonden kunnen zijn aan het niet-melden. Die adviseur maakt immers
een beroepsfout. Kortom, het zieligheidgehalte in het statement dat Raaijmakers
en ook andere schrijvers pogen te maken komt overeen met de zwartspaarder
die stelt niet te weten dat ook zwarte tegoeden moeten worden aangegeven.

Overigens is het probleem van de onbekendheid met de meldingsregeling
opgelost nu in het persoonlijk domein van de onderneming bij de fiscus een
digitaal meldingsformulier is opgenomen. E.e.a. heeft te maken met het feit dat
sedert 4 juli 2010 melding van betalingsonmacht schriftelijk dient te geschieden.

40. Zie J.H.P.M. Raaijmakers, Aansprakelijkheid in belastingzaken, Fiscale Monografieën
nr. 73, Deventer: Kluwer 2007, p. 305-306.
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Overigens mag ondanks het hiervoor geleverde commentaar op de vaak (licht)
overdreven kritiek van derden op de Wba, niet onopgemerkt blijven dat de Hoge
Raad nadrukkelijk van oordeel is dat de Wba wel heel vér gaat en een enorme
impact kan hebben op de bestuurder die aansprakelijk wordt gesteld. Deze
zienswijze van de Hoge Raad blijkt uit diverse arresten. Als voorbeeld wordt
genoemd de casus waarin een bestuurder die zónder adviseur bij de ontvanger ten
kantore verscheen en laatstgenoemde de bestuurder vervolgens een ‘onvoordelig’
afboekingsvoorstel deed waarin de bestuurder bewilligde. De Hoge Raad
oordeelde vervolgens in de daarop volgende aansprakelijkheidsprocedure dat
een zodanige bestuurder (buiten de aanwezigheid van een deskundige adviseur)
door de ontvanger moet worden gewezen op de (voor de bestuurder nadelige)
consequenties van het door de ontvanger gedane afboekingsvoorstel.41

7. Toekomst van de meldingsregeling

Kritiek op de meldingsregeling
Zoals hiervoor al aan de orde kwam is een veel gehoord punt van kritiek op de
meldingsregeling, dat de kwaadwillende slimmeriken het doorgaans zó regelen
dat zij vrijuit gaan en dat slechts de goedwillende maar overigens niet heel
alerte bestuurder door of ten gevolge van zijn onwetendheid, onbekendheid of
vergeetachtigheid, niet of iets te laat betalingsonmacht meldt, getroffen wordt
door de Wba. Gelet echter op het belang dat de staatssecretaris van Financiën
hecht aan het ontvangen van meldingen, zodat hij – althans de Belastingdienst –
zo tijdig mogelijk op de hoogte is van betalingsonmacht van het belasting-
schuldige lichaam, is het niet waarschijnlijk dat hij iets aan de meldingsregeling
zal veranderen ten faveure van de bestuurders.

De houdbaarheid van de meldingsregeling
Wellicht komt er echter van onverwachte zijde verandering in de meldings-
regeling. Wat is er aan de hand? In een conclusie van A-G Van Ballegooijen van
30 november 2009, nr. 09/00422,42 concludeert de A-G dat het onweerlegbaar
bewijsvermoeden43 dat het gevolg is van het niet of te laat melden van
betalingsonmacht (in de sfeer van de bestuurdersaansprakelijkheid) strijdig is
met het communautair evenredigheidsbeginsel. Bedacht dient te worden dat
indien de Hoge Raad de conclusie volgt44 dit slechts consequenties heeft voor

41. HR 6 februari 1998, V-N 1998/12.25.
42. Zie V-N 2010/10.28.
43. dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
44. Ten tijde van het inleveren van de kopij voor dit hoofdstuk heeft de Hoge Raad nog geen

arrest gewezen in de zaak waarin de A-G had geconcludeerd. Het is echter geenszins
uitgesloten dat het oordeel van de Hoge Raad op het moment waarop deze jaarbundel
verschijnt, reeds geveld zal zijn.
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aansprakelijkstellingen voor omzetbelasting en niet voor de andere belastingen
die in art. 36, eerste lid, IW 1990 zijn opgesomd. Voor die andere belastingen
zou – indien de conclusie van de A-G wordt gevolgd – de meldingsregeling in
de huidige vorm gehandhaafd kunnen blijven. Met betrekking tot de ‘houd-
baarheid’ van het onweerlegbaar bewijsvermoeden lijkt het er op dat de A-G
zelf enige twijfel debiteert in zijn conclusie omtrent de vraag of prejudiciële
vragen wenselijk dan wel geboden zijn. Immers, in zijn conclusie merkt de A-G
onder 7.6 onder andere op: ‘(…) Daarnaast wijzen r.o. 28 en 29 van het HvJ EG
in de zaak Federation of Technological Industries e.a. erop dat de bevoegd-
heden die de lidstaten ontlenen aan artikel 21, derde lid Zesde richtlijn om
andere personen hoofdelijk aansprakelijk te stellen, moeten worden uitgeoefend
met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel. Desalniettemin houd ik
twijfel over de vraag of art. 36 Invorderingswet binnen de reikwijdte van
art. 21, derde lid Zesde richtlijn valt (cursivering, A.v.E.). Zoals A-G Maduro
heeft opgemerkt (…), dient onderscheid gemaakt te worden tussen het bepalen
van de persoon die de BTW dient te voldoen en de maatregelen die enkel de
invordering van BTW betreffen. Op de laatste categorie maatregelen heeft geen
enkele bepaling van de Zesde richtlijn betrekking, aldus r.o. 27 van de Beschik-
king van het HvJ EG van 3 maart 2004, C-395/0245 (Transport Service).’

Het gaat er derhalve om of een rechtsregel primair ziet op ‘enkel de invordering
van BTW’ of dat ook heffingsaspecten een rol spelen.

Dat gezegd hebbend, merkt de A-G eveneens onder 7.6 van zijn conclusie
op ‘Het is daarom denkbaar dat de Hoge Raad een prejudiciële beslissing op de
voet van artikel 234 van het EU Verdrag vraagt aan het HvJ EG. (…) Zelf acht
ik het echter onnodig om een dergelijke prejudiciële vraag te stellen, omdat er
geen grond is te vinden in de Zesde richtlijn om onderscheid te maken tussen
aansprakelijkstellingen van ondernemers en aansprakelijkstellingen van niet-
ondernemers en om alleen op de eerstbedoelde aansprakelijkstellingen com-
munautair recht van toepassing te achten.’ Enerzijds lijkt de A-G wel wat te
voelen voor prejudiciële vragen en anderzijds ook weer niet. Hij houdt zelfs
twijfel op het punt van het van toepassing zijn van de Zesde richtlijn op
bestuurders die aansprakelijk worden gesteld. Niet overtuigend is voorts de
stelling dat er geen grond is te vinden in de zesde richtlijn om onderscheid te
maken tussen aansprakelijkstellingen van ondernemers en aansprakelijkstel-
lingen van niet-ondernemers en om alleen op de eerstbedoelde aansprakelijk-
stellingen communautair recht van toepassing te achten.

Het beroep op het arrest van het HvJ EG in de zaak Federation of
Technological Industries e.a. speelt een cruciale rol. Heeft dat arrest in casu

45. V-N 2004/18.18.
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betekenis of niet? Dat is een belangwekkende vraag. Bedacht moet worden dat het
in dat arrest ging om een Engelse wetsbepaling die sterke gelijkenis vertoont met
art. 42c IW 1990, welk artikel een dam poogt op te werpen tegen carrouselfraude.
De vraag die in de conclusie van de A-G niet, dan wel nauwelijks, aan de orde
komt is, of een vergelijking tussen de casus die in genoemd arrest van het HvJ EG
aan de orde was, objectief bezien vergelijkbaar is met de onderhavige (waarbij art.
36, vierde lid, IW 1990 in het geding is). Art. 42c en 36 IW 1990 kunnen namelijk
niet op één lijn gesteld worden. De inhoud, opzet en systematiek van die artikelen
verschillen zodanig dat elke vergelijking tussen die twee artikelen mank gaat. Bij
voormeld art. 42c worden immers OB-ondernemers (belastingplichtigen) zowel
vóór als ná de ‘ploffer’ in de keten aansprakelijk gehouden voor omzetbelasting-
schulden die voor of na de door hen verrichte levering bij een derde (de ploffer)
verschuldigd zijn geworden. Er is mitsdien sprake van een hoofdelijke ge-
houdenheid te betalen omdat ergens in de keten de heffing van omzetbelasting
werd gefrustreerd. In art. 36 wordt aansprakelijk gehouden de persoon die het
volledig in zijn macht heeft de ontvanger tijdig te informeren omtrent betalings-
risico’s die konden ontstaan tijdens zijn bestuur en welke hij ook kon voorkomen
door tijdig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door uitstel van betaling te
verzoeken of – indien mogelijk – te betalen. Kortom: hij stond erbij en keek er
naar. Ook is – anders dan de A-G opmerkt – de vraag gewettigd of het feit dat het
in de FTI-kwestie om ondernemers gaat en bij art. 36 IW 1990 om natuurlijke
personen,46 onderscheid zou moeten maken.

De A-G merkt in onderdeel 7.8 van zijn conclusie op, dat de meldings-
regeling van art. 36, vierde lid, IW 1990 in strijd is met het communautaire
evenredigheidsbeginsel ten aanzien van de bonafide bestuurder die niet slaagt
in het bewijs, dat de te late melding van de betalingsonmacht niet aan hem te
wijten is. Daarbij speelt volgens de A-G een rol dat de koppeling van de
meldingsplicht aan het vermoeden van onbehoorlijk bestuur naar de huidige
stand van zaken van de automatisering achterhaald zou zijn. Dit laatste baseert
de A-G kennelijk op uitlatingen in de literatuur.47 Gelet op de in het recente
verleden niet altijd even wenselijke stand van zaken van de automatisering van

46. Indien de bestuurder van het belastingschuldige lichaam ook een niet-natuurlijke persoon
zou zijn, bepaalt art. 36, vijfde lid, onderdeel c, IW 1990 dat in dát geval de bestuurder-
natuurlijke persoon van laatstbedoeld lichaam als bestuurder van het belastingschuldige
lichaam aansprakelijk wordt gehouden.

47. Zie voor de diverse commentaren op de meldingsregeling onder andere:
W.E.M.vanNispen totSevenaer, Is eenslecht bestuurder onbehoorlijk?,De tweeslachtigheidvan
bestuurdersaansprakelijkheid, FED1995/242, p. 829.Noot bijHR6 februari 1998, nr. 16329,NJ
1998, 587. J.A. Booij, Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden, Fiscale
monografieën nr. 104,Deventer: Kluwer 2003, p. 163. J.H.P.M.Raaijmakers,Aansprakelijkheid
in belastingzaken, Fiscale Monografieën nr. 73, Deventer: Kluwer 2007, p. 305-306. J.J. Vetter,
Aansprakelijkheid in de omzetbelasting; gevolgen uitspraak Hof van Justitie EG ‘Federation of
Technical Industries e.a.’, Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2007/05, p. 17-23.
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de Belastingdienst kan er zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – niet
zonder meer van uit worden gegaan dat de ontvanger met behulp van zijn
geautomatiseerde administratie zelf kan monitoren of er zakelijke schulden
onbetaald blijven en dus aan de hand van eigen waarneming zijn invorderings-
beleid kan bepalen. Dat de melding van betalingsonmacht als gevolg van
voortschrijdende ontwikkelingen in de automatisering van de Belastingdienst
minder relevant zou zijn geworden, is niet aannemelijk geworden. Overigens
dient op grond van de wet niet alleen betalingsonmacht te worden gemeld, maar
ook moet inzicht worden gegeven in de omstandigheden die ertoe hebben
geleid dat de verschuldigde belasting niet op aangifte is afgedragen of voldaan,
of niet is betaald (art. 36, tweede lid, IW 1990 jo. art. 7, derde lid, Uitv.besl. IW
1990). Juist die laatste informatie is essentieel waar het betreft de mogelijkhe-
den voor de Belastingdienst om risicoposten te selecteren. Het lijkt uitgesloten
dat die informatie beschikbaar is binnen de automatisering van de Belasting-
dienst. De ontvanger is voor die info volledig afhankelijk van hetgeen het
lichaam hem in of bij de melding laat weten.

Het is derhalve van belang te onderkennen dat bij toepassing van art. 36 IW
1990 niet zozeer sprake is van heffing van omzetbelasting, maar meer van
invordering van omzetbelasting. Art. 21 Zesde richtlijn zag niet op de inning
van omzetbelasting. De bestuurder die aansprakelijk wordt gesteld is namelijk
niet een belastingplichtige voor de omzetbelasting, zoals dit het geval was in het
arrest HvJ EG 11 mei 2006, C-384/04 (FTI e.a.). De bestuurder behoort als
degene van wie de belasting geïnd wordt buiten de werkingssfeer van art. 21
Zesde richtlijn te vallen.

Resumerend: de Hoge Raad zal binnen afzienbare tijd een oordeel vellen in
de hiervoor aangestipte casus. Mogelijk is dat de Hoge Raad (I) de zaak zelf
afdoet, (II) prejudiciële vragen stelt, of (III) de zaak verwijst. Het gaat overigens
slechts om de toekomst van de meldingsregeling voor zover het de omzetbe-
lasting betreft. Het moet duidelijk zijn dat alleen de omzetbelasting onder de
reikwijdte van de Zesde richtlijn48 valt en dát verklaart het feit dat de conclusie
alleen voor die belasting relevant is.

Mocht de zaak echter voor de fiscus slecht aflopen dan is de vraag of de
meldingsregeling sowieso niet integraal zou moeten worden afgeschaft (dus
ook voor andere middelen dan omzetbelasting). Zo’n oplossing lijkt dan

48. Hiervoor is gesproken over de ‘Zesde Richtlijn’ ofschoon die benaming voor de thans van
toepassing zijnde ‘opvolger’ van die richtlijn niet juist is. Thans is de (aangepaste) inhoud
van de zesde richtlijn neergelegd in de zogenaamde ‘Richtlijn betreffende belasting over de
toegevoegde waarde’, Richtlijn van de Raad van 28 november 2006, PbEU L 347
(Rectificatie PbEU L 335) betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde, laatstelijk gewijzigd 25 juni 2009, L 175 ofwel BTW-Richtlijn
2006/112/EG (in werking getreden op 1 januari 2008).
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chiquer dan handhaving van de meldingsplicht voor de diverse middelen
behoudens omzetbelasting.

8. Heeft de toekomstige Wet op Personenvennootschappen nog
invloed op de WBA?

Inleiding
Heeft de invoering van de wetsvoorstellen met betrekking tot de Personenven-
nootschappen49 invloed op de Wba en zo ja welke, zo kan het verzoek van de
redactie van dit jaarboek aan de schrijver van dit hoofdstuk, worden opgevat.
Aangezien er niets wijzigt voor zover het de toepassing van de Wba betreft,
betekent e.e.a. dat er niet verder op dit onderwerp behoeft te worden ingegaan.

Dat er niets veranderd – voor zover het de toepassing van de Wba betreft –
heeft te maken met het feit dat art. 36 IW 1990 bepaalt dat slechts bestuurders
van aan vennootschapsbelasting onderworpen lichamen in de zin van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), aansprakelijk kunnen zijn. Dat
is zo, en dat blijft zo. En aangezien na invoering van de ‘Wet Personenven-
nootschappen’ geen nieuwe vennootschappen of samenwerkingsverbanden
onder de vennootschapsbelasting worden gebracht, wijzigt er derhalve voor
zover het de toepassing van de Wba betreft niets.

Wel biedt de nieuwe regeling de mogelijkheid om op betrekkelijk eenvou-
dige wijze een openbare vennootschap om te zetten in een B.V. De belangrijkste
reden om dit te doen, zal vaak de beperkte aansprakelijkheid voor bestuurders
en aandeelhouders in een B.V. zijn. De omzetting naar een B.V. heeft echter wél
fiscale gevolgen. Eén daarvan is dat daarmede art. 36 IW 1990 van toepassing
wordt. Overigens wordt te dezer plaatse niet ingegaan op de keuzemogelijkheid
om van de ene rechtsvorm te switchen naar een andere rechtsvorm. Dat
onderwerp is te ver verwijderd van de Wba.

Wijzigt er helemaal niets binnen de fiscale aansprakelijkheidswetgeving bij
gelegenheid van de invoering van de Wet Personenvennootschappen?

Binnen de fiscale wetgeving zijn er enkele wijzigingen te noemen. Hierna
wordt niet ingegaan op aspecten als fiscale transparantie etc. aangezien dat
buiten het bestek van dit hoofdstuk valt. In art. 2 AWR wordt een aanpassing
gepleegd in die zin dat het begrip ‘Maat- en vennootschappen’ wordt vervangen
door ‘vennootschappen’. Voorts wordt de ‘beherende vennoot’ vervangen door

49. Wetsvoorstel 28 746 (vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk wetboek
en wetsvoorstel 31 065 (Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13
(vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek).
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‘beherende vennoot van een vennootschap’ terwijl de woorden ‘beherende en
commanditaire’ worden vervangen door: ‘gewone en commanditaire’.

Wat de fiscale aansprakelijkheidswetgeving betreft wordt nog een belangrijke
wijziging aangebracht in art. 33 IW 1990.50

Art. 33 IW 1990 wordt aangepast51 :
‘1. In afwijking in zoverre van andere wettelijke regelingen is hoofdelijk

aansprakelijk voor de rijksbelastingen, verschuldigd door:
a. een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid, een rechtspersoonlijkheid

bezittend lichaam dat niet volledig rechtsbevoegd is of een openbare
vennootschap met rechtspersoonlijkheid: ieder van de bestuurders;

(…)
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder lichamen verstaan lichamen

in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en wordt als
bestuurder aangemerkt de volledig aansprakelijke vennoot van een ven-
nootschap.

(…).’

Kortom: de hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten o.g.v. art. 33 IW 1990
blijft bestaan!

9. Hoe effectief is de WBA bezien vanuit de anti-misbruikgedachte

Inleiding
Zoals in paragraaf 1 van dit hoofdstuk reeds werd aangegeven heeft de redactie
van dit jaarboek de wens geuit dat in dit hoofdstuk aandacht zou worden
besteed aan de vraag of tengevolge van de invoering van de Wba daadwerkelijk
misbruik is of wordt bestreden. Reeds nu zij opgemerkt dat afgezien van een
evaluatie van de Wba die enkele jaren na de inwerkingtreding daarvan is
verschenen, geen deugdelijk materiaal is verschenen dat inzichtelijk maakt of
de doelstelling van de aansprakelijkheidsregeling is bereikt. Wel zullen hierna
enkele kanttekeningen worden gemaakt over dit onderwerp.

Alvorens nader op de vraagstelling van de redactie in te gaan is het van
belang dat wordt onderkend dat de strekking van de Wba in feite tweeledig is:

50. Art. 33 regelt onder andere een aansprakelijkheid voor ‘bestuurders’ van – kort gezegd –

andere lichamen dan die welke aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen.
51. Hierna worden alleen de eerste twee leden (die partieel wijziging ondergaan) weergegeven.

De cursieve en tevens onderstreepte tekst is nieuw c.q. gewijzigd.
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a. hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders die de rechtspersoon mis-
bruiken, de norm daarbij is kennelijk onbehoorlijk bestuur;

b. bescherming van de schuldeiserpositie van de fiscus door middel van de
wettelijke plicht een eventuele betalingsonmacht tijdig te melden; de
wettelijke verplichting wordt afgedwongen doordat het niet (correct)
nakomen van die plicht ‘bestraft’ wordt met hoofdelijke aansprakelijkheid.

Deze onderscheiding maakt duidelijk dat de Belastingdienst niet ‘zo maar’ of
‘makkelijk’ tot aansprakelijkstelling over gaat, waarbij alleen de dommen ‘de
klos’ zijn en de slimmeriken vrijuit gaan. Het gaat er namelijk om dat beide
uitgangspunten worden beschouwd bij de vraag of de doelstelling van de
bepaling wordt gerealiseerd.

Bij een kritische analyse zou overigens de vraag wel eens kunnen worden
opgeroepen of wel altijd het volle bedrag van de belastingschuld moet worden
geclaimd, met name in die situatie waarin aannemelijk is dat een tijdige
melding voor de schuldeiserpositie van de fiscus geen voordeel zou hebben
opgeleverd. Daarbij dient wel te worden gelet op het feit dat dat laatste – levert
een tijdige melding méér op dan de te late – niet altijd eenvoudig is vast te
stellen.

Evaluatie Wba en Wbf
Bij brief van 26 september 1991 (Kamerstukken II 1991/92, 17 050, nr. 140)
heeft de Staatssecretaris van Financiën het samenvattend eindrapport inzake de
evaluatie van de Wba en de Wbf aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal aangeboden. Het gezamenlijk persbericht van de Ministeries
van Financiën, Justitie en Sociale zaken en Werkgelegenheid (26 september
1991, nr. 91/222) is hierna – voor zover relevant – opgenomen.

Persbericht ministeries van Financiën, Justitie en Sociale zaken en Werk-
gelegenheid52

‘(…) De Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) en de Wet Bestuur-
dersaansprakelijkheid bij Faillissement (WBF) zijn op 1 januari 1987 in
werking getreden. In de WBA is de bepaling opgenomen dat de regering
uiterlijk vijf jaren nadat de wet van kracht is geworden verslag zal doen van de
effectiviteit en van de ervaringen met de uitvoering van de wet. Vanwege de
sterke relatie tussen de WBA en de WBF is besloten om ook de WBF bij het
onderzoek te betrekken. Het onderzoek heeft bestaan uit een verkennend
onderzoek, een juridisch vooronderzoek, een onderzoek naar de opvattingen
en handelwijzen van bestuurders van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid

52. Gedeeltelijk weergegeven.
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met betrekking tot de WBA, een onderzoek naar de uitvoering van de WBA
door de uitvoerende diensten en een onderzoek naar de uitvoering van de WBF.
Om de onderzoeken voor te bereiden en te begeleiden is een begeleidings-
commissie geformeerd (…).

De WBA en WBF sluiten aan bij de Wet Ketenaansprakelijkheid. De
wetgever richt zich met de WBA en WBF op twee categorieën bestuurders:
bestuurders die opzettelijk rechtspersonen misbruiken en de onverantwoorde-
lijke, roekeloze bestuurders. Met de invoering van de aansprakelijkheid wordt
beoogd het malafide en roekeloze gebruik van rechtspersonen af te remmen.
Daarnaast wordt ook een preventieve werking beoogd ten aanzien van het
oplopen van niet-verhaalbare schulden. Dit door de dreiging van aansprakelijk-
stelling en voor wat betreft de WBA tevens door middel van de meldings-
regeling’. Gezamenlijk persbericht van de Ministeries van Financiën, Justitie
en Sociale zaken en Werkgelegenheid van 26 september 1991, nr. 91/222.

Hierna wordt een gedeelte weergegeven van de conclusies uit het samenvattend
eindrapport van het evaluatieonderzoek Wba en Wbf. Dat gedeelte is opge-
nomen omdat daarin hardop vraagtekens bij de effectiviteit van de regelingen
wordt geplaatst daar waar het gaat om het bestrijden van malafiditeit.

Conclusies samenvattend eindrapport evaluatieonderzoek WBA en WBF
‘(…) Naast de door de wetgever beoogde effecten treden overigens ook niet-
expliciet beoogde neveneffecten op. Bij de WBA interpreteren de uitvoerings-
organen de doelstellingen van de wetgever zodanig dat ze passen binnen de
eigen doelstelling. Dit heeft niet alleen consequenties voor de uitvoering, maar
ook voor de effecten die worden bereikt. De WBAwordt voor een deel namelijk
gezien als een incasso-instrument, dat mogelijk leidt tot een hogere invordering,
maar in ieder geval tot een snellere en eenvoudigere invordering.

Er kunnen vooral vraagtekens bij de effectiviteit worden geplaatst als het
gaat om de bestrijding van malafiditeit. Beide wetten kennen vooral met het oog
hierop een aantal belangrijke knelpunten. Er is te veel ruimte de gevolgen van
aansprakelijkheid te ontlopen, met name door het dikwijls ontbreken van
verhaal, de moeilijke en arbeidsintensieve bewijsvoering bij kennelijk onbe-
hoorlijk bestuur en de onvindbaarheid van bestuurders.

De belangrijkste verklarende factor voor de effecten die met de toepassing
van de WBAworden bereikt, lijkt de aandacht en energie die aan de uitvoering
van de wet wordt besteed. Tussen uitvoeringsorganen doen zich in dit opzicht
nogal wat verschillen voor, hetgeen ook mogelijk wordt gemaakt doordat aan
de uitvoering van de WBA (evenals van de WBF) geen concrete taakstelling is
verbonden. De uitvoeringsorganen maken verschillende afwegingen tussen
toepassing van de WBA en andere instrumenten die hen ter beschikking staan,
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zoals bijvoorbeeld de WKA, die door velen effectiever wordt geacht. Toepas-
sing van de WBA gaat volgens sommige uitvoeringsorganen ten koste van
andere werkzaamheden. In dit verband is het opvallend dat tussen uitvoerings-
organen nauwelijks samenwerking plaatsvindt. Ook met curatoren is er geen
systematisch overleg of samenwerking over toepassing van de WBA en/of de
WBF.53 Concurrentieoverwegingen spelen hierbij soms een rol. Bij de toepas-
sing van beide wetten doen zich tussen uitvoeringsorganen/uitvoerders nogal
wat verschillen voor. Deze verschillen worden gedeeltelijk bepaald door
uiteenlopende doeleinden die men met beide wetten voor ogen heeft, bijvoor-
beeld het uitsluitend bestrijden van malafiden of ook het nastreven van een
signaalfunctie van beide wetten in het algemeen. Daarnaast worden deze
verschillen veroorzaakt door het feit dat belangrijke begrippen uit beide wetten
niet altijd eenduidig zijn en/of verschillend worden geïnterpreteerd, zoals
bijvoorbeeld het begrip ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’, de bewijslastverdeling
bij het niet-voldoen aan de boekhoud- of publicatieplicht, de vraag wat als een
rechtsgeldige melding kan worden aangemerkt, wanneer sprake is van beta-
lingsonmacht en op welk moment moet worden gemeld. (…).

Concluderend kan, overeenkomstig de opvatting van veel uitvoeringsorga-
nen, curatoren en bestuurders, worden gesteld dat ondanks de – nog – beperkte
effectiviteit beide wetten een zinvol instrument zijn als sluitstuk van de anti-
misbruikwetgeving. Uitvoerders hebben een instrument achter de hand dat zij in
laatste instantie kunnen benutten als niets anders meer helpt. Verbetering van de
werking en effecten lijkt echter wenselijk’.

Deel II, punt 8, Eindrapport Wet Bestuurdersaansprakelijkheid en Wet
Bestuurdersaansprakelijkheid in Faillissement.
Bepaalde zinnen uit het samenvattend eindrapport evaluatieonderzoek Wba en
Wbf als: ‘Er kunnen vooral vraagtekens bij de effectiviteit worden geplaatst als
het gaat om de bestrijding van malafiditeit.’ en ‘Concluderend kan (…) worden
gesteld dat ondanks de – nog – beperkte effectiviteit beide wetten een zinvol
instrument zijn als sluitstuk van de antimisbruikwetgeving.’ maken duidelijk
dat de evaluatie op het gebied van misbruikbestrijding nauwelijks tot harde
conclusies kwam en wanneer daarbij aandacht wordt gegeven aan het feit dat
nadien weinig is geëvalueerd op het gebied van de misbruikbestrijding, lijkt de
conclusie gewettigd om te stellen dat er nauwelijks of in ieder geval weinig

53. Inmiddels is in de Leidraad Invordering 2008 wél beleid opgenomen met betrekking tot de
afstemming tussen curator en ontvanger. Zie art. 36 L.I. 2008.

130

A. van Eijsden



serieus materiaal voorhanden is om thans harde conclusies over de effectiviteit
van de Wba te kunnen trekken.54

Overigens zijn de opmerkingen over verschillen in aanpak tussen de uitvoe-
ringsorganen achterhaald doordat de fiscus veel van de incassowerkzaamheden
van de vroegere bedrijfsverenigingen en de opvolgers daarvan heeft overgeno-
men.

In het niet overgenomen gedeelte van het persbericht komen eveneens twee
zinnen voor die nadere aandacht vergen. Het gaat om de zinnen: ‘Veel
uitvoeringsorganen, curatoren en bestuurders beschouwen beide wetten als
een zinvol instrument in het kader van antimisbruikwetgeving.’ en ‘De uit-
voerders, dat wil zeggen de fiscus, bedrijfsverenigingen en bedrijfspensioen-
fondsen, hebben nu namelijk een instrument achter de hand om misbruik te
bestrijden.’, waarin op geen enkele wijze tot uitdrukking wordt gebracht hoe
misbruik wordt bestreden door middel van de Wba. Kennisneming van de visie
over de werkwijze van uitvoeringsorganen, curatoren en bestuurders is aardig,
maar het betreft nadrukkelijk niet een wetenschappelijk aanvaardbare onder-
bouwing. Het klinkt leuk maar dat is het dan ook wel. Hetzelfde lot geldt de
tweede aangehaalde zin. Het hebben van een instrument om misbruik te
bestrijden is leuk, maar hoe wordt nu daadwerkelijk misbruik bestreden door
toepassing van de Wba? Die vraag wordt niet beantwoord.

Waarschijnlijk – maar ook daarvoor is geen onderbouwing te vinden in de
wetenschap – zal de kans die de bestuurder loopt om aansprakelijk te worden
gesteld, enige invloed hebben op zijn ‘aanvechtingen’ om zich malafide te
gedragen. Dat kan vervolgens tot twee uitkomsten leiden: hij doet het nog
geraffineerder dan hij van plan was te doen of hij gaat zijn malafide praktijken
ondernemen in een land alwaar geen met de Wba en Wbf vergelijkbare
wettelijke instrumenten bestaan. De laatste mogelijkheid moet nadrukkelijk
genoemd worden aangezien bij een enigszins vergelijkbaar fraudepatroon – te
weten de zogenoemde carrouselfraude die in Nederland wordt bestreden met de
aansprakelijkheidsregel van art. 42c IW 1990 – is geconstateerd dat, nadat in
Nederland die vrij strenge aansprakelijkheidswetgeving werd geïntroduceerd,
dat fraudepatroon zich heeft verlegd naar EU-landen waar men geen adequate
aansprakelijkheidswetgeving had ingevoerd. Hiervoor zijn voorzichtige be-
woordingen gebezigd, omdat naast de invoering van art. 42c IW 1990 ook
een zeer actieve rol is gespeeld door Nederlandse opsporingsinstanties ter

54. C. Cozijn, Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij
Faillissement, WODC, Gouda Quint BV (1991), merkt op p. 57 o.a. op dat er – in ieder
geval destijds – van de Wba meer afschrikking uitgaat dat van de Wbf. E.e.a. zou worden
verklaard uit het gegeven dat bestuurders in hun veelvuldige contacten met elkaar over de
betekenis van de Wba spreken.
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bestrijding van genoemd fraudepatroon. Niet duidelijk is – althans niet zonder
nader onderzoek – aan te geven welk gevolg aan welk feit is toe te rekenen.

In meer algemene termen zou m.b.t. de vraag of met de Wba ook
daadwerkelijk misbruik wordt tegengegaan kunnen worden opgemerkt dat de
bestuurder die dubieuze bedoelingen heeft met zijn vennootschap en die de
keus heeft binnen het Nederlands rechtsgebied te opereren of binnen dat van
een land waar geen met de Wba vergelijkbare misbruikwetgeving is ingevoerd,
de keus zal laten vallen op dat andere land. Het misbruik wordt alsdan niet
bestreden maar veeleer verplaatst.

Hiervoor is reeds aangegeven dat niet elke conclusie even helder althans
begrijpelijk is. Ook met het volgende citaat uit een persbericht van april
1992 is dat het geval:

Persbericht ministeries van Financiën, Justitie en Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid van 13 april 1992
‘De Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) blijkt in de praktijk de nodige
effectiviteit te hebben. Toch moeten de effecten van deze wet – bestrijding
misbruik en het voorkomen c.q. beperken van onverhaalbare schulden – nog
groter worden. Dit kan onder meer door een nog grotere inspanning en alertheid
bij de uitvoeringsorganen. Ook moet de kennis van deze wet bij bedrijven en
bestuurders vergroot worden. Dit staat in het kabinetsstandpunt inzake de
evaluatie WBA/WBF dat vrijdag in de Ministerraad is behandeld. In het
kabinetsstandpunt worden met betrekking tot de WBA de volgende voorstellen
gedaan:

In de sfeer van de wetgeving:
– Het melden van de betalingsonmacht moet schriftelijk gebeuren.
– Wettelijk regelen of bij faillissement van het bedrijf nog een melding van

betalingsonmacht moet plaatsvinden.
– In de regelgeving omschrijven wanneer precies sprake is van ‘betalings-

onmacht’.
– In de sfeer van de uitvoering:

– De uitvoeringsorganen (onder meer de Belastingdienst en bedrijfsver-
enigingen) moeten een ruimere uitleg geven aan het begrip ‘kennelijk
onbehoorlijk bestuur’. Het gaat niet alleen om malafiditeit, maar ook om
‘roekeloosheid’ en ‘vergaande onzorgvuldigheid’.

– Er moet meer overleg plaatsvinden tussen curatoren en uitvoeringsorga-
nen over de vraag wie tot aansprakelijkstelling overgaat.

– De meldingen van betalingsonmacht die bij de uitvoeringsorganen
binnenkomen moeten beter inhoudelijk worden getoetst.
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– Bevorderen van de uniformiteit en de eenduidigheid bij de uitvoering van
regelgeving binnen en tussen uitvoeringsorganen.

– Kennis over de WBA bij bedrijven, bestuurders en uitvoeringsorganen
verbeteren d.m.v. voorlichting resp. opleidingen. (…)’

Gezamenlijk persbericht Ministeries van Financiën, Justitie en Sociale Zaken
en Werkgelegenheid van 13 april 1992, nr. 92/88.
Het persbericht maakt op geen enkele wijze duidelijk:
1. waaruit die genoemde ‘nodige effectiviteit’ blijkt, en
2. hoe met de aangekondigde maatregelen de effecten ‘nog groter’ worden.

Met kan gerede twijfel hebben aan het effect dat de aangekondigde maatregelen
in zowel de sfeer van wetgeving als van utvoering, zullen hebben ter realisering
van de doelstelling, namelijk het tegengaan van misbruik.

Conclusie
Er is geen materiaal beschikbaar aan de hand waarvan onderbouwd kan worden
dat misbruik daadwerkelijk wordt bestreden door toepassing van de Wba. Het is
zelfs de vraag of de Wba wel zo vaak wordt toegepast als objectief bezien
mogelijk is. Wel kan worden opgemerkt dat de Wba – in ieder geval ten dele –
helpt voorkomen dat belastingschulden oninbaar zijn. De Wba brengt derhalve
geld in het laatje. Lieden die kwalijke plannen in de zin hebben en door middel
van vennootschappen fraude zouden willen plegen ter bereiking van hun
afkeurenswaardige doelen, zullen pogen hun doelen op een andere wijze te
bereiken. Óf dat feit de gevolgtrekking schraagt dat aldus misbruik wordt
voorkomen, kan met recht en reden worden betwijfeld. In het samenvattend
eindrapport van het evaluatieonderzoek (1991) wordt opgemerkt dat de effecten
van Wba en Wbf – voorlopig – als ‘beperkt’ werden gekenschetst. Nadien heeft
geen gedegen onderzoek naar de effectiviteit van Wba en Wbf meer plaats
gevonden.

Het kabinetsstandpunt met betrekking tot de slotconclusie van de evaluatie,
te weten:

‘Het stemt ons tot tevredenheid dat in ieder geval de WBA in de praktijk
reeds de nodige effectiviteit blijkt te hebben.’ is te weinig onderbouwd en
maakt niet duidelijk wat de genoemde effectiviteit precies inhoudt en wat de
omvang daarvan is. Het kabinet lijkt zich dat ook zelf te realiseren waar
verderop wordt opgemerkt: ‘Tegelijkertijd onderstrepen wij dat de effecten –

bestrijding misbruik en beperking onverhaalbare schulden – nog veel groter
moeten worden. Wij verwachten dat dit de komende jaren zal plaatsvinden,
onder meer door een nog grotere inspanning en alertheid bij de uitvoeringsor-
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ganen en de faillissementscuratoren en door een grotere kennis bij bedrijven en
bestuurders over de regeling.’.

Daarna is het relatief rustig gebleven, echter met dien verstande dat de in het
persbericht van 13 april 1992 genoemde acties wel – zij het soms héél laat55 –

grotendeels zijn uitgevoerd.
Bestuurders blijken56 de Wba in de eerste plaats te zien als een antimis-

bruikwet en onderschrijven de intentie van de Wba, te weten het tegengaan van
misbruik én het aanpakken van de malafide bestuurder. Wél betwijfelen zij of
de Wba in de bestaande vorm de beoogde effecten heeft.

10. Samenloop Wba en Wbf

Algemeen
De Wba en Wbf kunnen tegelijkertijd en naast elkaar worden toegepast. Het feit
dat het belastingschuldige lichaam is gefailleerd hoeft immers niet aan een
zelfstandige aansprakelijkheidsactie door de ontvanger in de weg te staan.
Immers, zolang de aansprakelijk te stellen bestuurder niet failliet is of te zijnen
aanzien niet de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) is uitgesproken,
kan de ontvanger ter invordering van de belastingschulden van het gefailleerde
lichaam, derden aansprakelijk stellen waaronder de bestuurder(s). Zijn de
bestuurders zelf ook gefailleerd, dan kan de ontvanger de aansprakelijkheids-
schuld van de failliete bestuurder indienen ter verificatie bij de curator van de
failliete bestuurder met een beroep op voorrang ex art. 21 IW 1990. Wba en
Wbf kunnen derhalve tegelijkertijd worden toegepast. In de praktijk blijkt niet
van samenloopproblemen. De praktijk lijkt zich goed te redden.

Beleid over de samenloop van de Wba en Wbf
Kennelijk heeft de staatssecretaris van Financiën bij de vormgeving van het
fiscale invorderingsbeleid vermoed dat er vragen zouden kunnen rijzen over
eventuele samenloop van de beide regelingen.

In art. 36.1 van de L.I 2008 wordt hierover onder het opschrift ‘Samenloop
met bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement’ het volgende opgemerkt:

‘De artikelen 2:50a, 2:138, 2:248 en 2:300a BW geven de curator in het
faillissement van een rechtspersoon meer mogelijkheden om bij de afwikkeling

55. Sommige acties zijn meer dan tien jaar na dato ondernomen.
56. Althans volgens H. van den Tillaart e.a. in ‘Ondernemers en de Wet Bestuurdersaansprake-

lijkheid’ paragraaf 6.3.
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van de boedel een tekort alsnog te verkleinen ten behoeve van alle schuldeisers
in het faillissement. Hij kan dit doen door de bestuurders van de rechtspersoon
hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor het tekort van de boedel wanneer zij hun
taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld, en aannemelijk is dat dit een
belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement.

Omdat ook de bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 36 van de wet
gericht is op kennelijk onbehoorlijk bestuur, kunnen in bepaalde gevallen
beide regelingen van toepassing zijn. In dat geval moet er naar worden
gestreefd om slechts één van de regelingen toe te passen.

Als een rechtspersoon waarop dit artikel van toepassing is, failleert en de
ontvanger is voornemens de bestuurder(s) van de gefailleerde rechtspersoon
aansprakelijk te stellen, neemt hij contact op met de curator om te overleggen
over de vraag wie tot aansprakelijkstelling zal overgaan. Aansprakelijkstelling
door de curator geniet de voorkeur, tenzij blijkt dat de bewijspositie van de
ontvanger sterker is.’

De door de staatssecretaris gekozen bewoordingen zijn niet aan te merken
als een ‘Wet van Meden en Perzen’ maar laten voldoende ruimte om in een
bepaalde situatie een bepaalde – de meest verkieselijke – aanpak toe te passen.
Voorkeur van de staatssecretaris is om één van de beide regelingen (en dus niet
beide regelingen tegelijkertijd) toe te passen. Alvorens de ontvanger tot
toepassing van de Wba in een faillissementssituatie overgaat, neemt hij contact
op met de curator en stemt hij met hem af. Wel spreekt de staatssecretaris een
(zij het lichte) voorkeur uit voor aansprakelijkstelling door de curator maar
zwakt dat uitgangspunt weer af door het zinsdeel ‘tenzij blijkt dat de bewijs-
positie van de ontvanger sterker is’.

Ofschoon de L.I. 2008 ‘recht’ is in de zin van de Wet R.O. is niet
aannemelijk dat de leidraadbepaling een zodanige uiting van ‘beleid’ vormt
dat daarop door bestuurders een beroep kan worden gedaan. De bepaling is
meer intern gericht en tendeert ook meer naar een organisatorische, instructieve
regel. Voorstelbaar is dat in gevallen waarin sprake is van een lege boedel en
voorts – ondanks de mogelijkheden die zowel curator als ontvanger zien voor
toepassing van de Wbf – een verzoek om toepassing van de garantstelling-
regeling curatoren strandt op het departement van Justitie, alsdan de Wba van
stal wordt gehaald.

Verschillen tussen de Wba en Wbf
Hierna worden de verschillen die aanleiding kunnen vormen voor aansprake-
lijkstelling, hetzij op grond van de Wbf, hetzij op grond van de Wba, beknopt
weergegeven. Daarbij dient te worden bedacht dat méér verschillen denkbaar
zijn dan de genoemde doch dat vanuit de optiek der overzichtelijkheid niet elk
verschil aandacht verdient.
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Het (globale) verschil tussen de twee regelingen:

Wbf Wba

* NV en BV * Lichaam dat aan Vpb is onderworpen

* Alleen in faillissement * In én buiten faillissement

* Kob * Kob

* Vermoeden kob = niet voldoen aan
boekhoud- en bewaarplicht

* Vermoeden Kob = niet melden

* Boedeltekort * Alléén bepaalde belastingschulden

* Financiering door boedel (Jus?) * Belastingdienst betaalt

* Civiele rechter * Belastingrechter

* Curator * Ontvanger

* Rechter kan aansprakelijkheids-
schuld matigen

* Rechter kan aansprakelijkheids-
schuld niet matigen

11. Gegevensverstrekking aan de curator en
bestuurdersaansprakelijkheid

Algemeen
In de praktijk blijkt niet vaak van fricties tussen de curator en ontvanger over
informatieverstrekking door laatstgenoemde aan de curator. In dat verband
wordt dan ook volstaan met een beknopte schets. Art. 67 van de IW 1990 is – in
navolging van art. 67 van de AWR – duidelijk: geheimhouding is het
uitgangspunt en daarop zijn slechts sommige, concreet genoemde uitzonde-
ringen geformuleerd waarvan een enkele dermate ruim is beschreven dat het
bestaan van de geheimhoudingsbepaling voor een juiste rechtstoepassing in
faillissementssituaties vrijwel nooit belemmerend is.

Het uitgangspunt is – zoals reeds opgemerkt – geheimhouding. Dat
uitgangspunt is in art. 67 IW 1990 aldus vormgegeven: ‘Het is een ieder
verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de
uitvoering van deze wet over de persoon of zaken van een ander blijkt of
wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de
uitvoering van deze wet of voor de heffing van enige rijksbelasting (geheim-
houdingsplicht).’ De AWR formuleert – in enigszins andere bewoordingen57 –

hetzelfde uitgangspunt. Als er derhalve een belang voor heffing of invordering
van belastingen aan informatieverstrekking aan derden (waaronder de curator)
verbonden is of kan zijn, dan is geheimhouding niet langer het uitgangspunt.

57. Bijvoorbeeld moet voor ‘heffing’ in de AWR ‘invordering’ worden gelezen. Inhoudelijk
verschillen de artikelen niet waar het de uitgangspunten van geheimhouding betreft.
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Vervolgens formuleert de wet in het tweede en derde lid, van art. 67 IW
1990 de uitzonderingen op de geformuleerde hoofdregel.

Het tweede lid maakt duidelijk dat de in het eerste lid geformuleerde
geheimhouding niet geldt indien:
a. enig wettelijk voorschrift tot de bekendmaking verplicht;
b. bij regeling van Onze Minister is bepaald dat bekendmaking noodzakelijk

is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van een
bestuursorgaan;

c. bekendmaking plaatsvindt aan degene op wie de gegevens betrekking
hebben voor zover deze gegevens door of namens hem zijn verstrekt.

Alsof het tweede lid nog niet ruim genoeg is verschaft de minister (lees: de
staatssecretaris) zich in het derde lid nog additionele ruimte door te bepalen dat
in andere gevallen dan bedoeld in het tweede lid, de Minister (lees: de
staatssecretaris) ontheffing kan verlenen van de geheimhoudingsplicht.

De praktijk laat dan ook zien dat er niet vaak sprake is van fricties tussen de
curator en de ontvanger op het punt van Informatie-uitwisseling.

Informatie-uitwisseling en bestuurdersaansprakelijkheid
Voor bestuurdersaansprakelijkheidskwesties heeft de staatssecretaris gemeend
additioneel beleid te moeten formuleren. In art. 36.3 van de L.I. 2008 wordt
onder het opschrift ‘Gegevensverstrekking aan de curator en bestuurdersaan-
sprakelijkheid’ het volgende opgemerkt:

‘De Belastingdienst verstrekt desgevraagd aan de curator in het faillissement
van een vennootschap – als bedoeld in de artikelen 2:50a, 2:138, 2:248 of
2:300a BW – gegevens over de bestuurders van deze vennootschap als deze
gegevens worden verzocht in het kader van:
a. een aansprakelijkstelling van (één der) bestuurders op grond van boven-

genoemde artikelen;
b. de beoordeling door de curator of een aansprakelijkstelling als bedoeld

onder a mogelijk dan wel wenselijk is.

Het voorgaande vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van commissa-
rissen van een vennootschap op grond van de artikelen 2:149 en 2:259 BW.

Gegevensverstrekking aan de curator blijft achterwege voor zover met die
verstrekking geen fiscaal belang is gediend.’

M.n. de laatste volzin van deze leidraadbepaling is onbegrijpelijk wanneer
die wordt geplaatst in het kader van de (semi-) publieke taak die de curator
uitoefent ten behoeve van het algemeen belang. Een ruimhartiger informatiever-
strekking ware dan ook te bepleiten en past ook meer bij de taakuitoefening van
de curator die ten dele ook strekt tot het algemeen nut.
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ABN AMRO/Van Dooren III – (nog) geen happy end

MR. I. SPINATH1

Met het arrest ABN AMRO/Van Dooren III is een epos over de actio pauliana
voorlopig afgesloten. Eenvoudiger wordt het er helaas niet op, en wat mij
betreft kent dit epos geen happy end. In deze bijdrage zal ik toelichten waarom.

In de drie arresten2 zijn alle aspecten van de pauliana aan bod gekomen. In het
eerste arrest ging het vooral om het (on)verplichte karakter, het tweede arrest
betrof de benadeling, en het derde arrest ten slotte (vooral) de wetenschap van
benadeling. Of iets een rechtshandeling is, is niet moeilijk vast te stellen. Of die
rechtshandeling een verplicht of onverplicht karakter heeft, wordt al iets
moeilijker, maar ook daar komen we nog wel uit. Ook de vraag of sprake is
van benadeling, laat zich wel beantwoorden. Dit kan weliswaar een lastige
exercitie zijn – het vergelijken van de positie van de schuldeisers met de situatie
waar de bestreden rechtshandeling achterwege zou zijn gebleven, met alle voor-
en nadelen – maar dat is vooral een vraag van feitelijke aard. Maar het
(juridische) venijn zit in de wetenschap van die benadeling.

Het laatste arrest van deze reeks, ABN AMRO/Van Dooren III, betreft vooral
die beruchte wetenschap van benadeling. Die wetenschap neemt, zo blijkt
steeds weer, een centrale plaats in. De uitkomst van dit arrest acht ik toch wat
ongelukkig. Niet zozeer voor de bank in kwestie, maar vooral voor diegenen
die zich op regelmatige basis bezighouden met het leerstuk van de pauliana. Het
is immers al lastig genoeg, en in mijn optiek roept dit arrest vooral nieuwe
vragen op in plaats van een stap naar de verlossing.

Dat het in dit specifieke geval voor de bank verkeerd is afgelopen, lijkt niet zo
vreemd. Op basis van de feiten zoals kenbaar uit de arresten, heeft het er toch wel
de schijn van dat er het een en ander is misgegaan in de voorbereiding en de bank
dat haastig heeft willen rechtzetten. Een korte beschrijving van die feiten. In 1991
verschafte de bank een krediet van f 8 000 000 aan de debiteur. Twee jaar later
raakte de bank bekend met liquiditeitsproblemen van de debiteur en na uitgebreid

1. Mr. I. Spinath is advocaat bij Spinath + Wakkie te Amsterdam.
2. HR 16 juni 2000, NJ 2000, 578, JOR 2000/201 (ABN AMRO/Van Dooren I), HR 8 juli

2005, NJ 2005, 457, JOR 2005/230 (ABN AMRO/Van Dooren II) en HR 22 december
2009, LJN BI8493 (ABN AMRO/Van Dooren III).
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overleg verhoogde de bank in november 1993 het krediet met f 1 000 000 tot
f 9 000 000. In de conditiebrief die daaraan ten grondslag lag, werd een aantal
aanvullende zekerheden toegezegd, waaronder hypotheken. Op 2 of 3 december
1993 werd de bank medegedeeld dat faillissementsaanvragen werden voorbereid.
Op 3 december respectievelijk 6 december 1993 werden de hypotheekaktes
verleden en ingeschreven voor het totaal van het krediet van f 9 000 000. Op
8 december 2003 werd voorlopige surseance gevraagd en verkregen, die op
13 december 1993 werd omgezet in faillissement. Gedurende die periode is er
intensief overleg gevoerd tussen de bank en de onderneming. Op 5 november
1993 bedroeg de debetstand f 8 700 000 en op 6 december 1993 f 8 370 000.

Is het op basis van deze feiten nu zo vreemd dat het voor de bank verkeerd
afliep? Na verwijzing na ABN AMRO/Van Dooren I werd vastgesteld dat de
zekerheidstelling op basis van de conditiebrief een onverplicht karakter kende.
Nadat vervolgens in ABN AMRO/Van Dooren II was vastgesteld dat de
schuldeisers inderdaad waren benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden, res-
teerde slechts de vraag van wetenschap van benadeling. Gezien het onverplichte
karakter werd die wetenschap op de voet van artikel 43 lid 1, aanhef en onder 2
Fw aan de zijde van de bank en de ondernemer vermoed aanwezig te zijn. In de
conditiebrief en de daaropvolgende zekerheidstelling werd geen onderscheid
gemaakt tussen het oude krediet en het aanvullende krediet, zodat reeds daarom
niet aan een splitsing tussen oud en nieuw krediet werd toegekomen. Daarnaast
gold – zo lijkt het althans – dat partijen over het hoofd hadden gezien dat die in
november toegezegde zekerheid nog niet was verleend, terwijl de faillisse-
mentsaanvragen al klaar lagen. Om die reden – opnieuw, zo lijkt het althans –
werd het indienen van de faillissementsaanvragen uitgesteld, werd op stel en
sprong de zekerheid gevestigd en werd onmiddellijk daarop surseance aange-
vraagd. Dit alles zo overziende, is het toch niet verwonderlijk dat de bank op
weinig sympathie van curator en rechters kon rekenen.

Had het ook anders kunnen lopen? Ik denk het wel. In de eerste plaats zou het
waarschijnlijk in ieder geval met het stellen van de zekerheid voor het reeds
verstrekte krediet goed zijn gegaan voor de bank als dat een verplichte
rechtshandeling was geweest (tenzij zij zou zijn getroffen door artikel 47
Fw). Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn geweest als de bestaande krediet-
documentatie in de verplichting had voorzien. Tegenwoordig zal dit bij toepas-
sing van de algemene bankvoorwaarden (artikel 26) normaal gesproken het
geval zijn. Hier was dit kennelijk echter niet zo. Het ligt dan voor de hand
dat de (wetenschap van) benadeling werd aangenomen bij de verlening van
zekerheid voor een oude niet opeisbare schuld één maand voor het faillissement.
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In de tweede plaats kan ik mij zo voorstellen dat de zekerheid voor het
aanvullend krediet ad (maximaal) f 1 000 000 niet zou zijn aangetast als het
duidelijk was dat die zekerheid uitsluitend voor dat aanvullend krediet gold, of
primair daarvoor gold, of desnoods proportioneel (1:9?) daarvoor gold. Het hof
had echter (onbestreden) vastgesteld dat de zekerheid werd gesteld voor zowel
de oude als de nieuwe schuld, dus zonder onderscheid. Daarbij komt dat ten
tijde van het uitspreken van het faillissement de debetstand lager was dan ten
tijde van de kredietverhoging, waardoor het al helemaal moeilijk werd om
(een deel van) de zekerheid toe te rekenen aan het aanvullende krediet. Kortom:
dat de bank in dit geval aan het kortste eind trok, valt goed te begrijpen.

Nu zal de lezer mij tegenwerpen dat ook als het hiervóór besproken onderscheid
tussen zekerheid voor reeds verstrekt en aanvullend krediet wél duidelijk was,
het verkeerd zou zijn afgelopen met de zekerheidstelling voor het aanvullend
krediet. De Hoge Raad heeft in ABN AMRO/Van Dooren III immers on-
dubbelzinnig uitgemaakt (althans sanctioneerde het oordeel van het hof) dat de
kredietverschaffer een onderzoeksplicht heeft als hij overweegt een in financi-
ële problemen verkerende onderneming (aanvullend) krediet tegen zekerheid te
verschaffen. Als het faillissement en een tekort daarin met een redelijke mate
van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor de schuldenaar en de krediet-
verschaffer, dan is de wetenschap van benadeling gegeven. De bewijslast van
de kans op het aanstaande faillissement rust gezien het onverplichte karakter op
de kredietverschaffer en het zal heel moeilijk zijn, nu het faillissement
inmiddels een feit is, dit vermoeden te ontzenuwen.

Toch durf ik voorzichtig te stellen dat dit wel anders kan liggen. Het valt toch
moeilijk in te zien dat het wettelijk vermoeden van wetenschap van benadeling
van artikel 43 lid 1, aanhef en onder 2 Fw – de (onverplichte) zekerheidstelling
voor een niet–opeisbare schuld binnen één jaar voor het faillissement van de
schuldenaar – ook betrekking heeft op de zekerheidstelling voor aanvullend
krediet.3 Weliswaar geeft de wettekst niet onmiddellijk ruimte voor die
uitzondering, maar het ligt toch in de rede dat het verdachte karakter van een
dergelijke handeling bedoeld is voor de schuldeiser die zijn positie wil
verbeteren ten aanzien van oud geld. Toegegeven, het hof, in de aanloop
naar ABN AMRO/Van Dooren III, wilde van dit onderscheid niet weten. Maar
de Hoge Raad spreekt zich hierover uiteindelijk niet uit omdat nu eenmaal is
vastgesteld dat in casu de ondernemer zich verplichtte tot het stellen van nieuwe
zekerheden voor zowel bestaande als toekomstige schulden, dus zonder
onderscheid. Het lijkt mij dat wanneer het duidelijk is dat de zekerheid

3. Zie hiervoor ook N.E.D. Faber in zijn noot bij het Hof-arrest dat voorafging aan ABN
AMRO/Van Dooren III, Hof Leeuwarden 28 februari 2007, JOR 2008/141.
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uitsluitend het aanvullend krediet betreft, het genoemde bewijsvermoeden niet
zou moeten gelden. In dat geval is het dus weer aan de curator om de
(geobjectiveerde) wetenschap van benadeling aan te tonen.

Dat lijkt mij ook de gewenste route. Als vertrekpunt mag men toch wel nemen
dat een kredietverschaffer onder normale omstandigheden geen (aanvullend)
krediet verschaft terwijl hij wel weet of behoort te weten dat een concursus zal
volgen, just for the fun of it, omdat hij toch wel gedekt is. Als vertrekpunt mag
men toch wel nemen dat de kredietverschaffer een (aanvullend) krediet
verschaft aan de noodlijdende debiteur omdat hij van mening is dat dit de
schuldenaar de mogelijkheid biedt om zijn financiële problemen op te lossen.
Als het slechts om een aanvullend krediet gaat, kan daarbij uiteraard ook een rol
spelen dat deze aanvulling kan leiden tot een verbetering van de positie van de
kredietverschaffer in relatie tot het reeds verschafte krediet. Daar is allemaal
niets mis mee. Integendeel, want dan wordt het (aanvullend) krediet juist
verschaft in het licht van de beoogde continuïteit en dus juist ter voorkoming
van een faillissement. Als vertrekpunt mag men dus wel nemen dat er geen
wetenschap van benadeling is, want als het goed is, komen we helemaal niet
aan benadeling toe.

Natuurlijk kan het ook anders zijn, en kunnen bij de kredietverschaffer ook
onzuivere motieven een rol spelen of zelfs leidend zijn. Zo kan het zijn dat
aanvullend krediet wordt verschaft omdat het tijdstip van het naderende
faillissement de kredietverschaffer onwelgevallig is en hij nog wat tijd wil
kopen, of (zoals hier het geval leek te zijn) hij ook het oude krediet onder de
nieuwe zekerheden wil schuiven. Uiteraard moeten deze handelingen kunnen
worden bestreden. Maar ik zou toch menen dat het uitgangspunt de goede trouw
van de kredietverschaffer moet zijn en dat het in beginsel aan de curator is het
tegendeel te bewijzen.

Dit geldt te meer nu het criterium voor de (geobjectiveerde) wetenschap nu lijkt
te zijn geworden ‘als het faillissement en een tekort daarin met een redelijke
mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien’. Laat de curator dan maar met
the benefit of hindsight aannemelijk maken dat dit inderdaad het geval was, in
plaats van dat de kredietverschaffer met the ‘drawback’ of hindsight aanneme-
lijk moet maken dat dit niet het geval was.

Daarmee zou een belangrijke angel uit het arrest zijn verwijderd. In ieder geval
hoeft de kredietverschaffer dan niet meer het schier onmogelijke tegendeel te
bewijzen. Maar er is meer, en dit brengt mij bij het in mijn ogen minst
gelukkige onderdeel van ABN AMRO/Van Dooren III. Het arrest lijkt niet
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slechts voor aanvullend krediet, maar ook in meer algemene zin een nieuw
criterium te formuleren voor de invulling van de (geobjectiveerde) wetenschap
van benadeling. Die wetenschap lijkt nu (reeds) aanwezig te zijn ‘indien ten
tijde van de handeling het faillissement en het tekort daarin met een redelijke
mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor zowel de schuldenaar als
degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshandeling verrichtte’.

Ik vraag mij af of het nadere invulling geven aan de wettelijke norm ‘weten of
behoren te weten dat daarvan benadeling van schuldeisers het gevolg zal zijn’
wenselijk is. Het lijkt mij dat hierdoor een te ruim, te vaag en ook te streng
criterium wordt aangelegd.

Te ruim omdat in de enkele wetenschap van ‘de redelijke mate van waarschijn-
lijkheid dat het faillissement (en het tekort daarin) is te voorzien’, ligt besloten
dat reeds de wetenschap van de kans op benadeling (zij het een aanmerkelijke)
voldoende zou zijn. Dat lijkt, mede gezien de rechtspraak van de Hoge Raad op
dit punt, niet goed te passen en ook overigens niet wenselijk. Natuurlijk is niet
uitgesloten dat in een specifiek geval deze wetenschap van de (aanmerkelijke)
kans op een faillissement als ongeoorloofd jegens de schuldeisers moet worden
aangemerkt. Maar in die gevallen past beter de toets van de onrechtmatige daad,
waar alle omstandigheden van het geval worden meegewogen en een passende
schadevergoeding kan worden vastgesteld.4

Naast te ruim, lijkt het criterium te vaag omdat deze norm slechts weer nieuwe
vragen oproept. Onduidelijk is wanneer dan sprake is van die ‘redelijke mate
van waarschijnlijkheid’. Onduidelijk is welke factoren daarbij een (doorslag-
gevende) rol spelen en hoe ver bijvoorbeeld de onderzoeksplicht reikt van de
wederpartij van de latere failliet.

Dit wordt allemaal des te lastiger als deze norm wordt toegepast in het kader
van de verstrekking van een aanvullend krediet aan een noodlijdende schulde-
naar (zoals in ABN AMRO/Van Dooren III). Zoals besproken, zal dit krediet er
in de regel nu juist op gericht zijn om een – anders meer waarschijnlijk –

faillissement te voorkomen. Dit aanvullend krediet is dus ook een (belangrijke)
factor bij de beoordeling in welke mate het faillissement was te voorzien. Ik zou
niet graag op de stoel van de rechter zitten die moet beoordelen in welke mate

4. Zie het commentaar van Van Hees op het arrest Bakker/Katko, HR 17 november 2000, NJ
2001, 272, JOR 2001/17 in J.J. van Hees, ‘De wetenschap van de pauliana’, in: S.C.J.J.
Kortmann e.a. (red.), 10 jaar “JOR” alsnog geannoteerd, p. 147.
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de verstrekking (en voorgenomen aanwending?) van het aanvullend krediet al
dan niet heeft bijgedragen aan (de voorzienbaarheid van) het faillissement. Ook
hiervoor geldt dat het instrument van de onrechtmatige daad in een specifiek
geval beter uitkomst biedt.

Voorts zou ik menen dat met het criterium ‘de redelijke mate van waarschijn-
lijkheid dat het faillissement (en het tekort daarin) is te voorzien’ ook een te
strenge maatstaf wordt aangelegd. Met Faber5 ben ik van mening dat het enige
criterium dat in dit verband relevant is, dat van artikel 42 Fw is. Eventuele
wetenschap van (de aanmerkelijke kans op) een naderend faillissement kan en
zal in de regel een belangrijke factor, maar niet steeds voldoende zijn voor het
aannemen van de aanwezigheid van wetenschap van benadeling. Wetenschap
dat het faillissement waarschijnlijk is, brengt immers nog niet noodzakelijker-
wijs met zich de wetenschap dat de betreffende rechtshandeling een benadeling
in verhaalsmogelijkheden veroorzaakt. Toegespitst op de ABN AMRO/Van
Dooren-casus: de aanwending van het aanvullend krediet gedekt door zeker-
heden hoeft niet tot een verstoring van de paritas te leiden. Goed denkbaar is dat
het de bedoeld is voor aanwending op een wijze dat er geen benadeling ontstaat.
Dan is er geen wetenschap van benadeling – want indien zo uitgevoerd is er
gewoon geen benadeling. Als het faillissement zich nadien verwezenlijkt en
blijkt dat de kredietverschaffing – buiten de kredietverschaffer om – niet op
deze wijze is aangewend, dan kan er weliswaar benadeling zijn opgetreden,
maar is die wetenschap er nog steeds niet. En ook hier geldt: de rechtshandeling
kan (en als het onder normale omstandigheden om aanvullend krediet gaat: zal)
er juist op gericht zijn de kans op het faillissement te verkleinen.

Oftewel: door de wetenschap van benadeling (slechts) te koppelen aan de
voorzienbaarheid van het faillissement van de schuldenaar, wordt de bewe-
gingsruimte van zijn wederpartij teveel ingeperkt. Dit leidt onvermijdelijk tot
een grotere mate van terughoudendheid van hen die zaken doen met partijen die
financiële problemen kennen, wat op zijn beurt de kans op een faillissement
juist kan vergroten. Bovendien: bij een aanvullend krediet is het niet onge-
bruikelijk dat de hele financiering wordt geherfinancierd. Strikt genomen loopt
de kredietverschaffer dan het risico dat op basis van dit criterium ook de
dekking van zijn oude financiering wordt aangetast.

5. N.E.D. Faber, ‘Verrekening’(diss.) 2007, nr. 307 en zijn annotatie bij het Hof-arrest dat
voorafging aan ABN AMRO/Van Dooren III, zie noot 2. Zo ook H. De Coninck-Smolders
en C.J. Jager, ‘HR 22 december 2009, LJN BI 8493 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III)’,
TvI 2010, p.111. Anders: R.M. Wibier, Faillissementspauliana in de rechtspraak van de
Hoge Raad, TOP 2010, p. 225-232.
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Kortom: naar mijn oordeel heeft de ABN AMRO/Van Dooren-epos theorie
noch praktijk een goede dienst bewezen. De invulling die met deze reeks aan de
wetenschap van benadeling wordt gegeven, roept theoretisch slechts nieuwe
vragen op en leidt praktisch tot problemen. Dat geldt door de algemene
formulering voor iedere partij die met een noodlijdende schuldenaar handelt,
en meer in het bijzonder voor de financier die overweegt zijn noodlijdende
schuldenaar aanvullend krediet te verschaffen. Het is natuurlijk de vraag of de
Hoge Raad dit zo heeft bedoeld. Volgende procedures zullen hopelijk meer
helderheid verschaffen. Voorlopig geen happy end dus.
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Insolventierecht en Enquêterecht

MR. W.M.J. BEKKERS1

1. Inleiding

De advocatenspecialisatievereniging Insolad wijdt in 2010 haar jaarcongres aan
de insolvente vennootschap. Mij is verzocht te schrijven over de vraag of het
wenselijk is dat enquêtes worden geopend ten aanzien van insolvente vennoot-
schappen.2 Dit onderwerp is volop in beweging. Er is zowel een voorontwerp van
wet tot wijziging van het enquêterecht als een voorontwerp Insolventiewet.3

Beide rechtsgebieden raken de doelstelling van Insolad en de rechtspraktijk van
haar leden. Bovendien zijn beide onderwerpen hoogst actueel door de financiële
crisis waarin de wereld al enige tijd verkeert en de daarmee gepaard gaande
herbezinning op verantwoordelijkheid en toezicht, op governance en compliance,
op ethische vraagstukken en morele professionaliteit. Geen van beide vooront-
werpen heeft tot heden geleid tot een wetsvoorstel. Aangenomen mag worden dat
Insolad als gezaghebbende medespeler op beide rechtsgebieden zich ook in de
toekomst in de discussie over de beide voorontwerpen niet onbetuigd laat.

Het onderwerp van dit hoofdstuk is omvangrijk. Daarom behandel ik hier
slechts enkele voor de insolventiepraktijk relevante onderwerpen, en wel in
vogelvlucht.

In het insolventierecht wordt onderscheid gemaakt tussen insolventie van een
natuurlijk persoon en van een rechtspersoon. Als de insolventie een natuurlijk
persoon betreft, zijn in de Faillissementswet meer speciaal van toepassing de
bepalingen betreffende Schuldsanering natuurlijke personen (art. 284-361 Fw).
Het enquêterecht, dat sinds 1971 is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, raakt
uitsluitend rechtspersonen.

1. Mr. W.M.J. Bekkers is advocaat te Utrecht, oud landelijk deken van de Orde van Advocaten
en onder meer curator in het Ceteco-faillissement.

2. Enkele gedeelten uit dit hoofdstuk zijn eerder verschenen in de bundel Aspecten van
aansprakelijkheid, red. Bierbooms, Pasman en Snijders, Boom 2005, W.M.J. Bekkers in
hoofdstuk: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de onderzoeker; normering van
onderzoek en onderzoeksmethoden, p. 41 e.v.

3. J. Fleming, Het voorontwerp aanpassing Enquêterecht, Geschriften vanwege Corporate
Litigation 2009-2010, p. 111 e.v.; S.M. Bartman en M. Holtzer, Tijdschrift voor Onderne-
mingsrecht (TvO) 2010, 14; Voorontwerp Insolventiewet in Insolventierecht onder redactie
van M.Ph. van Sint Truiden en F.M.J. Verstijlen.
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Het huidige recht van enquête stond tot 1971 in het Wetboek van Koop-
handel en de Wet op de Coöperatieve Verenigingen. Tot dan was het enquête-
recht uitsluitend van toepassing op de naamloze vennootschap en de coöperatie.
De werking is later uitgebreid tot de besloten vennootschap, de onderlinge
waarborgmaatschappij en de stichting. Ook is het enquêterecht van toepassing
op de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming in
stand houdt en waarvoor ingevolge de wet een ondernemingsraad moet worden
ingesteld (zie art. 2: 344 BW). Verder is het recht van toepassing ingeval een
rechtspersoon volledig aansprakelijk vennoot is van een commanditaire ven-
nootschap of vennootschap onder firma. Tenslotte geldt het enquêterecht ook
voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV).

Ondanks dit uitgebreide toepassingsgebied komen enquêtes nog steeds
vrijwel uitsluitend voor bij naamloze en besloten vennootschappen. Daartoe
beperk ik mij in dit stuk.

Het is interessant te zien hoe de vrij jonge huidige wettelijke enquêteregeling en
de oude Faillissementswet elkaar in de loop der jaren genaderd zijn. Tot ver in
de vorige eeuw waren er weinig raakvlakken en had het recht van enquête
slechts betekenis in de insolventiepraktijk bij faillissementen van grote beurs-
fondsen.

‘Intussen is dat anders’, schrijft Willems in 2004.4 ‘In toenemende mate
raken curatoren en bewindvoerders betrokken in enquêteprocedures, als ver-
zoeker, als verweerder, als belanghebbende en zelfs als “supporter langs de
zijlijn” en in toenemende mate rijzen vragen over de verhouding tussen de
regels van het enquêterecht en die betreffende insolventie en of die regels elkaar
wel verdragen.’

Het is de beschikking van de Ogem-enquête5 geweest die in 1990 het begin
was van deze nieuwe ontwikkeling. De belangstelling voor het onderwerp in de
rechtspraktijk werd bevorderd door enkele spraakmakende faillissementen van
een aantal beursfondsen in die tijd, die veelal gepaard gingen met een uitvaart-
of sterfhuisconstructie.

Tegenwoordig komt bij een faillissement van een grotere vennootschap, ook
als het niet een beursfonds betreft, steeds vaker de vraag aan de orde of een
enquête wenselijk is. Zijn het niet de curator en de crediteuren die zich die

4. J.H.M. Willems, Insolventierecht en Enquêterecht: Over convergerende en conflicterende
rechtsgebieden. Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) 2004, 53.

5. HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466.
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vraag stellen, dan zijn het wel de aandeelhouders of de werknemers en hun
vakorganisaties.6

2. Van Faillissementsrecht naar Insolventierecht

De faillissementsrechtspraktijk is in de laatste drie decennia van de vorige eeuw
veranderd. Aanvankelijk werd in de rechtspraktijk een faillissement behandeld
als een afgebakend beslag- en executievraagstuk.

De failliete debiteur, toen nog meestal een particulier, leverde de boe(de)l in
bij de curator. De curator vereffende de boedel en betaalde het nettoresultaat uit
aan de crediteuren. Daar nam hij meestal de nodige tijd voor. Tijd die overbleef
naast de gewone praktijk. Dat is de advocatenpraktijk. Want als curator werden
en worden nog steeds vrijwel uitsluitend advocaten benoemd. Er was destijds
nog geen sprake van gespecialiseerde advocaten. Nagenoeg alle advocaten
stelden zich beschikbaar voor een benoeming als curator, hoewel het werk van
de curator in kringen van vooraanstaande juristen een minder gunstige bijklank
had. Van de andere kant kon een advocaat zich aan een faillissement nauwelijks
een buil vallen en de faillissementspraktijk was een aardige bijverdienste.
Niemand maakte het de curator ook erg lastig, zelfs de rechter-commissaris niet.

Gelet op de huidige faillissementsrechtspraktijk is het bijna niet voor te
stellen dat die situatie zo lang heeft kunnen voortbestaan. Inmiddels zijn
advocaten gespecialiseerd, de leden van Insolad als een van de eerste.
Insolventiejuristen kregen aandacht voor aspecten van continuïteit en discon-
tinuïteit en de daarbij horende economische en maatschappelijke vraagstukken.
Van vrijwel uitsluitend vereffenaar van de boedel werd de curator de regisseur
en eindverantwoordelijke van het gehele insolventieproces. De curator werkt
sindsdien in een glazen huis. Niet alleen de crediteuren maar ook de debiteur en
andere betrokkenen wensen dat de curator zich -het liefst voor iedereen
begrijpelijk- verantwoordt voor zijn activiteiten. (Ik maak hierna -alleen als
het nodig is voor een beter begrip- onderscheid tussen de vennootschap als
failliete debiteur, en het bestuur van die vennootschap.) Van de curator wordt

6. Zie literatuur over dit onderwerp: Willems t.a.p.; E.E.U. Vroom, Kroniek Enquêterecht
2009, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010, p. 3 e.v.; J.W.H.
van Wijk, Kroniek Enquêterecht 2008, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate
Litigation 2008-2009, p. 7 e.v.; Bartman en Holtzer t.a.p.; P.G.F.A. Geerts, De curator en
het Enquêterecht, TvI 2001, 3, p. 83 e.v.; K. Vrielink, Tegenstrijdige belangen in het
Insolventierecht TvI 2001, 4, p. 115 e.v.; B. Wessels, Het recht van enquête en de
faillissementscurator, Verkenning op het grensvlak van rechtspersonenrecht en insolventie-
recht, TvO 2001, 16, p. 94 e.v.; J.J.M. van Mierlo, Enige aspecten van samenloop van
enquêterecht en insolventierecht, TvO 2005, 11, p. 138 e.v.; W.J.M. van Andel en K. Rutten,
Vorderingen van aandeelhouders op de vennootschap vanwege een misleidende voorstelling
van zaken in de financiële verslaggeving, TvI 2008, 5, p. 35 e.v.; J.W.H. van Wijk, De Hoge
Raad en het Enquêterecht: Een overzicht, TvO 2007, 10-11, p. 117 e.v.
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verwacht dat hij uitzoekt waardoor de insolventie is ontstaan. Dat is in de eerste
plaats van belang om te weten te komen hoe het boedelactief optimaal kan
worden verzilverd en of de onderneming of onderdelen daarvan kunnen worden
voortgezet. Daarbij zal hij de debiteur moeten horen en hem de kans moeten
geven om mee te helpen om de schade voor de crediteuren zoveel mogelijk
beperkt te houden. Dit laatste geldt overigens ook waar het gaat om schade van
de debiteur zelf. Tenzij een faillissement eindigt in een akkoord herleeft, na
afloop van het faillissement immers de betalingsverplichting van de debiteur.
Grof gezegd zijn er drie categorieën (bestuurders van) debiteuren. De debiteur
die strafrechtelijk kan worden aangesproken omdat hij heeft gefraudeerd of
anderszins de boel heeft opgelicht. Verder de debiteur die alleen civielrechtelijk
kan worden aangesproken, omdat hij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor
de insolventie. Tenslotte zijn er debiteuren die strafrechtelijk noch civiel-
rechtelijk iets valt te verwijten. Het is aan de curator om -het liefst zo spoedig
mogelijk- uit te zoeken met welke categorie hij heeft te maken.

Totdat het faillissement wordt uitgesproken is de debiteur verantwoordelijk
voor zijn vermogen. Voor de aansluiting op die periode en de afwikkeling van
het faillissement is uitsluitend de curator verantwoordelijk en wel niet alleen
tegenover de crediteuren, maar ook tegenover debiteur c.q. de gefailleerde
vennootschap en haar aandeelhouders.

Op die afwikkeling houdt de rechter-commissaris toezicht. Het afleggen van
rekening en verantwoording vindt plaats ten overstaan van de rechter-commissaris.
(art. 193 Fw) In de praktijk heeft dat afleggen van rekening en verantwoording
weinig om het lijf. Daarbij spelen de debiteur en de crediteuren geen enkele rol.
Ik vraag me af of dit systeem van de betrekkelijk lijdelijke rechter-commissaris
nog wel past in deze tijd. Het lijkt me goed dat in de eerste plaats niet tegenover
de rechter-commissaris rekening en verantwoording wordt afgelegd, maar
tegenover de rechtbank, omdat bij het afleggen van rekening en verantwoording
ook hoort dat de toezichthouder zich verantwoordt. Ik meen verder dat daarbij
de debiteur en de crediteuren in de gelegenheid moeten worden gesteld om te
worden gehoord.

Vertrouwen in de insolventiepraktijk vindt zijn basis in een boedelafwikke-
ling die ook voor debiteur en crediteuren helder en controleerbaar is. Belang-
hebbenden willen terecht weten hoe het zit. Openheid geven is noodzakelijk.

Dit verklaart ook het succes van het enquêterecht met name na de Ogem-
beschikking van de Hoge Raad en de uitleg daarin van de doelstelling van de
enquêteprocedure.

In het insolventierecht valt hiervan te leren.
Ik verwacht dat de enquêteprocedure in de toekomst meer zal kunnen

betekenen voor insolventiezaken dan nu al het geval is. Wel moet er een
oplossing worden gevonden voor de waterscheiding tussen aandeelhouders en
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crediteuren. Die scheiding is overigens aan het vervagen. In tegenstelling tot het
verleden spelen aandeelhouders in een insolventie steeds vaker een rol op de
voorgrond. In speciale gevallen kunnen ook aandeelhouders worden toegelaten
als crediteur.7 In andere gevallen kunnen zij medeverantwoordelijk worden
gehouden voor het faillissement.8

Ik neem aan dat in die verdere toenadering tussen het enquêterecht en het
insolventierecht de curator (zeker degene die lid is van Insolad) het niet wil
laten bij de rol van ‘supporter langs de zijlijn’.9

3. Enquêterecht

Het recht om een enquête uit te lokken komt toe aan aandeelhouders en
werknemers van de rechtspersoon. Verder ook aan de advocaat-generaal bij het
gerechtshof Amsterdam om redenen van openbaar belang (art. 2:345 BW). Het
recht komt uitdrukkelijk niet toe aan crediteuren van de rechtspersoon en ook
niet aan de curator namens de gezamenlijke crediteuren van een failliete
vennootschap. Voor dit laatste heeft met name Kortmann al eerder gepleit.10

Het doel van het enquêterecht is in de eerste plaats om de vraag te
beantwoorden of sprake is van wanbeleid en in de tweede plaats om bij
wanbeleid rechterlijk ingrijpen mogelijk te maken.

De Ogem-beschikking van 1990 is echter het begin geweest van de
uitwerking van een veel bredere doelstelling in de rechtspraktijk. Blijkens de
geschiedenis van de wet is het doel van het enquêterecht niet uitsluitend het
saneren en herstellen van gezonde verhoudingen door maatregelen van orga-
nisatorische aard binnen de onderneming van de rechtspersoon, zo oordeelde de
Hoge Raad. Het gaat ook om het verkrijgen van opening van zaken, het
vaststellen bij wie de verantwoordelijkheid voor wanbeleid berust en om het
vormen van regels voor verantwoord ondernemerschap. Daardoor heeft
het enquêterecht zich kunnen ontwikkelen ‘tot de normatieve kraamkamer
voor corporate litigation in ons land’ stellen Bartman en Holtzer.11 Kraamheer
Willems zal tevreden zijn met deze constatering.

De Ogem-uitspraak is gevolgd door een aantal andere beschikkingen die
verder de koers van het enquêterecht in de praktijk hebben bepaald.12

7. Zie Van Andel en Rutten t.a.p.
8. J.C.J. Wouters, Het Ceteco vonnis van de Rechtbank Utrecht van 12 december 2007,

Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2008-2009, p. 179 e.v.
9. Zie Willems t.a.p.
10. S.C.J.J. Kortmann, noot onder HR 19 mei 1999, JOR 1999, 170 en HR 19 mei 1999, JOR

1999, 171; Willems t.a.p. 3.6.
11. Zie Bartman en Holtzer t.a.p., sub 7.
12. Vroom t.a.p., p. 4 e.v.
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Ik noem de Unilever-beschikking van 2005.13 Daarin is geoordeeld dat het
enquêterecht niet is bedoeld om geschillen van vermogensrechtelijke aard te
beslechten of om onderzoek te doen naar de feiten die de grondslag vormen van
deze geschillen. Daar voegt de Hoge Raad aan toe dat in een enquêteprocedure
wel feiten kunnen worden vastgesteld die kunnen leiden tot een civielrechte-
lijke aansprakelijkstelling. In de KPN Qwest-beschikking van 200914 is in
vervolg op de Ogem-beschikking nog eens uitdrukkelijk geoordeeld dat een
enquête mag dienen om juist vast te stellen wie voor wanbeleid verantwoorde-
lijk kan worden gehouden, en eventueel ook aansprakelijk.

De wetgever, de rechtswetenschappers en de togaberoepers zouden er goed
aan doen om gezamenlijk een antwoord te geven op de vraag waarom het
enquêterecht in de afgelopen decennia heeft kunnen uitgroeien tot ‘zo niet
het belangrijkste, dan toch in elk geval het meest dynamische onderdeel van het
Nederlandse ondernemingsrecht’.15

4. Onderzoek en insolventierecht respectievelijk enquêterecht

In 2004 sprak Willems nog over het insolventierecht en het enquêterecht als
‘convergerende en conflicterende rechtsgebieden’.16

Dat sprake is van conflicterende belangen is duidelijk. De curator moet
opkomen voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De aandeel-
houders mogen wat de curator betreft plaatsnemen in het laatste rijtuig, tenzij zij
worden toegelaten als crediteur.

Iedere aandeelhouder weet echter niet alleen dat in een faillissement zijn
aandelen meestal niets meer waard zijn. Hij weet ook dat zelfs de crediteuren
zelden iets van hun geld terug zien. Dus zullen aandeelhouders enerzijds en de
curator, als belangenbehartiger van de gezamenlijke crediteuren, anderzijds
willen onderzoeken of zij zich niet op derden kunnen verhalen. Die derden zijn
degenen die mogelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het faillis-
sement. Als crediteuren en aandeelhouders daarbij samen optrekken zullen zij
ook samen moeten delen en dan wordt de spoeling nog dunner.

Een tweede argument voor de curator om een enquête op afstand te houden
zou kunnen zijn dat hij de regie van de boedelbereddering en de publiciteit
daarover zoveel mogelijk zelf in handen wil houden. Bij een enquête weet hij
nooit zeker of dat zal lukken.

13. HR 18 november 2005, NJ 2006, 173.
14. HR 26 juni 2009, ARO 2009, 107 en HR 26 juni 2009, ARO 2009, 108.
15. Bartman en Holtzer t.a.p, sub 7.
16. Willems t.a.p.
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Publiciteit rond een enquête kan een eventuele schikking met aansprakelijk
te stellen personen lastiger maken en schikken verdient in het algemeen nog
steeds de voorkeur boven kostbare en langdurige rechtsmaatregelen.

Maar de rechtsgebieden zijn ook convergerend. Algemeen is inmiddels aan-
vaard dat de curator in zijn beleid naast het belang van de boedel ook andere
maatschappelijke belangen in aanmerking dient te nemen. Een maatschappelijk
belang kan zijn dat wordt vastgesteld wat de oorzaken zijn van de insolventie en
wie voor het faillissement verantwoordelijk is. Het verkrijgen van openheid van
zaken dus, naast de primaire taak om boedelactief te realiseren. Menig
faillissement gaat gepaard met maatschappelijke onrust, bijvoorbeeld vanwege
verlies aan werkgelegenheid en ontwrichting van economische en sociale
verbanden. Dat was in hoge mate het geval in en buiten Nederland bijvoorbeeld
bij de faillissementen van DAF, Fokker en Ceteco.

Het maatschappelijk belang dat de curator in acht moet nemen, spoort met
het doel van het enquêterecht om aan de belanghebbenden opheldering te
verschaffen en het vormen van regels voor verantwoord ondernemerschap.

Er blijft echter nog een aantal vragen over. Enkele daarvan wil ik hierna kort
behandelen.

Deze zijn in willekeurige volgorde: de voor- en nadelen van een enquête in een
insolventie, de kosten van het onderzoek, de zorgvuldigheid van onderzoekers, de
reikwijdte van het onderzoek, het handelen van de curator als onderdeel van het
onderzoek, de curator als initiatiefnemer van een enquête, aandeelhouders- en
crediteurenactivisme, de rol van de OK tegenover die van de rechter-commissaris
en de Faillissementskamer van de rechtbank.

4.1. Onderzoek van of namens de curator

De curator heeft drie mogelijkheden om een onderzoek in te stellen naar de
oorzaken van het faillissement. Hij kan zelf een onderzoek instellen met de
middelen die de Faillissementswet hem biedt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het
faillissement van HCS N.V. Het resultaat van dat onderzoek leidde uiteindelijk
tot een schikking zonder dat rechtsmaatregelen nodig waren. Nadeel van deze
mogelijkheid is dat een dergelijk onderzoek meestal pas geruime tijd na de
faillietverklaring kan worden afgerond, omdat curatoren aan andere boedel-
werkzaamheden prioriteit zullen moeten geven. Nadeel is ook dat dit onderzoek
door degenen tegen wie het onderzoek zich richt, zal worden gezien als
accusatoir, of tenminste niet onafhankelijk genoeg. Een voordeel is dat de
curator door de boedelbereddering al over de nodige kennis beschikt.
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Een tweede mogelijkheid is dat de curator derden opdracht geeft om het
onderzoek te doen. Dat is gebeurd in het faillissement van Ceteco N.V. Ook
daar werd uiteindelijk geschikt, echter niet dan nadat curatoren rechtsmaat-
regelen hadden genomen en de rechter uitspraak had gedaan.17 Met een
dergelijke onderzoekscommissie worden eerder genoemde bezwaren ten dele
ondervangen.

Een derde mogelijkheid is het uitlokken van een enquête. Die bevoegdheid
heeft de curator niet bij de failliete vennootschap waarvan hij zelf curator is.
Dus daarvoor zal de curator bijvoorbeeld aandeelhouders moeten benaderen.
Enkele nadelen van een enquête in een faillissement heb ik hiervoor al
uiteengezet. Het voordeel is echter dat aan de onafhankelijkheid van de door
de Ondernemingskamer benoemde enquêteurs niet of minder zal worden
getwijfeld en dat zij beschikken over specifieke bevoegdheden als bedoeld in
de artikelen 2:351 en 2:352 BW, zoals de OK regelmatig benadrukt. In het
faillissement van de Verenigde Bedrijven Bredero N.V. (VBB) heeft een
enquête plaats gevonden. Curatoren hebben zich toen aanvankelijk verzet tegen
een enquête, waarom de Stichting Administratiekantoor van VBB had verzocht.

Ook daar kwam een schikking tot stand en wel kort na de uitspraak van de
OK.18 In het eerder in dat faillissement tot stand gekomen liquidatieakkoord
was al rekening gehouden met een eventuele schikking. In die schikking
hebben ook aandeelhouders gedeeld. De Stichting AK en een aantal grote
crediteuren hebben meegetekend.19

Zoals hiervoor gesteld heeft een onderzoek door curatoren zelf of door een door
curatoren benoemde commissie, zeker als die gedeeltelijk bestaat uit kantoor-
genoten, het voordeel dat beschikbare kennis meteen kan worden benut. Dat
kan tijd en kosten besparen. In een eenvoudig overzichtelijk faillissement met
een bescheiden boedel zal de curator bij belangenafweging geneigd zijn om zelf
een onderzoek te doen. Bij grote ingewikkelde faillissementen ligt het voor
de hand dat de curator het onderzoek uitbesteedt. Aldus kan de curator zelf alle
beschikbare tijd besteden aan de afwikkeling van de boedel waardoor de
afwikkeling van het faillissement noch het onderzoek en een eventuele
aansprakelijkstelling onnodig vertraging ondervinden. Aan het begin van het
faillissement zullen bovendien nog alle relevante gegevens beschikbaar zijn en
tenminste eenvoudiger op te sporen zijn dan wanneer een onderzoek pas
geruime tijd na de aanvang van het faillissement begint. In het kader van de

17. Zie Wouters t.a.p.
18. OK 7 januari 1988, NJ 1989, 827, m.nt. Maeijer.
19. W.M.J. Bekkers, In Bredero’s Bouwbedrijf, Dutch University Press 2005, De opsplitsing

van het Bredero-concern 1986-2005, p. 109 e.v.; Zie Het crediteurenakkoord van 7 juni
1989, p. 140 e.v.
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door de curator in acht te nemen zorgvuldigheid dient ook het onderzoek
voortvarend te geschieden en moet de curator betrokkenen niet langer dan
nodig in het onzekere laten. Het onderzoek uitbesteden heeft nog het voordeel
dat een commissie meer dan een curator, die in de frontlinie staat en daarbij
soms moet samenwerken met degenen die het onderzoek aangaat, de schijn van
partijdigheid kan vermijden. Het is echter de vraag of een commissie die is
aangesteld door de curator die schijn ooit helemaal kan wegnemen. In ieder
geval moet de curator telkens weer, en met het nodige geduld uitleggen, wat
zijn rol en verantwoordelijkheid is. Daarover blijken nog steeds misverstanden
te bestaan, ook bij advocaten die geen ervaring hebben als curator.

De crediteuren willen in het algemeen maar één ding en dat is: hun geld
terug, en liefst zo snel mogelijk. Aan andere belangen, laat staan maatschap-
pelijke, heeft de gemiddelde crediteur geen boodschap. Dat geldt zeker voor de
handelaars in ‘distressed debts’ en ander crediteurenactivisme.

Maar de curator heeft een eigen verantwoordelijkheid. Het boedelactief dat
hij realiseert moet op redelijke gronden en rechtens juist verkregen zijn. Dit
geldt zeker bij het aansprakelijk stellen van derden voor het faillissement.
Daarom vraag ik me af in welke mate een onderzoek van curatoren inquisitoir
mag zijn? Ik zou menen dat de curator gelet op zijn verantwoordelijkheid, met
een open en onafhankelijke instelling onderzoek moet doen of laten doen, tenzij
bij voorbaat de feiten voor aansprakelijkstelling vaststaan of de curator met
criminelen van doen heeft. Volgens de Gedragsregels van Insolad dient de
curator van een rechtspersoon altijd te onderzoeken of er aanleiding bestaat een
vordering in te stellen tegen de (ex)bestuurders en of de (ex)commissarissen
van de gefailleerde, maar mag hij pas overgaan tot aansprakelijkstelling indien
hij op grond van feiten ervan overtuigd is dat de betrokkenen hun taak niet naar
behoren hebben vervuld, onrechtmatig hebben gehandeld, dan wel dat er sprake
is van onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is.

Voor het onderzoek door de curator biedt de Faillissementswet faciliteiten.20 Zo
is de gefailleerde verplicht om inlichtingen te verschaffen (art. 105 Fw).
Hetzelfde geldt voor bestuurders en commissarissen van gefailleerde rechts-
personen (art. 106 Fw). De wetgever verbindt vergaande consequenties aan het
niet nakomen van de informatieplicht van de (vertegenwoordigers van de)
gefailleerde. Niet alleen is hij verplicht om op eigen initiatief aan de curator
voor de boedel relevante informatie te verschaffen. Als de gefailleerde weigert
kan de rechtbank hem laten opsluiten in het huis van bewaring dan wel hem

20. Zie Bekkers in de bundel Aspecten van aansprakelijkheid, Verantwoordelijkheid een
aansprakelijkheid van de onderzoeker; normering van onderzoek en onderzoeksmethoden
sub 2.7.
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huisarrest opleggen (art. 87 Fw). Het ontbreken van een zwijgrecht recht-
vaardigt naar mijn mening niet dat een gefailleerde tijdens het faillissements-
verhoor verstoken blijft van bijstand van een advocaat of dat hij geen recht zou
hebben op een afschrift van het proces-verbaal van het verhoor. Wel dient de
gefailleerde zelf informatie te verschaffen en niet alleen zijn vertegenwoordiger.
Voor de gefailleerde kunnen grote belangen op het spel staan met zowel
civielrechtelijke als strafrechtelijke gevolgen. Het recht op rechtshulp dient
onder omstandigheden waar het niet altijd duidelijk is waar informatieplicht
ophoudt en zwijgplicht begint, niet te worden ontzegd. Ook kan de curator de
rechter-commissaris vragen om ‘ter opheldering van alle omstandigheden het
faillissement betreffende’ getuigen te horen of een onderzoek van deskundigen
te bevelen (art. 66 Fw). In het Voorontwerp zijn deze bepalingen gehandhaafd.
Zie Titel 4, afdeling 4.1.

4.2. Onderzoek van de rechter-commissaris

Opmerkelijk is dat -voor zover ik weet- in de praktijk zelden gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheid die art. 66 Fw biedt. Volgens de Memorie van
Toelichting moet de rechter-commissaris de nodige macht bezitten om, wanneer
hem dit wenselijk voorkomt, een zo volledig mogelijk onderzoek te kunnen
instellen naar alle omstandigheden het faillissement betreffende.21

Hieruit kan worden afgeleid dat de wetgever uitdrukkelijk de rechter-
commissaris de bevoegdheid heeft gegeven om dit onderzoek in te stellen en
niet de curator. Als de rechter-commissaris in een faillissement deskundigen
benoemt of een onderzoekscommissie instelt, zullen deze mogelijk de status
en het gezag krijgen van de enquêteur die wordt benoemd door de OK. Een
dergelijke deskundige wordt benoemd conform het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. De Faillissementswet biedt inzake het onderzoek van des-
kundigen geen nadere regeling. Wessels is van mening dat de artikelen 221-225
Rv van overeenkomstige toepassing zijn.22

In het Voorontwerp is de huidige regeling gehandhaafd. Zie Titel 4, afde-
ling 4.3.

Een door de rechter-commissaris benoemde commissie geeft haar ongetwijfeld
meer gezag dan wanneer de curator een commissie benoemt. Wel zou het bij een
dergelijke benoeming aanbeveling verdienen dat de rechter-commissaris tot de
benoeming overgaat op voordracht van de curator of na de curator te hebben
gehoord.

21. Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, Heruitgave Van der Feltz II, p. 4.
22. Wessels I, par. 40-47 e.v.
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4.3. Enquête OK

De belangen die het enquêterecht beoogt te beschermen zijn andere dan die de
Faillissementswet beschermt.23 De enquêteprocedure ziet bij uitstek op de
belangen van aandeelhouders. Die belangen sporen bij insolventie zelden met
de belangen van crediteuren, zoals hiervoor gesteld. Wat hebben crediteuren
dan aan het enquêterecht?

Voor een curator zal meestal het enige belang van een enquête zijn het
voorbereiden van een civielrechtelijke aansprakelijkstelling. In de literatuur
wordt wel gesproken van een oneigenlijke enquête of een inquisitoire
enquête.24

Tot nu toe kan niet ook de curator verzoeken om een enquête betreffende het
beleid en de gang van zaken in de failliete vennootschap. Nu kan hij slechts bij
het faillissement van de moeder om een enquête bij een dochter vragen. Dus in
de huidige situatie is het niet de vraag of de curator al dan niet om een enquête
zou moeten verzoeken, maar of hij een enquêteverzoek van een ander moet
steunen. Zonder deugdelijke afspraken vooraf met degene die om een enquête
vraagt c.q. aandeelhouders is een enquête voor de crediteuren niet zonder risico,
heb ik hiervoor al gesteld. Indien immers blijkt van wanbeleid hebben niet
alleen de crediteuren, maar ook de aandeelhouders mogelijk een vordering op
degenen die wanbeleid hebben gepleegd. De wetgever geeft bij verhaal op de
niet-gefailleerde aan crediteuren geen voorrang. Dus is het zaak om tevoren met
aandeelhouders afspraken te maken over te maken kosten en verhaal. Probleem
is echter dat aandeelhouders niet een collectief vormen, vertegenwoordigd door
een door de rechter benoemde functionaris, zoals een curator is, noch dat zij
gebonden zijn aan het paritasbeginsel. Overigens kan dezelfde vraag zich
voordoen bij een schikking van de curator met aansprakelijk gestelden. Een
dergelijke schikking verhindert niet dat een individuele crediteur nog in actie
komt tegen bestuurders of commissarissen.25 Het is dus de vraag hoe aandeel-
houders kunnen worden georganiseerd en gebonden aan afspraken met de
curator. Is er een Stichting Administratiekantoor dan kan dat een compromis
met de curator dichterbij brengen.

De OK heeft in enkele uitspraken geschermd met de vergaande bevoegdheden
van enquêteurs in tegenstelling tot de beperkte mogelijkheden die de curator en
de door hem aangestelde onderzoekers zouden hebben. Met name wordt daarbij

23. Zie Willems t.a.p. 3.7.
24. Zie Vroom t.a.p. en Bartman en Holtzer t.a.p.
25. Zie de arresten van de Hoge Raad van 21 december 2001: Sobi/Hurks II en Lünderstadt/

Kok.

157

Insolventierecht en Enquêterecht



verwezen naar de artikelen 2:351 en 2:352 BW.26 Maar zoals ik hiervoor al heb
betoogd zijn ook de wettelijke mogelijkheden van de curator respectievelijk de
rechter-commissaris niet gering. Het argument van de specifieke bevoegdheden
overtuigt mij niet. Zie ook art. 226 Fw over de benoeming van deskundigen bij
een surseance. Of een enquête sneller en goedkoper is dan een onderzoek van of
namens curatoren, zoals Van Solinge heeft gesteld,27 vraag ik mij af. De
Bredero-enquête met Van der Grinten aan het roer was inderdaad snel en
goedkoop. De tijden zijn echter veranderd.

Dan is er nog de vraag (door Willems genoemd ‘het hete hangijzer’) of ook het
handelen van een curator of bewindvoerder onderwerp van een enquête kan
zijn.28

Wessels en Willems lijken beiden tot de conclusie te komen dat het handelen
van zowel de bewindvoerder als dat van de curator object van onderzoek in een
enquête kan zijn.

Volgens de wet gaat het in een enquête om ‘het instellen van een onderzoek
naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon’. De taak van de
bewindvoerder en de curator ziet ingevolge de wet op het beheer en de
beschikking over de boedel. Dat is iets anders dan het beleid van de rechts-
persoon.

Sinds de Ogem-beschikking heeft het recht van enquête zich ontwikkeld
naar een onderzoek en oordeel over goed ondernemerschap. In de insolventie-
praktijk zijn de activiteiten van de curator en de bewindvoerder eveneens verder
ontwikkeld, en wel deels naar ondernemerschap, zoals hiervoor uiteengezet.
Dankzij jurisprudentie konden beide ontwikkelingen plaatsvinden in de rechts-
praktijk. Nu lijkt de tijd rijp voor passende wetgeving, zodat er definitief en
volledig een einde komt aan conflicterende belangen tussen het enquêterecht en
het insolventierecht.

4.4. Zorgvuldigheid

In de praktijk blijkt dat de kritiek op onderzoekers en onderzoeksmethoden
toeneemt. Dat geldt ook voor de curator en degenen die hij inschakelt voor een
onderzoek. De opstelling van degenen tegen wie het onderzoek zich richt, zal
overigens in belangrijke mate afhangen van de wijze waarop de curator hen
tegemoet treedt: onafhankelijk, inquisitoir of accusatoir? De curator dient onder
alle omstandigheden de zorgvuldigheid in acht te nemen die van een behoorlijk,

26. Zie Willems t.a.p. 3.7.
27. G. van Solinge, Tussen wanbeleid en aansprakelijkheid, Serie Monografieën vanwege het

Van der Heijden Instituut, deel 59, Deventer: Kluwer 1998. Zie Willems t.a.p. sub 9.1
28. Zie Willems t.a.p. sub 6 en Wessels t.a.p.
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deskundig en ervaren, curator mag worden verwacht.29 Dit houdt in dat de
curator objectief tot feitenvaststelling dient te komen. Maar de curator is geen
geschiedschrijver. Er moet rook zijn voordat er naar vuur wordt gezocht.

Vervolgens dient de curator de rechter-commissaris te informeren voordat hij
tot aansprakelijkstelling komt. Is de curator om welke reden dan ook in een
zodanige positie gekomen dat sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdige
belangen, dan dient hij dit voor te leggen aan de rechter-commissaris en indien
nodig een derde in te schakelen. Inmiddels heeft de curator ook hierin een
leidraad in de Insolad Gedragsregels.

Wat dient te worden verstaan onder de zorgvuldigheid van de enquêteur dan
wel van andere onderzoekers verdient eigenlijk een apart hoofdstuk, maar dit
onderwerp valt buiten het kader van de vraag die mij is gesteld. Bovendien is in
de literatuur al het nodige op dit gebied geschreven.30

We kennen in Nederland niet een wettelijke zorgvuldigheidsnorm die
specifiek is toegespitst op de onderzoeker.31 Aansluiting zou kunnen worden
gezocht bij de bepalingen van de overeenkomst van opdracht (titel 7.7 BW).
Deze bepalingen zijn weinig gedetailleerd en bevatten deels open normen. Het
voordeel daarvan is dat bij hun toepassing rekening kan worden gehouden met
de verscheidenheid aan onderzoeken en onderzoeksmethoden.

5. Slotopmerkingen

Zijn insolventierecht en enquêterecht convergerende of conflicterende rechts-
gebieden?

Na 2004 waarin Willems het vraagteken (nog) wegliet, is er veel veranderd
in de rechtspraktijk van deze rechtsgebieden. Een aantal conflicten tussen beide
rechtsgebieden is in de rechtspraak van de OK en de Hoge Raad inmiddels
beslecht; ondermeer ook de vraag over de kosten van de enquête in faillisse-
ment of surseance van betaling. Deze komen niet ten laste van de boedel.32 Het
belang van het enquêterecht is in de rechtspraktijk verder toegenomen.

Onbevredigend in de insolventierechtspraktijk is dat de kosten van de boedel-
bereddering aanzienlijk zijn terwijl het resultaat daarvan voor de gezamenlijke

29. HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou). Zie ook R.J. Schimmelpenninck, ‘Protocol
oorzakenonderzoek voor complexe faillissementen’, TvI 2008,20,p.134, S.H. de Ranitz,
‘Perverse prikkels, curatoren en goede procesorde’, TvI 2008, 42, p. 273 en naschrift van
Schimmelpenninck in TvI 2008, 43, p. 277.

30. Asser/Kortmann, Opdracht, nr. 60; J.M. Blanco Fernández, M. Holtzer, G. van Solinge,
Richtlijnen voor de onderzoeker in enquêteprocedures, Kluwer 2004.

31. S.C.J.J. Kortmann, Het advies en de rol van de adviseur, Handelingen Nederlandse
Juristenvereniging 2004, p. 2 m.n. p. 247.

32. Zie Willems t.a.p. sub 4; HR 9 december 2005, NJ 2006, 174, JOR 2006/3.
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crediteuren in de meeste faillissementen nihil is. Die kosten hebben vaak te
maken met de juridische complexiteit van een faillissement. Men kan zich
afvragen of de juridisering van de insolventierechtspraktijk niet is doorge-
schoten.

Onbevredigend is ook dat in die praktijk een soort van wildgroei is ontstaan
in soorten van onderzoeken en onderzoeksmethoden.

Verzekeraars en verzekerden hebben veelal geen goed woord over voor
curatoren die het boedelactief gebruiken om rechtsmaatregelen te nemen met in
hun ogen kansloze aansprakelijkstellingen.

Curatoren zijn, zo wordt verweten, actief zolang het boedelactief toereikend
is voor betaling van de curator.

Er is onvrede over het functioneren van het insolventierecht in Nederland.
Dat is op zichzelf begrijpelijk. Ik herhaal nog maar eens de woorden die Hans
Nieuwenhuis een aantal jaren geleden op een Insolad bijeenkomst uitsprak:
‘Als de spoeling dun wordt gaan de varkens bij de trog elkaar bijten’.
Bovendien is in de insolventierechtspraktijk nog steeds een wet van kracht
uit de Negentiende Eeuw. Begrijpelijk dus, maar niet iets om op zijn beloop
te laten.

Ik eindig met enkele aanbevelingen.
Het insolventierecht zou zich, meer dan tot nu toe het geval is geweest,

kunnen ontwikkelen als onderdeel van het ondernemingsrecht. De insolventie-
rechtspraak zou lering kunnen trekken uit de rechtspraak van de OK. Juist in de
insolventierechtspraak kan de inbreng van niet juridische expertise leiden tot
meer noodzakelijke dynamiek die gepaard gaat met nieuwe inzichten ten
voordele van degenen die in hun belangen worden getroffen door een
insolventie.

Vriesendorp pleit al enige jaren voor het reorganiseren van de insolventie-
rechtspraak door per hofressort een gespecialiseerde insolventiekamer in te
richten. Deze kamer zou kunnen bestaan uit juristen en leden van een andere
discipline. In het ondernemingsrecht en de rechtspraak van de OK is gebleken
hoe positief dit is voor de rechtspraktijk en de rechtsontwikkeling van het
ondernemingsrecht. Gelet op dit succes wordt inmiddels voorzichtig gesproken
over het inrichten van een of meer nevenvestigingen van de OK.

Een koppeling van de insolventiekamer aan de OK zal naar mijn overtuiging
voor zowel het ondernemingsrecht als voor het insolventierecht positief kunnen
uitwerken.

Het onderzoek in een faillissement dient wettelijk beter te worden geregeld. Het
enquêterecht wordt gekenmerkt door drie etappes. ‘Die waarin op basis van een
eerste beoordeling van het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon
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de vraag aan de orde is of er een onderzoek moet komen, die waarin het
onderzoek plaatsvindt en die waarin de resultaten van het onderzoek en
daarmee het beleid en de gang van zaken aan definitieve beoordeling worden
onderworpen.’33

Dit systeem verdient navolging in de insolventiepraktijk. Voordat de curator
aan de tweede etappe kan beginnen, zou er een rechterlijke toetsing moeten zijn
met hoor en wederhoor. Deze zal leiden tot het staken van verdere actie, of tot
een schikking dan wel tot een onderzoek dat meer draagvlak heeft bij degenen
tegen wie het onderzoek zich richt dan nu het geval is.

De insolventiepraktijk zou op die manier lering kunnen trekken uit de
praktijk van het enquêterecht en de OK. In dat nieuwe wettelijke systeem zou
ook geregeld moeten worden de rangorde tussen aandeelhouders en crediteuren
bij verhaal op derden.

Om het beoogde resultaat te bereiken, zou Insolad initiatieven kunnen
ontwikkelen, eventueel samen met de VEB, de OK, Recofa, de Raad voor de
Rechtspraak en de (Adviescommissie insolventierecht van de) Nederlandse
Orde van Advocaten.

In de praktijk van het enquêterecht en het ondernemingsrecht en die van het
insolventierecht is er een gemeenschappelijk belang: zorgen dat niet langer
sprake is van conflicterende rechtsgebieden met andere woorden: een einde
maken aan de impasse, waarin curatoren en de OK ieder met eigen onderzoeken
werken met verschil in kwaliteit en acceptatiegraad. Het conflicteren van
rechtsgebieden is interessant voor juristen, maar dit conflicteren gaat vaak
gepaard met schade voor de burger. De praktijkjurist weet dit als geen ander.

Er is een voorontwerp nieuwe Insolventiewet en een voorontwerp nieuw
enquêterecht. Daarnaast is er een voorstel voor een nieuwe gerechtelijke kaart
van Nederland.

De tijd lijkt rijp voor nieuwe initiatieven van de praktijkjurist in samen-
spraak met andere belanghebbenden en de wetgever.

33. Zie Willems t.a.p. 2.3.
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Concern, aansprakelijkheid en zorgplicht

PROF. MR. J.B. HUIZINK1

1. Opkomst zorgplicht

Volgens art. 7:401 BW moet de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg
van een goed opdrachtgever in acht nemen. Men heeft het in dat verband wel over
de op de opdrachtnemer rustende zorgplichten. Door deze terminologie lijkt een
bijzondere categorie van verplichtingen te zijn ontstaan, de zogenaamde zorg-
plichten. Vaak in opdrachtachtige rechtsbetrekkingen zoals advocaat/cliënt,
accountant/cliënt, arts/cliënt enz. Men spreekt in dit verband wel van de
gereglementeerde beroepen.2 Het voldoen aan, respectievelijk niet in strijd
handelen met de zorgplichten is de taakopdracht of de verantwoordelijkheid
van de ‘professional’. Ik wijs op de voor het accountantsberoep richtinggevende
HR-uitspraak inzake Vie d’Or.3 De Hoge Raad:

‘5.4.1 Met betrekking tot de vereiste zorgvuldigheid wordt het volgende
vooropgesteld.

De belangen die met een goede uitoefening van de taak van de externe
controlerende accountant zijn gemoeid, zijn niet beperkt tot die van de rechts-
persoon om wiens jaarrekening het gaat. In het maatschappelijk verkeer mogen
derden verwachten dat de informatie zoals deze door, veelal wettelijk ver-
plichte, openbaarmaking van de jaarrekening en een goedkeurende verklaring
naar buiten komt, naar het onafhankelijk en objectief inzicht van de accountant
een getrouw beeld geeft van het vermogen, het resultaat en de solvabiliteit en
liquiditeit van de onderneming en dat de jaarrekening voldoet aan de vereisten
die wet en (Europese) regelgeving stellen en in overeenstemming is met de
normen en standaarden die te dier zake in deze beroepsgroep algemeen worden
aanvaard. Ook derden moeten hun gedrag kunnen afstemmen op die informatie
en bij het nemen of handhaven van hun (financiële) beslissingen kunnen
vertrouwen dat het gepresenteerde beeld niet misleidend is. Aldus dient deze
taakuitoefening van de accountant mede een wezenlijk publiek belang.

1. Prof. mr. J.B. Huizink is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam.

2. Zie art. 3:15d lid 1 onder e BW, waarover Tjong Tjin Tai, Asser 7-IV, nr. 64. De
beroepsuitoefening is afhankelijk gesteld van bepaalde kwalificaties. In zijn diss. (2007)
spreekt Tjong Tjin Tai nog over institutionele beroepen, vgl. p. 171.

3. HR 13 oktober 2006, NJ 2008, 528 (DeloitteTouche c.s./Vie d’OR)

163



Het vorenstaande geldt in het bijzonder waar het gaat om de wettelijke
controlerende taak ten aanzien van levensverzekeringsmaatschappijen. Dit
betekent dat hoge eisen moeten worden gesteld aan de zorg die de externe
controlerende accountant naar in het maatschappelijk verkeer geldende zorg-
vuldigheidsnormen moet betrachten bij zijn werkzaamheden ten aanzien van de
jaarrekening van zo’n maatschappij.’

De notie zorgplicht is echter vooral opgekomen in – wat ik gemakshalve maar
zal noemen – gereglementeerde omgevingen. Vaak zelfs internationaal –

bijvoorbeeld op EU-niveau – gereglementeerde omgevingen.4 Vergelijk de
referentie in de zojuist aangehaalde overweging uit het Vie d’Or arrest aan
vereisten die wet en (Europese) regelgeving stellen en aan de normen en
standaarden die te dier zake in de accountancy algemeen worden aanvaard.

Een goed voorbeeld wordt gevormd door de financiële markten.5 De
hoofddoelstelling van de Wet op het financieel toezicht is het goed laten
functioneren van de financiële markten en het beschermen van beleggers die
zich op die markten begeven. Om allerlei redenen blijken die markten niet
adequaat te kunnen functioneren zonder nadere reglementering en toezicht.6 De
regelgeving, vaak met een publiekrechtelijk karakter, werkt als het ware door,
heeft een zekere reflexwerking op privaatrechtelijke verhoudingen, heeft een
zeker civielrechtelijk effect.7 Dat effect kan zich binnen contractuele verhou-
dingen, maar ook daarbuiten vertalen in de notie zorgplicht. Niet alleen de
overheid, respectievelijk de door de overheid ingestelde toezichthouders of
regulators, dienen zich het belang van onderliggende partijen respectievelijk
het functioneren van de markt aan te trekken, maar voor belangrijke spelers op
die markten kan dat evenzeer gelden. Dit komt duidelijk tot uiting in de
bekende HR uitspraak inzake ‘Safe Haven’.8 De Hoge Raad overwoog dat het

4. Vgl. A.S. Hartkamp, Nieuwe gerechtigheidsgedachten in het vermogensrecht, WPNR 6843
(2010) P. 386/387. Hartkamp wijst op de intensivering van zorgplichten tot bijzondere
zorgplichten – onder verwijzing naar HR 5 juni 2009, RvdW 2009, 683 (De Treek/Dexia) –
in sommige sectoren van het maatschappelijk verkeer, zonder overigens een verband met
reglementering te leggen. Volgens Hartkamp is de opkomst van bijzondere zorgplichten niet
als een nieuwe vorm van gerechtigheid in het privaatrecht te duiden, maar als een verdere
ontwikkeling van het bestaande recht.

5. Zie O.O. Cherednychenko, de bijzondere zorgplicht van de bank in het spanningsveld tussen
publiek- en privaatrecht, NTBR 2010/3 nr. 11 p. 66 e.v. met veel literatuurverwijzingen en
andere vindplaatsen.

6. Zie reeds Eisma, De wet op het financieel toezicht: een overzicht, Ondernemingsrecht 2007,
2, p. 4/5 en vooral D. Schoenmaker, doeleinden van de Wft, een economische benadering,
in: leerboek Wft (red. J.B. Huizink, D. Schoenmaker) p. 33 e.v.

7. Vgl. de annotatie van Mok onder het hierna te bespreken HR-arrest Safe Haven. Zie ook
Cherednychenko t.a.p. p. 66.

8. HR 23 december 2005, NJ 2006, 289 m. nt. M.R. Mok.
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hof terecht had geoordeeld dat de maatschappelijke functie van de bank in die
zaak een bijzondere zorgplicht meebrengt ten opzichte van derden met wier
belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. En dan:

‘De reikwijdte van deze zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het
geval (vgl. HR 9 januari 1998, nr. 16 399, NJ 1999, 285). Tot die omstandig-
heden behoort, naar het hof evenzeer terecht heeft geoordeeld, dat de bepalin-
gen van de Wte, blijkens de wetsgeschiedenis, mede strekken ter bescherming
van de belangen van de beleggers…’9

Iets soortgelijks zien we veel recenter bij de HR-uitspraak inzakeWorld Online.10

In zijn beschouwingen over de algemene uitgangspunten voor prospectusaan-
sprakelijkheid bij beursintroductie betrekt de Hoge Raad uitdrukkelijk de pros-
pectusrichtlijn en de bescherming welke die richtlijn beleggers beoogt te bieden:

‘Door die bescherming hebben beleggers – zoals nadien is geëxpliciteerd in de
considerans van de richtlijnen 2001/34/EG en 2003/71/EG – een groter
vertrouwen in de effectenmarkt en wordt de goede werking van de markt
verzekerd. Daarom mogen aan de naleving van de richtlijnen en daarop
gebaseerde nationale regels strenge eisen worden gesteld.

Het voorgaande geldt met ingang van 1 januari 2007 evenzeer met betrek-
king tot de voor het prospectus geldende regels ingevolge art. 5:13 lid 1 Wet op
het financieel toezicht (Wft), in welke wet de nieuwe prospectusrichtlijn 2003/
71/EG thans is geïmplementeerd.’

In het voorgaande ligt het antwoord op vragen als ‘op wie rust de zorgplicht?’
en ‘welk belang dient de zorgplicht?’ als het ware besloten. Het antwoord is in
belangrijke verbonden met het doel en de ratio van de (publiekrechtelijke)
regelgeving in de omgeving waarin de betrokken partijen opereren.11

9. Bij Safe Haven ging het om art. 6:162 BW. De in het citaat opgenomen verwijzing naar HR
9 januari 1998, NJ 1999,285 m. nt. W.M. Kleijn is interessant omdat het in die zaak om
zorgplicht van de bank welke voortvloeide uit een contractuele verhouding met de cliënt.

10. HR 27 november 2009, JOR 2010/43 m. nt. K. Frielink; Ondernemingsrecht 2010, 21 m. nt.
H.M. Vletter-van Dort.

11. Zie overigens voor een kritische reflectie op deze zorgplicht K.J.O. Jansen, De eigen
verantwoordelijkheid van de financiële consument, WPNR 2010/6853 p. 623 e.v. Lezens-
waardig is in dit verband ook de Rotterdamse bundel in de serie Jonge meesters, Autonomie
en paternalisme in het privaatrecht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2008.
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2. Handelen, nalaten of beide?

Een zorgplicht in vennootschappelijk verband gaat volgens Bartman12 verder
dan een zorgvuldigheidsplicht. Het zou niet gaan om het enkel betrachten van
zorgvuldigheid maar een meer pro-actieve instelling en preventief optreden
verlangen, waarna een vergelijking wordt getrokken met de Angelsaksische
fiduciary duty. Wat die vergelijking met of misschien zelfs kwalifcatie als
fiduciary duty naar Nederlands recht voor de (schending van) een dergelijke
zorgplicht betekent, wordt echter niet aangegeven. Zulks naar aanleiding van de
omgang met minderheidsaandeelhouders. Het volgende citaat heeft betrekking
op de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij jegens crediteuren van
groepsmaatschappijen:

‘Het niet schenden van de maatschappelijke zorgvuldigheid als bedoeld in
art. 6:162 BW bij actief optreden van de moedermaatschappij (zoals bij Osby13)
is één ding. Het aannemen van een zorgplicht in haar verhouding tot de
schuldeisers van haar dochter gaat net een stapje verder. Zorgplicht ziet op de
bestendige (quasi) organieke plicht14 om bij het maken en implementeren van
beleidskeuzen het belang van betrokken schuldeisers op een proactieve wijze te
betrekken en te wegen. Zorgvuldigheid is een negatieve toets (niet schenden),
zorgplicht een positieve toets (nakomen). Zorgvuldigheid hoort bij verwijtbaar
actief handelen, zorgplicht bij verwijtbaar nalaten.’15

Onder verwijzing naar Van Dam16 en andere auteurs schrijft Van Andel17 dat er
een grotere terughoudendheid bestaat in het aannemen van aansprakelijkheid
voor een nalaten dan in het aannemen van een aansprakelijkheid voor een doen.
Verder dat binnen die eerste categorie eerder tot een aansprakelijkheid voor een
zogenaamd ‘gewoon’ nalaten kan worden geconcludeerd dan tot een aanspra-
kelijkheid voor ‘zuiver’ nalaten. In het ondernemingsrecht waar dit soort
vraagstukken vooral spelen binnen de vennootschappelijke organisatie of
binnen de groep van vennootschappen, bestaan er in bijna alle gevallen
bijzondere (vennootschapsrechtelijke) relaties tussen de betrokkenen, zoals

12. Minderheidsaandeelhouders: tussen exit en zorgplicht, in: Concernverhoudingen, dl. 69
serie vanwege het van der Heijden-instituut, Kluwer, Deventer, 2002, p. 29 e.v.

13. Gedoeld wordt op HR 25 september 1981, NJ 1982, 443.
14. Wat precies een (quasi) organieke plicht is laat ik maar in het midden.
15. Bartman/Dorresteijn, Van het concern (2009) p. 279
16. C.C. van Dam, Aansprakelijkheid voor nalaten, een rechtsvergelijkend onderzoek naar

plaats en inhoud van zorgvuldigheidsnormen die verplichten tot een doen, Nederlandse
Vereniging voor Rechtsvergelijking, no. 52.

17. W.J.M. van Andel, Aansprakelijkheid voor nalaten in het ondernemingsrecht, Onderne-
mingsrecht 2006-2 nr. 16 p. 50 e.v.
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het aandeelhouderschap, het bestuurslidmaatschap respectievelijk het commissa-
riaat. De vraag die Van Andel stelt is, als ik het goed zie, of die relaties zodanig
gekwalificeerd kunnen worden dat sprake is ‘gewoon’ nalaten met de in vergelij-
king met ‘zuiver’ nalaten daaraan gekoppelde eerder intredende aansprakelijk-
heid. In een reactie op van Andels bijdrage relativeert J.S. Kortmann18 niet alleen
de betekenis van het onderscheid tussen ‘zuiver’ en ‘gewoon’ nalaten maar
betoogt bovendien dat er in het aansprakelijkheidsrecht maar in zeer beperkte
mate een onderscheid wordt gemaakt tussen handelen en nalaten. Kortmann
analyseert opnieuw het broodbezorgersarrest19 en concludeert dat voor aanspra-
kelijkheid vooral van belang is in hoeverre betrokkene zich – kort gezegd –

bewust was van de noodzaak om in te grijpen. Zoals Van Andel in zijn naschrift
laat zien wordt er enigszins langs elkaar geschreven. Ik zou willen opmerken dat
bewustzijn van dreigend onheil natuurlijk een een factor van betekenis.20 Maar er
zijn meer factoren. Bij de beoordeling van aansprakelijkheid in het onderne-
mingsrecht moeten doorgaans alle omstandigheden van het geval worden
betrokken. Tot die omstandigheden kan behoren dat het om een nalaten dan
wel om een doen gaat.

In elk geval lijkt mij de door Bartman genoemde pro-activiteit niet noodzakelijk
gekoppeld aan verplichtingen tot ingrijpen, doen of handelen maar eveneens
kan nopen tot anticiperend afwachten, stilzitten of gedogen. Het hangt van de
omstandigheden van het geval af. Waarmee de notie zorgplicht in elk geval niet
noodzakelijk gekoppeld is aan de verplichting tot ingrijpen. In die zin ook Tjin
Tjong Tai die het heeft over een plicht tot handelen of nalaten (curs. JBH) ten
behoeve van een of meer concrete belangen van een persoon of een object.21 In
het paradigma van Tjong Tjin Tai22 moeten zorgplichten als abstracte notie
vervolgens geconcretiseerd worden in meer bepaalde zorgverplichtingen. Zoals
Tjong Tjin Tai zelf aangeeft wordt dit onderscheid niet altijd gemaakt. Om die
reden moet er mijns inziens niet al te veel belang aan worden gehecht.
Uiteindelijk gaat het om (schending) van zorgverplichtingen, die men wat
mij betreft best zorgplichten mag noemen.23 Als maar duidelijk wordt waarom
in het voorliggende geval een concrete verplichting tot handelen of nalaten

18. J.S. Kortmann, Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders voor
doen en laten, ondernemingsrecht 2006-10/11 nr. 117 p. 384 e.v. met naschrift van Van
Andel, Ondernemingsrecht 20016 10/11 nr. 118 p. 388 e.v.

19. HR 22 november 1974, NJ 1975, 149.
20. Ik laat nu maar daar waarom iemand zich al dan niet van iets bewust is: ‘what you see is

what you look for’.
21. Tjong Tjin Tai, Zorgplichten en zorgethiek, diss. Kluwer, Deventer 2007, p. 97.
22. Diss. (2007) p. 97.
23. Tjong Tjin Tai geeft aan dat zelf soms ook te doen. T.a.p. blz. 98.
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moet worden aangenomen. In de daartoe te bezigen redengeving kan een
algemene, abstracte zorgplicht een functie vervullen.

3. Concern

Hoewel wij geen uitgewerkt concernrecht kennen, veroorloof ik mij niettemin
twee belangrijke constateringen:
– In het recht is erkend dat het vennootschapsbelang bij ondergeschikte

groepsmaatschappijen in belangrijke mate bepaald wordt door het groeps-
belang;

– In het recht is eveneens erkend dat het besturen van een holdingmaatschappij
zich uitstrekt tot de groep en dat het daarbij te hanteren richtsnoer het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming holdingover-
stijgend is en als het ware een geconsolideerde invulling verkrijgt.

De holding is, zeker bij grotere, vaak beursgenoteerde concerns, het boegbeeld
van de onderneming. Zie ik het goed dan wordt die boegbeeldfunctie meer en
meer benadrukt. Ik wijs op het volgende door Nutreco Holding N.V. op 24 juni
2010 uitgegeven persbericht dat als volgt begint:

‘With effect of Thursday 1 July 2010 the name Nutreco Holding N.V. will be
changed into Nutreco N.V. The main reason for this is the wish to present
Nutreco as one company with direct involvement in its animal nutrition and fish
feed business. (..).’

Al eerder heb ik betoogd dat de groepsband de mogelijkheid tot het uitoefenen
van centrale leiding op het niveau van de moedervennootschap impliceert en
dat dat laatste een zekere verantwoordelijkheid met zich brengt. Ik doel in dat
verband op een op de moedermaatschappij rustende verantwoordelijkheid voor
het uitoefenen van centrale leiding. Aan die verantwoordelijkheid kan de
moedermaatschappij zich mijns inziens niet onttrekken. En net zoals de
bestuursverantwoordelijkheid kan omslaan in bestuurdersaansprakelijkheid
kan ook de verantwoordelijkheid van de moedermaatschappij omslaan in
aansprakelijkheid.24 Dat de op de moedermaatschappij rustende verantwoorde-
lijkheid zijn weerslag heeft op de norminstructie van haar bestuurders en
commissarissen behoeft wel geen betoog.

Het voorgaande sluit aan bij de economische benadering van het functio-
neren van concerns. In die economische benadering is het concern een
onderneming waarvan de leiding heeft besloten om haar activiteiten onder te

24. Rechtspersoon, vennootschap en onderneming (2009) nr. 183 en – al veel eerder – mijn TvI
Forumbijdrage Van lusten en lasten TvI 2002 p. 309/310.
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brengen in relatief zelfstandige onderdelen, vaak in de vorm van juridisch
zelfstandige entiteiten. De concernleiding bepaalt en wijzigt zonodig de samen-
stelling en de structuur van het concern op basis van het beginsel van
economische waardecreatie. Dat beginsel bepaalt eveneens de rol die de
afzonderlijke concernonderdelen in het geheel van de bedrijfsactiviteiten van
het concern spelen. In dat kader besteedt de concernleiding aandacht aan
risicomanagement om te voorkomen dat onnodige of onaanvaardbare of te
grote risico’s worden genomen.

De taken van de concernleiding bestaan uit concernplanning en concern-
control. Het is aan de concernleiding om invulling te geven aan de manier
waarop de planning- en controlcyclus van de verschillende concernonderdelen
wordt beïnvloed. Belangrijke noties in dat kader zijn de rentabiliteit, liquiditeit
en solvabiliteit van de concernonderdelen. Om het succes van de beïnvloeding
op afstand te kunnen bewaken heeft de concernleiding bestuurlijke informatie
nodig, geformaliseerd als niet geformaliseerd. Dat laatste vooral voor juridi-
sche, maar ook voor controledoeleinden. Vergelijk de inmiddels geïnstitutio-
naliseerde verplichting om extern te rapporteren over de kwaliteit van het
risicomanagement. Voor een en ander is betrouwbare rapportage vereiste. Door
betrouwbare rapportage behouden de bestuurders van de verschillende con-
cernonderdelen en behoudt de concernleiding de ‘license to operate’. Behoud
van vertrouwen is essentieel. In deze zienswijze is de bestuurder van een
concernonderdeel eerder manager dan bestuurder.25

Voor de goede orde merk ik op dat een eventueel tekortschieten in de zojuist
geschetste verantwoordelijkheid niet automatisch tot aansprakelijkheid leidt.
Zonder dit verder uit te werken zou ik menen dat voor het intreden van
aansprakelijkheid van de concernleiding aansluiting gezocht kan worden bij het
normstellende arrest Staleman-Van der Ven over bestuurdersaansprakelijk-
heid.26 Voor aansprakelijkheid van de concernleiding lijkt mij ten minste
vereist dat de concernleiding van het tekortschieten een ernstig verwijt kan
worden gemaakt, waarbij de boordeling of daaraan voldaan is gelet moet
worden op alle omstandigheden van het geval. Waar nog bij komt dat de notie
verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken binnen de groep veel
minder nauw omlijst en ingevuld is dan de notie behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak in art. 2:9 BW.27 Het postuleren van een op de

25. Zie M. Goold and A. Campbell, Strategies and styles: The Role of the Center in Diversified
Corporations, Basil Blackwell, Oxford, 1987.

26. HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360.
27. ‘Aansprakelijkheid van de concernleiding’: dat kan zijn de holdingmaatschappij maar ook

de bestuurders en/of commissarissen van de holdingmaatschappij, vgl. Rb Utrecht (Ceteco).
In de regel zullen tekortkomingen van de bestuurders en commissarissen kunnen worden
toegerekend aan de holdingmaatschappij.
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concernleiding rustende concernverantwoordelijkheid behoeft tegen de achter-
gronden van het geval dus de nodige invulling en concretisering.

4. Het vennootschapsrecht

Zoals bekend gaat het Nederlandse vennootschapsrecht uit van het stakehol-
dersmodel waarin de vennootschap meer is dan haar aandeelhouders of – zoals
ook wel wordt betoogd – de eigenaren.28 De wet geeft zulks vorm door middel
van de taakopdracht aan de raad van commissarissen: toezicht houden op het
bestuur in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderne-
ming, art. 2:140 (250) lid 2 BW. Op gelijke wijze dient het bestuur zijn taak uit
te oefenen in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming. In de Nederlandse corporate governance code vindt men het-
zelfde uitgangspunt terug:

‘Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in
aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af.’

Aldus principe II.1 NCGC over taak en werkwijze van het bestuur. Zie ook de
Preambule onder 7:

‘De Code gaat uit van het in Nederland gehanteerde uitgangspunt dat de
vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse bij de
vennootschap betrokken partijen. De belanghebbenden zijn de groepen en
individuen die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van de
vennootschap beïnvloeden of er door worden beïnvloed: werknemers, aandeel-
houders en andere kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers, de overheid en
maatschappelijke groeperingen. Het bestuur en de raad van commissarissen
hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen,
doorgaans gericht op de continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de
vennootschap naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.’29

Vanwege de brede functie van alsmede daaruit voortvloeiende norminstructie
voor de concernleiding – door het stakeholders model ingegeven en aan dat
stakeholders model ook haar juridische legitimatie ontlenend – strekt haar

28. Dat de aandeelhouders eigenaar van de onderneming zijn is juridisch een onhoudbare
voorstelling van zaken. Ook economisch heb ik zo mijn twijfels. De overname van ABN-
AMRO heeft laten zien dat het belang van de aandeelhouders (als eigenaar van de
onderneming) volstrekt niet parallel hoeft te lopen met het belang van de onderneming.

29. Zie ook principe II.1 principe III.1 over respectievelijk taak en werkwijze van het bestuur en
van de raad van commissarissen.
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verantwoordelijkheid verder dan alleen het aansturen van de verschillende
concernonderdelen. De concernleiding zal zich mede moeten laten leiden door
en daarmee een zekere verantwoordelijkheid hebben voor de (belangen van de)
overige stakeholders. In dat licht kan het denken in termen van op de
concernleiding rustende zorgplichten ons inzicht wellicht vergroten.

Ik heb het dan dus over de gevallen waarin de concernleiding – gemakshalve
laat ik het onderscheid tussen de holding company enerzijds en haar bestuurders
en commissarissen anderzijds verder zitten – door derden wordt verweten tekort
te zijn geschoten. Die derden kunnen zijn crediteuren van de verschillende
groepsmaatschappijen. Maar men kan ook denken aan werknemers30 of de
kring nog weer ruimer formuleren. De grondslag van mogelijke claims zal
nagenoeg steeds art. 6:162 BW zijn. Op het eerste gezicht lijkt er niet veel
verschil te bestaan tussen de ‘gewone’ externe bestuurdersaansprakelijkheid
welke kan intreden als de bestuurders in de uitoefening van hun werkzaam-
heden fouten begaan waardoor derden schade lijden.31 Het verschil zit echter in
de werkzaamheden. Bij de concernleiding gaat het niet om het besturen van de
vennootschap maar om het leiding geven aan het concern. En juist omdat in
abstracto moeilijk valt aan te geven wat op dit punt precies van de concern-
leiding kan worden verwacht zou de ontwikkeling van zorgplichten mogelijk
meer duidelijkheid kunnen scheppen. Een goed en bekend voorbeeld lijkt mij
de Hurks-zaak.32, 33

In die zaak heeft de Hoge Raad overwogen dat het Hof geen blijk heeft gegeven
van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de moeder, toen zij had
behoren te onderkennen dat de dochter onvoldoende verhaal bood aan haar
schuldeisers, gehouden was zich de belangen van de schuldeisers aan te trekken
ondermeer door hen te waarschuwen dat zij geen volledige betaling zouden
ontvangen dan wel door surseance van betaling aan te vragen.

30. Niet voor niets wordt in het arbeids- en medezeggenschapsrecht nogal eens door de
concernstructuur heengekeken en een rechtstreekse op de moedermaatschappij rustende
verantwoordelijkheid aangenomen.

31. Zie mijn bijdrage aan O&F 2009/1 p. 100 e.v.
32. HR 21 december 2001, NJ 2005, 96 (Hurks).
33. Andere min of meer klassieke gevallen zijn (in betrekkelijk willekeurige volgorde en andere

bestuurlijke ‘Unfug’ latend voor wat het is): 1) Ontrekken verhaalsactiva dochtermaat-
schappijen, HR 8 november 1990, NJ 1992, 174 (Nimox) en HR 28 april 2000, NJ 2000,
411 (Montedison), 2) Selectieve betaling, HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727, 3) Voortzetting
verliesgevende activiteiten, naast Hurks verder o. m. HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487
(Albada Jelgersma), 4) Schijn van kredietwaardigheid, HR 25 september 1981, NJ 1982,
443 en 5) Het niet nakomen van toezeggingen, HR 18 november 1994, NJ 1995, 170
(Securicor).
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De moeder wordt niet verweten dat de dochter in een slechte financiële
positie verkeert. Terecht, vanuit het oogpunt van de onbetaalde crediteuren van
de dochter is dat een interne concernaangelegenheid. De moeder wordt evenmin
verweten dat zij dochterlief niet herkapitaliseert, waarvoor vanuit het oogpunt
van de onbetaalde crediteuren hetzelfde betoogd kan worden. De moeder wordt
verweten dat zij zich de belangen van de crediteuren van dochter niet heeft
aangetrokken!

Dát is de door moeder en haar bestuurder Hurks geschonden norm. Dat is
bovendien een nogal vage norm: onder die en die omstandigheden bent u
gehouden zich op straffe van aansprakelijkheid van schade de belangen van
crediteuren aan te trekken. Waarom? Eigenlijk niet meer dan omdat u als
moedermaatschappij over de feitelijke macht beschikt om bij dochter in te
grijpen. Men zou dus eveneens kunnen zeggen dat moeder in de gegeven
omstandigheden van haar feitelijke machtspositie gebruik diende te maken.

Zie in dit verband ook de veel recentere Comsys-zaak.34 In dat arrest
overwoog ons hoogste rechtscollege:

‘Volgens het kennelijke oordeel van het hof had Holding onder die omstan-
digheden een bijzondere zorgplicht jegens de crediteuren van Services, welke
zorgplicht berustte op de door Holding opgezette structuur met inherente
risico’s voor crediteuren van Services, in samenhang met haar keuze ultimo
2001 om de activiteiten van Services ‘going concern’ voort te zetten hoewel zij
wist dat door de gevolgde wijze van handelen binnen de Comsys Groep de
crediteuren van Services zouden worden benadeeld zodra de financiering in
rekening-courant door Holding en Comsys zou worden beëindigd. Onder die
omstandigheden diende Holding zich de belangen van de – bestaande en
toekomstige – schuldeisers van Services aan te trekken. Holding heeft echter
te dien aanzien tot mei 2003, toen zij het faillissement van Services heeft
aangevraagd, geen enkele maatregel genomen.’

Opnieuw de overweging dat de moedermaatschappij zich de belangen van de
schuldeisers (bestaande en toekomstige!) van haar dochtervennootschap dient
aan te trekken. En nu, anders dan een kleine tien jaar geleden bij Hurks,
geformuleerd als een bijzondere zorgplicht.

5. Dus …

De verleiding is groot om nader in te gaan op de feitelijke omstandigheden die
ten grondslag lagen aan de twee arresten. Een dergelijke verhandeling zou zich

34. HR 11 september 2009, NJ 2009, 565 m.nt. P. van Schilfgaarde; JOR 2009/309 m. nt. I
Spinath en TvI 2010, 24 m. nt. M.L. Lennarts.
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dan moeten toespitsen op twee zaken. In de eerste plaats op de vraag onder
welke omstandigheden moeder zich de belangen van crediteuren van haar
dochter dient aan te trekken. Dat kan niet alleen in geval van financieel
onvermogen het geval zijn. Niet voor niets heb ik aangegeven dat de verant-
woordelijkheid van de concernleiding veel breder is, namelijk concernplanning-
en controle. In de tweede plaats is het van belang om verder te onderzoeken of
en zo ja in hoeverre intensieve beleidsbemoeienis van de concernleiding met de
groepsmaatschappijen een voorwaarde is voor de aan de concernleiding te
stellen eis om zich de belangen van crediteuren van de groepsmaatschappijen
aan te trekken.

Veel interessanter lijkt mij echter de norm ‘Gij zult U als moeder de belangen
van de crediteuren van uw dochter aantrekken’ of ‘Gij zult als moeder van uw
macht gebruik moeten maken en ingrijpen bij uw dochter’. Dat die norm open
is blijkt wel uit de omstandigheid dat in het Hurks-arrest twee manieren worden
genoemd om aan deze norm te voldoen. Daarmee krijgt deze norm voor mijn
gevoel het karakter van een zorgplicht. Hoe je het doet, doet er niet toe, als je je
maar op een adequate wijze van je verantwoordelijkheid kwijt. In de Hurks-
casus had dat gekund door crediteuren te waarschuwen. Maar ook door
surseance van betaling aan te vragen. Er zijn natuurlijk meer alternatieven
denkbaar. Als maar voorkomen wordt dat de belangen van de crediteuren van
de dochter niet voldoende worden ontzien.35 Dat is in de gegeven omstandig-
heden een ‘zorg’ van de moedermaatschappij en ik heb er geen moeite mee om
in dit verband van een concernrechtelijke zorgplicht te spreken. Ik breng Tjong
Tjin Tai (diss.) p. 97 e.v. in herinnering, waar de algemene zorgplicht als
abstracte norm wordt ingevuld of uiteenvalt in concrete zorgverplichtingen,
zoals in casu het waarschuwen of surseance van betaling aanvragen.

Deze zorgplicht laat zich bezwaarlijk inkleden als een resultaatsverbintenis.
Al niet omdat hij niet voldoende geconcretiseerd is, maar het om een algemene
open norm gaat. Bovendien wordt het ‘resultaat’ niet geëxpliciteerd. Wat zou
het resultaat van een zorgplicht, zoals in het Hurks-arrest dat moeder zich de
belangen van de crediteuren van dochter moet aantrekken, moeten zijn? Dat die
crediteuren altijd volledig voldaan dienen te worden? Ik lees het er niet in. Van
het met de kapitaalvennootschap gegeven voorrecht van exclusieve aansprake-
lijkheid zou in die opvatting weinig meer overblijven.36 Soortgelijke gedachten
rijzen bij het Comsys-arrest. Volgens TvI-annotator Lennarts zou de zorgplicht
in dat laatste arrest inhouden dat de moedervennootschap de tekorten bij de

35. Wat in dit kader als voldoende beschouwd moet worden is op zichzelf een aparte
verhandeling waard.

36. Zie ik het goed dan is in de zaak World Online, zie voetnoot 38, evenmin een te bereiken
resultaat geëxpliceerd.
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dochter in kwestie diende aan te zuiveren en dat zij daar niet zo maar mee
mocht stoppen. Dat lijkt mij nogal wat! Gelukkig maar dat de zaak sterk op de
omstandigheden van het geval is toegesneden.

6. Gereglementeerde omgeving

Hiervoor heb ik aangegeven dat de notie zorgplicht vooral is ontstaan in
gereglementeerde omgevingen. Zo op het eerste gezicht is daar als we het
hebben over zorgplichten in het concern geen sprake van. Het blijft in belang-
rijke mate bij boek 2 BW en art. 6:162 BW. In arbeidsrechtelijke en medezeg-
genschapsaangelegenheden vindt men al meer regelgeving, het arbeidsrecht en
het arbeidsomstandighedenrecht enerzijds en de medezeggenschapswetgeving
anderzijds.37

Laat ons niettemin eens nader bezien in hoeverre – mij daarbij beperkend tot
Nederland – er sprake is van een gereglementeerde omgeving rond concerns.
Waarbij ik opmerk dat veel regelgeving gericht is tot de onderneming respec-
tievelijk tot de vennootschap. Concernvorming zal aan de betekenis van de
regelgeving echter dikwijls een extra dimensie verlenen. Belangrijke regel-
geving heeft betrekking op de publieke verslaggeving. Ik wijs op het in de loop
der jaren sterk uitgebreide art. 2:391 BW over het jaarverslag. In het eerste lid
van die bepaling wordt met betrekking tot die verslaglegging uitdrukkelijk
gerefereerd aan ‘de omvang en complexiteit van de rechtspersoon en groeps-
maatschappijen’. Interessanter nog is het tweede lid, waarin onder meer staat:

‘In het jaarverslag worden mededelingen gedaan omtrent de verwachte gang
van zaken; daarbij wordt, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet
verzetten, in het bijzonder aandacht besteed aan de investeringen, de financie-
ring en de personeelsbezetting en aan de omstandigheden waarvan de ont-
wikkeling van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk is. Mededelingen
worden gedaan omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling. Vermeld wordt hoe bijzondere gebeurtenissen waarmee in de
jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen
hebben beïnvloed. (…)’

Zie ook het derde lid van art. 2:391 BW. Deze voorschriften duiden op
belangrijke, op de concernleiding rustende verantwoordelijkheden, welke
zonder veel moeite kunnen worden ingevuld als zorgplicht in de hiervoor
bedoelde zin. In hoeverre, en onder welke omstandigheden deze zorgplicht zich

37. Louter als voorbeeld: oprekking van het ondernemingsbegrip met het oog op een goede
toepassing van art. 25 en art. 26 WOR, HR 26 januari 1994, NJ 1994, 545 m. nt. Ma
(Heuga).
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kan vertalen in verplichtingen tot concreet handelen of nalaten – en niet
onbelangrijk: ten opzichte van wie? – is een andere vraag. Belangrijker is dat
er voor met name beursgenoteerde concerns meer regelgeving bestaat, waaruit
de ‘concern’ van de beleidsmakers kan worden gedestilleerd. Uit de NCGC
noem ik als voorbeeld Best Practices II.1.2, II.1.3 en II 1.4. Deze bepalingen
geven toch een belangrijke concretisering en invulling aan de verantwoorde-
lijkheden van het bestuur en daarmee de verantwoordelijkheden van de
concernleiding. Ook hier zou men van een zorgplicht kunnen spreken.38

Ik noem bij wijze van voorbeeld verder de betekenis van Markets in
Financial Instruments Directive (MiFID) op concernniveau39 en de Code
Banken.40 Denk ook aan de vele concernrechtelijke bepalingen in de financiële
toezichtswetgeving. In het mededingingsrecht kunnen we er ook wat van
getuige de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen41 waarin kort samengevat werd beslist dat het communautaire mededin-
gingsrecht berust op het beginsel van persoonlijke aansprakelijkheid van de
economische eenheid die de inbreuk heeft gepleegd. Als de moedermaatschap-
pij deel uitmaakt van die economische eenheid, die uit verschillende rechts-
personen kan bestaan, wordt zij samen met de andere rechtspersonen die deze
eenheid vormen hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de inbreuken op het
mededingingsrecht. Zelfs als de moedermaatschappij niet rechtstreeks deel-
neemt aan de inbreuk, oefent zij in een dergelijk geval namelijk beslissende
invloed uit op haar dochterondernemingen die er wel aan hebben deelgenomen.
In die context kan de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij dus niet als
een aansprakelijkheid zonder schuld worden aangemerkt.

De voorbeelden laten zien dat in het concernrecht niet alleen vennootschap-
pelijke regelgeving maar omgevingsregels, vooral in de sfeer van toezicht en
marktregulering, de verantwoordelijkheid van de concernleiding nader inkleu-
ren. En daarmee ruimte scheppen voor de introductie van het begrip concern-
rechtelijk zorgplicht.

De jongste loot in dit geheel wordt gevormd door het toenemend belang van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waarbij een grote plaats is
ingeruimd voor de bijna tot containerbegrip verworden notie van sustainability.

38. Vgl. Verdam, De zorgplicht van de bestuurder van een rechtspersoon, O&F 2010 afl. 2,
p. 93 e.v.

39. Zie bijvoorbeeld ten aanzien van beleggingsondernemingen B. Bierens, Wat moet er
gebeuren en wat kost het? Twee praktische vragen over de uitleg en toepassing van de
MiFID-wetgeving naar aanleiding van het handboek Beleggingsondernemingen, Onderne-
mingsrecht 2010/3 nr. 69, p. 319 e.v.

40. Waarover G.T.M.J. Raaijmakers, Corporate governance 2.0 voor banken en beursondernemin-
gen: meer aandacht voor cultuur en gedrag, Ondernemingsrecht 2010/3 nr. 62, p. 314 e.v.

41. HvJ EU 10 september 2009, NJ 2009, 572.
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Daarbij gaat het, voor zover ik kan overzien, (nog) niet om aansprakelijkheid.
Niettemin is de aan de concernleiding toegedichte verantwoordelijkheid op het
gebied van MVO en sustainability onmiskenbaar. En lijkt die verantwoorde-
lijkheid, die ‘zorg voor’, alleen maar toe te nemen. Een belangrijke impuls in de
Nederlandse literatuur over dit onderwerp is gegeven door Van Dam in zijn
Utrechtse oratie over onderneming en mensenrechten.42 Onder aanhaling van
internationale literatuur en rapporten wijst Van Dam er op dat – ook in
concernverband – het denken in aparte rechtspersonen tegen de achtergrond
van de steeds verdergaande globalisering een achterhaald concept zou zijn. Ik
denk dat Van Dam daar een punt heeft. Waar de groep louter nationaal optreedt
en het concern dus alleen een nationale dimensie heeft kan in veel gevallen
hetzelfde betoogd worden. Dat lijkt mij onder meer samen te hangen met de
publieke ‘exposure’43 van het groepsverband, maar uiteindelijk toch ook met
juridische noties als groepsverband en consolidatie in het jaarrekeningenrecht.
Hetgeen Van Dam betoogt in het kader van mensenrechten is – niettegenstaande
het mijns inziens soms speculatieve karakter van de beschouwingen – het waard
in breder perspectief te worden bestudeerd. Of beter nog: te vertalen in juridisch
handwerk. Zo ben ik geneigd de gedachte van Van Dam dat de moedermaat-
schappij behoort te waarborgen dat de dochter is toegerust met de kennis en
capaciteiten voor de activiteiten die zij verricht en dat de dochter financieel
voldoende solide is te onderschrijven. Tegelijkertijd heb ik meer dan ernstige
twijfels of die gedachte door veel andere Nederlandse vennootschapsjuristen
gedeeld wordt. Laat staan dat een en ander zich zou moeten vertalen in de ook
voor Van Dam uiterste consequentie: aansprakelijkheid voor tekortschieten.

Opmerkelijk is wel dat in de sfeer van mensenrechten en dergelijke de
publieke moraal aanmerkelijk eerder geneigd is zorgplichten van de moeder aan
te nemen dan bij platte geldkwesties zoals in de Hurks-zaak. Dat heeft opnieuw
te maken met ‘exposure’, welke de concernleiding vaak zelf opzoekt. Het heeft
misschien ook te maken met de betrekkelijke obscuriteit waarin aansprakelijk-
heidskwesties als in het Hurks-arrest zich plegen af te spelen. Dan maar beter
Lehman Brothers! Of, om dichter bij huis te blijven DSB-bank.

Ten slotte kan ik niet voorbijgaan aan het NJV-preadvies van Eijsbouts.44

Eijsbouts roert grote thema’s aan maar laat, althans naar mijn gevoel, zijn
betoog wat vlak aflopen door alles op het bordje van het Openbaar Ministerie
als hoeder van het algemeen belang te schuiven. Niettemin is het preadvies van

42. Cees van Dam, Onderneming en mensenrechten, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag
2008.

43. Denk aan opgewekte verwachtingen als genoemd in het NJV-preadvies (2010) van
Eijsbouts, p. 86/87.

44. A.J.A.J. Eijsbouts, Elementaire beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer-
schap, HNJV 2010-1, Kluwer, Deventer, p. 39 e.v.
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waarde. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of
van Corporate Social Responsibility (CSR)45 gaat ook Eijsbouts – tegen de
achtergrond van zijn wel zeer brede stakeholdersmodel46 – in op de verant-
woordelijkheid van de (multinationale) concernonderneming. Zijn op p. 82 van
het preadvies geponeerde stelling dat het vennootschapsrecht geen mogelijk-
heid zou bieden tot acties gericht op schadevergoeding voor MVO-belangen
onderschrijf ik niet. Ik hoop in het voorgaande te hebben laten zien dat
exploreren van dit moeilijke terrein juist wel in een dergelijke richting zou
kunnen – moeten? – leiden.

7. Afronding

Ik kom tot een afronding. Ik heb in deze bijdrage willen onderzoeken in
hoeverre het begrip zorgplicht een rol speelt of zou kunnen spelen in concern-
verhoudingen. In dat kader heb ik mij in het bijzonder op de moedermaat-
schappij of concernholding gericht omdat het concern vanuit die vennootschap
centraal wordt aangestuurd.

Aan begrip zorgplicht worden veel verschillende inkleuringen gegeven.
Alsof dat op zichzelf al niet verwarrend genoeg is, worden naast zorgplicht
ook andere termen gehanteerd, zoals zorgvuldigheidsplicht. Verder worden
zorgplicht of zorgvuldigheidsplicht nader ingevuld door het adjectief ‘bijzon-
der’ of ‘verhoogd’. Dit soort verplichtingen heeft niet uitsluitend betrekking op
verplichtingen tot een nalaten, waarmee het onderscheid tussen ‘zuiver’ nalaten
en ‘gewoon’ nalaten aan betekenis inboet.

Het begrip zorgplicht is opgekomen rond de zogenaamde gereglementeerde
beroepen maar heeft zich vooral ontwikkeld in gereglementeerde omgevingen.
Daarbij wordt niet altijd expliciet gemaakt waarom er een zorgplicht zou
bestaan. Uiteindelijk denk ik met Tjong Tjin Tai dat het gebruik van het begrip
zorgplicht vooral zin heeft als abstracte notie die geconcretiseerd moet worden
in zorgverplichtingen. Daarmee wordt het begrip zorgplicht tegelijkertijd
gerelativeerd; het verklaart slechts het bestaan van zorgverplichtingen. Of een
zorgplicht moet worden aangenomen is met het voorgaande nog niet gezegd.

De macht van de moedervennootschap tot het uitoefenen van centrale
leiding over het concern impliceert een zekere verantwoordelijkheid waaraan
de moedermaatschappij zich niet kan onttrekken. Die verantwoordelijkheid van
de moedermaatschappij kan omslaan in aansprakelijkheid.

De Hoge Raad heeft uitgesproken dat de moedermaatschappij onder
omstandigheden een zorgplicht heeft jegens de crediteuren van haar dochter-
maatschappij. Die zorgplicht is geformuleerd in de vorm van een abstracte

45. T.a.p. p. 48 wordt het verschil besproken.
46. T.a.p. p. 59.
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notie. Het kan van geval tot geval verschillen tot welke concrete zorgverplich-
tingen die zorgplicht leidt.

Concerns opereren in een meer of minder gereglementeerde omgeving.
Regelgeving in de sfeer van de publieke verslaggeving, maar ook daarbuiten.
Die regelgeving kan mede dienen als grondslag voor het aanvaarden van een op
de concernleiding rustende zorgplicht. Welke vervolgens een nadere uitwerking
behoeft. Een betrekkelijk recente aanleiding voor het aanvaarden van een op de
leiding van (internationale) concerns rustende (maatschappelijke) zorgplicht
kan gevonden worden in de zich snel ontwikkelende notie van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

In elk geval heb ik in het voorgaande proberen aan te geven dat de notie
concernrechtelijke zorgplicht misschien wel niet meer valt weg te denken. De
opdracht is die zorgplicht uit te werken in concrete zorgverplichtingen ten einde
maatstaven te formuleren voor het omslagpunt van verantwoordelijkheid naar
aansprakelijkheid. Daar valt nog veel te doen.
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