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Voorwoord van de redactie

De congrescommissie van INSOLAD heeft dit jaar meer tijd kunnen nemen
voor de jaarlijkse bundel waarin leden, wetenschappers en enkele genodigden
een bijdrage leveren aan het thema van het congres. Nu dat is verschoven van
het najaar van 2016 naar het voorjaar van 2017, heeft dat extra gelegenheid
geboden om een volumineus handboek af te leveren.

Dit jaar staat het concern centraal. Het concern is in zekere zin een container-
begrip. Het omvat de wereldwijd opererende multinationals én de eenvoudige
holding-werkmaatschappij van de mkb’er op de hoek van de straat. Veel van de
problemen of vraagstukken die bij concerns denkbaar zijn, kunnen daadwer-
kelijk spelen bij die beide extremen.

Daarom is deze bundel bij uitstek geschikt voor INSOLAD. Die vereniging
telt onder haar leden immers zowel financierings-wizards van de Zuid-As als
curatoren uit de periferie. INSOLAD vindt het belangrijk dat materie die voor al
die uiteenlopende leden van belang is, wordt belicht om daarmee de kwaliteit
van de beoefenaars van het insolventierecht jaar in jaar uit naar een steeds hoger
niveau te tillen.

Ook dit jaar kan de redactie vaststellen dat alle inspanningen hebben geleid
tot een tamelijk volledig bestreken thematiek. De schrijvers zijn wij daarvoor
zeer veel dank verschuldigd. Schrijvers die zich realiseren dat de bundel niet
alleen in een forse oplage verschijnt en door de meeste INSOLAD-leden
goed gelezen wordt, maar ook dat zij, door het dwingende en jarenlange ritme
van verschijning, met deze bundel nu deel uitmaken van een halve meter
insolventie-wetenschap.

De redactie van De Curator en het Concern
Flip Schreurs
Noor Zetteler
Evert Verwey
Frank Feenstra
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Concerndilemma’s: laveren tussen de economische
werkelijkheid en de juridische benadering van het
concern

PROF. MR. M. OLAERTS1

1. Inleiding

Het concern vormt vanuit juridisch oogpunt een interessant fenomeen waarbij
twee uitersten met elkaar worden gecombineerd: juridische zelfstandigheid en
onderlinge afhankelijkheid onder één centrale leiding.2 Concernverhoudingen
kunnen verschillende soorten en vormen aannemen waarbij vooral de mate van
sturing, onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid sterk kan verschillen.3

De redactie heeft mij gevraagd om ter inleiding van deze congresbundel een
bijdrage te leveren over de redenen voor concernvorming en de mogelijke
concerngevaren. Het is een eer om, inmiddels alweer negen jaar na mijn vorige
bijdrage aan het Insolad Jaarboek, aan dit verzoek gevolg te geven.4

Hoewel de belangrijkste redenen voor concernvorming door de jaren heen
grotendeels gelijk zijn gebleven, lijkt het juridisch kader waarbinnen het
concern opereert langzaam te verschuiven. Het concern kan in toenemende
mate rekenen op de aandacht van zowel de nationale als de Europese

1. M. Olaerts is Bijzonder Hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht aan de Universiteit van
Maastricht en Of Counsel bij DVDW Advocaten.

2. Het concern wordt in de literatuur vaak aangeduid als: ‘Een samenstel van juridisch
zelfstandige ondernemingen onder centrale leiding.’ Zie hiervoor met literatuurverwijzingen
S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Kluwer 2016,
p. 33.

3. Zie in dit verband onder meer J.B. Huizink, ‘Zorgplichten in het concern’, O&F 2010 (18) 4,
p. 5; C. Teichmann, ‘Towards a European Framework for Cross-Border Group Manage-
ment’, ECL 13, no. 5 2016, p. 150-157; A.J.M. Klein Wassink, ‘Gedachten over de invulling
van moederlijke zorgplichten in doorbraaksituaties’, Ondernemingsrecht 2016/79.

4. M. Olaerts, ‘Vennootschappelijke beleidsbepaling in ‘zwaar weer’: enige beschouwingen
omtrent zorgvuldige voorbereiding van een doorstart en de met de doorstart gepaard gaande
aansprakelijkheidsrisico’s’, in: A.A.M. Deterink e.a. (red.), Doorstart, Insolad Jaarboek
2008, Deventer: Kluwer 2008, p. 39-67.
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wetgever.5 Daarnaast zijn er verschillende informele werkgroepen die zich over
dit onderwerp buigen. De optimale regulering van concernverhouding blijft
echter een lastige puzzel.

De belangrijkste dilemma’s binnen concernverhoudingen vinden hun oorsprong
in de tweestrijd tussen juridische zelfstandigheid enerzijds en onderlinge
verbondenheid anderzijds. De centrale leiding die in concern wordt gevoerd,
zorgt vaak voor een zekere lotsverbondenheid tussen de verschillende con-
cernvennootschappen. Bestuurders van een dochtervennootschap zullen bij-
voorbeeld geneigd zijn de instructies van de concernleiding, die met name met
het oog op het concernbelang worden gegeven, op te volgen. In financieel en
economisch goede tijden, wordt de concernrelatie benadrukt en staat de
‘economische werkelijkheid’ voorop.6 Met de term ‘economische werkelijk-
heid’ doel ik op de lotsverbondenheid tussen de verschillende tot het concern
behorende vennootschappen die vaak het gevolg is van de centrale leiding en in
het verleden aangegane contractuele banden. Een gevolg hiervan is dat
gebeurtenissen aan de ene kant van het concern repercussies kunnen hebben
voor de andere tot het concern behorende vennootschappen.7 De economische
werkelijkheid is dat de concernvennootschap niet volledig zelfstandig opereert
maar nu eenmaal deel uitmaakt van een groep van vennootschappen ten
gevolge waarvan door de concernleiding, nog los van een eventueel instructie-
recht, feitelijke zeggenschap kan worden uitgeoefend. De tot het concern
behorende vennootschappen zullen derhalve rekening moeten houden met het
concernbelang. De economische werkelijkheid duidt met andere woorden op
de mate waarin de concernrelatie van invloed is op het functioneren van de
individuele vennootschap en haar organen.

Wanneer een concern, of onderdelen daarvan, in financiële moeilijkheden en
uiteindelijk faillissement terecht komt, is het vooral de spanning tussen het

5. Zie voor een overzicht van recente ontwikkelingen in het juridisch discours in verschillende
landen C. Teichmann, ‘Towards a European Framework for Cross-Border Group Manage-
ment’, ECL 13, no. 5, 2016, p. 150-157 en P.H. Conac, ‘The Chapter on Groups of
Companies of the European Model Company Act (EMCA)’, ECFR 2016, p. 301-321
alsmede S.M. Bartman, ‘Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern’, Onderne-
mingsrecht 2016/77.

6. C. Teichmann, ‘Towards a European Framework for Cross-Border Group Management’,
ECL 13, no. 5, 2016, p. 152.

7. Zie over de invloed van de contractuele verbondenheid en de economische benadering van
het concern J.B. Huizink, ‘Zorgplichten in het concern’, O&F 2010 (18) 4, p. 17 en F. Van
Liere, ‘De reikwijdte van de zorgplicht binnen concernverhoudingen’, O&F 2015 (23) 3,
p. 50-63. Zie over het verschil tussen het ‘feitelijk’ en het ‘juridisch oogpunt’ onder meer
B.F. Assink & W.J. Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer
2013, p. 2250.
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juridische uitgangspunt van de enkelvoudige vennootschap en de economische
werkelijkheid van het onderling verbonden zijn die aanleiding geeft tot
problemen.8 In geval van faillissement wordt immers primair uitgegaan van
de individuele rechtspersoon als debiteur en als aanknopingspunt voor faillisse-
mentsrechtelijke regelingen. Met ‘het juridisch uitgangspunt’ of ‘de juridische
benadering’ doel ik in deze bijdrage op het feit dat het Nederlandse recht ook in
concernverhoudingen voor wat betreft de bevoegdheidsverdeling en verdeling
van verantwoordelijkheden nog steeds primair uitgaat van het model van de
enkelvoudige vennootschap.9

Wet- en regelgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau, evenals de
jurisprudentie getuigen van een zoektocht naar het juiste evenwicht tussen het
handhaven van het juridisch uitgangspunt, waarbij de enkelvoudige rechtsper-
soon als drager van rechten en plichten het aanknopingspunt vormt, en het recht
doen aan de economische werkelijkheid in concernverhoudingen. De econo-
mische werkelijkheid van het concern lijkt daarbij, zij het vooralsnog op erg
voorzichtige wijze, steeds meer op de voorgrond te treden. Dit kan gevolgen
hebben voor de verwachtingen die worden gesteld aan de rol van bestuurders
(en commissarissen) op de verschillende niveaus binnen het concern.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om in deze bijdrage kort stil te staan
bij een aantal ontwikkelingen ten aanzien van het concern en de mogelijke
gevolgen daarvan voor de benadering van de concernrelatie in de toekomst.
Daarbij staat de spanning tussen de economische werkelijkheid en de juridische
benadering van het concern centraal. Omdat die spanning het scherpst tot
uitdrukking komt in geval van een in financiële moeilijkheden verkerend
concern, zal in deze bijdrage daarop de nadruk liggen. Het is deze spanning,
tussen de economische werkelijkheid en de juridische benadering van het
concern, die mijns inziens een belangrijke bron vormt voor een aantal
concerngevaren. In geval van een eventueel faillissement zal ook voor de
curator, bij zijn beslissing om al dan niet aansprakelijkheidsactie jegens
de (voormalige) bestuurders te initiëren, van belang zijn op welke wijze de
bestuurders, van de moeder- en de dochtervennootschap in de voorfase voor het

8. Zie over deze spanning eveneens C. Teichmann, ‘Towards a European Framework for
Cross-Border Group Management’, ECL 13, no. 5 2016, p. 150-157.

9. Daarmee beoog ik niet te ontkennen dat uiteraard op meerdere plaatsen in bijvoorbeeld
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met de concernrelatie rekening wordt gehouden. Zie
over de verhouding tussen de juridische werkelijkheid en de geconstrueerde werkelijkheid
C.D.J. Bulten, ‘De vennootschap en de geconstrueerde werkelijkheid’, Ondernemingsrecht
2014/94. Zie over de economische werkelijkheid in het Nederlandse ondernemingsrecht:
B.F. Assink, ‘De “economische werkelijkheid” in het Nederlandse ondernemingsrecht’,
WPNR 2014/7037, p. 1031-1043.
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faillissement met die spanning zijn omgegaan. Het contrast tussen wat ik hier
aanduid als de ‘economische werkelijkheid’ enerzijds en het juridische uit-
gangspunt van de enkelvoudige vennootschap anderzijds, zal het grootst zijn in
geval van een hechte concernstructuur met een nauwe financiële en organisa-
torische verwevenheid. Op dergelijke concernstructuren ligt in deze bijdrage
dan ook de nadruk.

Ik geef hieronder in de eerste plaats een korte schets van een aantal recente
initiatieven die getuigen van de hernieuwde aandacht voor het nader reguleren
van concernverhoudingen (§ 2). Vervolgens wordt nader ingegaan op de
redenen voor concernvorming en de mogelijke concerngevaren die daaruit
voortvloeien (§ 3). In de vierde paragraaf wordt een aantal dilemma’s waartoe
de concernrelatie aanleiding kan geven, en die uiteindelijk kunnen uitmonden
in concerngevaren, kort nader bezien. De bijdrage wordt afgesloten met enige
beschouwingen ten aanzien van de toekomst van het concern (§ 5) en een
conclusie (§ 6).

2. De toegenomen aandacht voor het concern en de diversiteit in wet-
en regelgeving

Zoals gezegd, lijkt zowel op nationaal als op Europees niveau in toenemende
mate met de concernrelatie rekening te worden gehouden in wet- en regelge-
ving. Daarbij wordt niet gekozen voor een alles overkoepelende regulering van
de concernrelatie maar wordt met name uitgegaan van een functionele aanpak
ter facilitering dan wel regulering van bepaalde aspecten of uitwassen van het
concernverband. Middels verschillende initiatieven wordt gezocht naar manie-
ren om de economische werkelijkheid terug te laten komen in het toepasselijk
normenkader. Het vinden van een gepaste regeling voor concernrelaties is
echter geen eenvoudige opdracht, hetgeen ook blijkt uit de benadering van
concernverhoudingen in de jurisprudentie waarop aan het eind van deze
bijdrage nog nader wordt ingegaan.10

Zowel uit de hoeveelheid aan begripsomschrijvingen van moeder-dochter-
en groepsrelaties11 als uit de wijze van regulering blijkt dat de diversiteit in
concernverhoudingen vaak een complicerende factor vormt voor het opstellen
van een gepast juridisch normenkader. Die diversiteit van het concernverband

10. Ik zal in het hiernavolgende nog naar een aantal ontwikkelingen in de jurisprudentie in dit
verband verwijzen zonder daarbij een compleet overzicht te willen geven. Zie over de
verschillende aanpakken van de Hoge Raad S.M. Bartman, ‘Hoge Raad weet zich niet goed
raad met het concern’, Ondernemingsrecht 2016/77.

11. De Wet financieel toezicht kent maar liefst negentien varianten. Zie hierover S.M. Bartman,
A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Kluwer 2016, p. 32 e.v.
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komt ook terug in de ‘nieuwe initiatieven’ waarin getracht wordt aan de
concernregulering een nieuwe impuls te geven. In dit verband kan in de eerste
plaats gewezen worden op de zogenaamde herschikking van de Europese
Insolventieverordening waarin voor het eerst een regeling is opgenomen voor
insolventieprocedures in grensoverschrijdende concernverhoudingen. Bij die
herschikking van de Europese insolventieverordening12 is niet gekozen voor
een volledige regulering van het concern in faillissement maar wordt in plaats
daarvan voorzien in een tweetal procedures die de afwikkeling van het
faillissement in concernverhoudingen moeten faciliteren. Dit kan door middel
van het aanstellen van een zogenaamde groepscoördinator13 die voorstellen kan
doen voor een gecoördineerde afwikkeling van de verschillende groepsfaillis-
sementen enerzijds of door het stimuleren van de onderlinge samenwerking en
communicatie14 tussen de verschillende ‘insolventiefunctionarissen’ van de tot
het concern behorende vennootschappen anderzijds. De herschikking van de
insolventieverordening gaat echter niet zover in de erkenning van het con-
cernfenomeen dat voor het concern als geheel een zogenaamde groepsComi
wordt gedefinieerd van waaruit de insolventieprocedures kunnen worden
gecoördineerd. Evenals onder de oorspronkelijke insolventieverordening,15

dient het centrum van de voornaamste belangen (in het Engels afgekort met
COMI) ook onder het nieuwe regime voor iedere vennootschap afzonderlijk te
worden vastgesteld. Een van de moeilijkheden voor het definiëren van een
zogenaamde groepsCOMI is gelegen in de verschillende verschijningsvormen
die groepen kunnen aannemen. Bij concernvennootschappen die grotendeels
zelfstandig opereren, ligt het immers niet zonder meer voor de hand om voor de

12. Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015
betreffende insolventieprocedures (herschikking). Zie over de groepsprocedure onder meer
S. Madaus, ‘Insolvency proceedings for corporate groups under the new Insolvency
Regulation’, International Insolvency Law Review 2015, 235; C. Thole & M. Dueñas,
‘Some Observations on the New Group Coordination Procedure of the Reformed European
Insolvency Regulation’, Int. Insolv. Rev., Vol. 24, 2015, p. 214-227; M. Olaerts & C. Litt,
‘Company groups in the recast of the EU Insolvency Regulation’, in: J.J.A. Hamers e.a.
(red.), Young Corporate Lawyers, Zutphen: Paris 2016, p. 93-108. Zie over de herschikking
in het algemeen onder meer S. Bewick, ‘The EU Insolvency Regulation, Revisited’,
Int. Insolv. Rev., Vol. 24, 2015, p. 172-191; M. Weiss, ‘Bridge over Troubled Water: The
Revised Insolvency Regulation’, Int. Insolv. Rev., Vol. 24, 2015, p. 192-213; R. van Galen,
‘The Recast Insolvency Regulation and groups of companies’, ERA Forum 2015/16, p. 241-
253 en S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Kluwer
2016, p. 349 e.v.

13. Artikel 61 e.v. Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herschikking).

14. Artikel 56 e.v. Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herschikking).

15. Verordening (EG) 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieproce-
dures.

5

Concerndilemma’s



COMI van alle tot het concern behorende vennootschappen uit te gaan van
de lidstaat waar de moedervennootschap haar statutaire zetel heeft.16 In de
bijdrage van Berkenbosch en Schuurs aan deze bundel wordt nader ingegaan
op de herschikking van de insolventieverordening en de groepsCOMI.

Een andere recente aanzet voor een toekomstige regulering van concernverhou-
dingen is te vinden in het voorstel van het Forum Europaeum.17 Het voorstel
borduurt voort op de gedachte die eerder door de Europese Commissie werd
geoperd om op Europees niveau het concernbelang te erkennen.18 De juridische
erkenning van het concernbelang zou de rol van het bestuur van zowel moeder als
dochtervennootschap moeten vereenvoudigen. De gedachte is dat met de erken-
ning van het concernbelang het bestuur van de dochter de mogelijkheid wordt
geboden om prioriteit te geven aan dat concernbelang, terwijl de concerntop in
staat wordt gesteld de centrale leiding te voeren door middel van een coherent
concernbeleid. Teneinde recht te doen aan de diversiteit in concernverhoudingen,
wordt in het voorstel van het Forum Europaeum een onderscheid gemaakt tussen
zogenaamde Service companies en Ordinary companies. Service companies
hebben een beperkte mate van zelfstandigheid en moeten in beginsel de
instructies van de concernleiding opvolgen terwijl alle andere vennootschappen
kwalificeren als zogenaamde Ordinary companies waarbij wordt uitgegaan van
meer bestuursautonomie op dochterniveau.19 In dit voorstel wordt met andere
woorden eveneens rekening gehouden met en gedifferentieerd op basis van de

16. C. Thole & M. Dueñas, ‘Some Observations on the New Group Coordination Procedure of
the Reformed European Insolvency Regulation’, Int. Insolv. Rev., Vol. 24, 2015, p. 224.

17. Forum Europaeum on Company Groups, ‘Proposal to Facilitate the Management of Cross-
Border company Groups in Europe’, ECFR 2015, p. 299-306. Zie voor een bespreking van
dit voorstel en andere vergelijkbare initiatieven C. Teichmann, ‘Towards a European
Framework for Cross-Border Group Management’, ECL 13, no. 5, 2016, p. 150-157.

18. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het geen officieel voorstel betreft van de Europese
Commissie. De gedachte om het concernbelang op Europees niveau te erkennen werd echter
reeds voorgesteld in 2011 in het rapport van de Reflection Group on the Future of EU
Company Law. De Europese Commissie heeft vervolgens deze gedachte overgenomen in
haar actieplan: Europees vennootschapsrecht en corporate governance, COM(2012) 740
final. De voorstellen van het Forum Europaeum on Company Groups vormen een nadere
uitwerking van deze gedachte.

19. Zie uitgebreid Forum Europaeum on Company Groups, ‘Proposal to Facilitate the Mana-
gement of Cross-Border company Groups in Europe’, ECFR 2015, p. 299-306 en het
themanummer Ondernemingsrecht 2016 nr. 10-11 en de daarin opgenomen bijdragen van
M. Olaerts, ‘Eenheid en verscheidenheid in concernverhoudingen’, Ondernemingsrecht
2016/75; Forum Europaeum on Company Groups, ‘Proposal to facilitate the management of
cross-border company groups in Europe’ Ondernemingsrecht 2016/76 en S.M. Bartman,
‘Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern’, Ondernemingsrecht 2016/77.
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verschillende verschijningsvormen die het concern kan aannemen van strakke
leiding door de concerntop tot meer zelfstandigheid op dochterniveau.

De noodzaak van de erkenning van het concernbelang komt ook terug in
hoofdstuk 15 van de concept European Model Company Act. De European
Model Company Act is eveneens een initiatief van een groep academici die
in 2015 een voorzet deed voor een concept Europees model statuut voor
vennootschappen. Hoofdstuk 15 van het concept staat in het teken van
concernverhoudingen. Het daarin voorgestelde regime voor concernverhoudin-
gen borduurt gedeeltelijk voort op de Franse Rozenblum doctrine. De belangrijk-
ste speerpunten van het hoofdstuk zijn de erkenning van de instructiebevoegdheid
van de moedervennootschap en, zoals gezegd, de erkenning van het concernbe-
lang.20

Tot slot kan voor wat betreft initiatieven ten aanzien van toekomstige regulering
van de concernrelatie op Europees niveau gewezen worden op het rapport van
de Informal Company Law Expert Group over informatieverstrekking binnen
concernverhoudingen.21 De door de Europese Commissie ingestelde expert
groep wijst op het belang van meer transparantie voor crediteuren en investeer-
ders van zowel de moedervennootschap als de dochter. Voor de crediteuren en
investeerders van de moedervennootschap zou duidelijker moeten zijn welke
vennootschappen tot de groep behoren terwijl de investeerders en crediteuren
van de dochtervennootschappen volgens de expert groep gebaat zouden zijn bij
een beter inzicht in de zeggenschapslijnen binnen het concern. Ook hier komt
de gedachte terug dat de zeggenschapsverhoudingen binnen concerns sterk
kunnen verschillen en dat deze verschillen consequenties kunnen hebben voor

20. Zie hierover P.H. Conac, ‘The Chapter on Groups of Companies of the European Model
Company Act (EMCA)’, ECFR 2016, p. 301-321. Het voorstel zelf is te vinden op de
website van de EMCA groep http://law.au.dk/forskning/projekter/europeanmodelcompa-
nyactemca/ (laatst geraadpleegd op 14-12-2016). Naast deze meer Europees georiënteerde
initiatieven kan eveneens gewezen worden op een aantal nationale voorstellen voor de
regulering van concernrelaties zoals de voorstellen van het Luxemburgse Institute of
Directors en de Franse Club des Juristes. Zie over deze initiatieven C. Teichmann, ‘Towards
a European Framework for Cross-Border Group Management’, ECL 13, no. 5, 2016, p. 150-
157. Daarnaast kan ook nog worden gewezen op de voorstellen van de European Company
Law Experts (ECLE) die met name ingaan op de noodzaak tot regulering van related party
transactions in groepsverhoudingen. Zie ECLE, A proposal for reforming group law in the
European Union-Comparative Observations on the way forward, October 2016 te raadple-
gen op de website van de groep https://europeancompanylawexperts.wordpress.com (laatst
geraadpleegd op 14-12-2016).

21. The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), Report on information on groups,
maart 2016. Zie hierover E. Eijkelenboom, ‘The Informal Company Law Expert Group:
“Report on information on groups”’, Ondernemingsrecht 2016/80.
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derden. Volgens de expert groep is het in het belang van de crediteuren dat die
zeggenschapslijnen voor derden in de toekomst transparanter worden.

Op nationaal niveau heeft de introductie van de statutaire instructiebevoegdheid
bij de BV inmiddels gezorgd voor een verdere facilitering van de concern-
structuur. Het BV-recht biedt de mogelijk om aan de feitelijke zeggenschaps-
lijnen die doorheen het concern lopen, tot op zekere hoogte, juridisch gestalte te
geven door statutair een instructierecht op te nemen van de moedervennoot-
schap als aandeelhouder ten opzichte van het bestuur van de dochter BV.22 De
vraag is welke consequenties in de toekomst aan de aan- of afwezigheid van een
instructiebevoegdheid in bijvoorbeeld de doorbraakjurisprudentie zullen wor-
den verbonden.23 Los daarvan, zou het al dan niet opnemen van een statutaire
instructiebevoegdheid gezien kunnen worden als een indicatie van de intensiteit
van de concernrelatie. Het statutaire instructierecht bij de BV verschaft meer
duidelijkheid ten aanzien van de gedienstigheid die de moedervennootschap
van het dochterbestuur verwacht. Ontbreekt een statutair instructierecht, dan
kan men betogen dat de concernleiding voor ogen heeft om meer autonomie
voor het bestuur van de dochter te reserveren.24

3. Redenen voor concernvorming en concerngevaren25

In de literatuur worden de motieven voor concernvorming in verschillende
categorieën ingedeeld waaronder: bedrijfseconomische, organisatorische, be-
schermings-, risico- en aansprakelijkheidsmotieven.26 In de praktijk is het vaak

22. Artikel 2:239 lid 4 BW. Zie hierover onder meer D. Mokhberolsafa, ‘Instructiebevoegdheid en
de aansprakelijkheid van de moedervennootschap als medebeleidsbepaler van haar dochter-bv
op grond van art. 2:2148 lid 7 BW: een kwestie van balans’, O&F 2014 (2) 2, p. 5-23.

23. Zie hierover S.M. Bartman, ‘Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern’,
Ondernemingsrecht 2016/77.

24. Zie hierover S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer:
Kluwer 2016, p. 63 e.v. waarbij onder meer dieper wordt ingegaan op de gevolgen van het
instructierecht op de bewijspositie in concernverhoudingen. Zie voorts over het instructie-
recht S.M. Bartman, ‘Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern’, Onderne-
mingsrecht 2016/77; R.G.M. Dahmen, ‘De aanwijzingsbevoegdheid van het gewijzigde
artikel 2:239-4 BW: toepassing, toetsing, afdwingbaarheid en aspecten van aansprakelijk-
heid in concernperspectief’, TvOB 2014, afl. 2; J.A. Terstegge, ‘Instructierecht en de Flex-
BV’, WPNR 2014/7011.

25. Hier wordt vooral ingegaan op een aantal concerngevaren bij een in financiële moeilijkheden
verkerend concern. Andere dan de in deze bijdrage genoemde concernrisico’s en dilemma’s
zijn eveneens denkbaar. Een groot aantal van deze risico’s komt echter in afzonderlijke
bijdragen aan dit boek uitvoerig aan bod waardoor ik mij hier beperk tot de hoofdlijnen.

26. S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Kluwer 2016,
p. 10 e.v.; zie voorts onder meer B.F. Assink & W.J. Slagter, Compendium van het
ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 2242 e.v. en Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale
eenheid in de vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu 2005, hoofdstuk V.
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een combinatie van deze motieven die aan de concernopzet ten grondslag ligt.
Zoals reeds aangegeven, is door de jaren heen in de redenen voor concernvor-
ming weinig verandering gekomen. Wel is het, met de reeds genoemde
introductie van het vereenvoudigde BV-recht, eenvoudiger geworden om
besloten vennootschappen op te richten en daarmee op flexibele wijze aan de
concernstructuur gestalte te geven. Het BV-recht biedt thans immers, naast de
mogelijkheid van het opnemen van een statutaire instructiebevoegdheid, door
de introductie van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen bijvoorbeeld
verdergaande mogelijkheden dan voorheen om in zeggenschapsstructuren te
variëren.27 Hiervan kan ook in concernverhoudingen dienstbaar gebruik
worden gemaakt bijvoorbeeld bij familiebedrijven in het kader van de erfop-
volging. Stem- en winstrechtloze aandelen kunnen gebruikt worden om aan
de erfgenamen binnen het concern een verschillende invloed toe te kennen,
afhankelijk bijvoorbeeld van hun kennis en kunde of de mate waarin zij binnen
de onderneming werkzaam zijn.

De concernrelatie biedt de mogelijkheid om diversificatie aan te brengen in de
ondernemingsactiviteiten. De rechtspersoonlijkheid, in combinatie met de
beperkte aansprakelijkheid van iedere tot het concern behorende vennootschap,
maakt dat iedere vennootschap in beginsel slechts aansprakelijk is voor haar
eigen verplichtingen. Van deze combinatie kan gebruik worden gemaakt
teneinde de ondernemingsrisico’s verder te beperken en verschillende onder-
delen van de onderneming in afzonderlijke rechtspersonen onder te brengen
en daarmee van elkaar te scheiden. De gelaagdheid van het concern biedt de
mogelijkheid om het ondernemingsrisico nog verder te spreiden dan bij de
enkelvoudige vennootschap reeds het geval was.28 Denkbaar is bijvoorbeeld
dat binnen een onderneming meerdere typen activiteiten worden ontplooid
waardoor verliezen of economische tegenslagen in de ene bedrijfstak kunnen
worden gecompenseerd met de resultaten in een andere bedrijfstak.29 Een
belangrijke troefkaart daarbij is de inzet van de concernfinanciering. Een
geconsolideerd concernkrediet biedt concernvennootschappen doorgaans de
mogelijkheid om een grotere kredietfaciliteit te betrekken dan voor de indivi-
duele vennootschappen open zou staan. Daarbij kunnen de sterkere concern-
vennootschappen zich bijvoorbeeld hoofdelijk aansprakelijk stellen of
zekerheden verstrekken voor de schulden van de andere tot het concern
behorende vennootschappen. Intragroepsleningen bieden de mogelijkheid om

27. Artikel 2:228 lid 5 BW en artikel 2:216 lid 7 BW.
28. S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Kluwer 2016,

p. 15-16.
29. Q.W.J.C.H. Kok, De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, Amersfoort: Sdu 2005,

hoofdstuk V.
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de binnen het collectief aanwezige financiële middelen op die plaats in het
concern in te zetten waar zij het meest noodzakelijk zijn. In de praktijk is het
doorgaans de concernleiding die in het kader van de concernstrategie beslist
over de inzet van die financiële middelen. Dat dit een gangbare praktijk is,
blijkt onder meer uit de volgende passage van de Informal Group of Company
Law Experts waarin wordt aangegeven waarom het voor crediteuren en
investeerders van belang is om inzicht te krijgen in de zeggenschapslijnen
binnen het concern:30

“Creditors and investors in a subsidiary may want to know which entity
decides how the funds they have put at the company’s disposal will be
employed and which entity takes the ultimate decision as to the company’s
business policy; in case of unenforceability of a claim due to insufficient
funds, they may want to clarify the role of the parent company in the
subsidiary’s demise – and, therefore, its identity.”

In de lagere rechtspraak wordt eveneens gewezen op het feit dat het flexibel
inzetten van financiële middelen binnen het concern gebruikelijk is.31 Doordat
verliezen aan de ene kant van het concern gecompenseerd worden met
opbrengsten aan de andere kant, kunnen onder omstandigheden financieel
moeilijkere tijden worden overbrugd.32

In geval van zich later manifesterende financiële moeilijkheden, zijn het echter
met name de aan de concernvorming ten grondslag liggende risicospreidings-
en aansprakelijkheidsmotieven die aanleiding geven tot een frictie tussen de
juridische en de economische werkelijkheid en die op een later tijdstip kunnen
omslaan in concerngevaren. Bij een intredend faillissement wijzigen de spel-
regels immers abrupt. De nadruk komt in dat geval te liggen op de enkelvou-
dige vennootschap die het aanknopingspunt vormt voor wet- en regelgeving.

30. The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), Report on information on groups,
maart 2016, p. 9.

31. Zie in dit verband onder meer de uitspraak van het hof inzake Juno Properties: R.o. 11-14
van het hof waarnaar door de Hoge Raad wordt verwezen diens r.o. 4.6. HR 26 oktober
2001, JOR 2002/2, m.nt. S.M. Bartman.

32. Zie hierover uitgebreider S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern,
Deventer: Kluwer 2016, p. 11-12 en hoofdstuk VII; J.B. Huizink, ‘Zorgplichten in het
concern’, O&F 2010 (18) 4, p. 6. Zie over concernfinanciering en de mogelijke gevolgen
daarvan voorts onder meer B.F. Assink & W.J. Slagter, Compendium van het onderne-
mingsrecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 2243 e.v. en M. Olaerts, ‘Regresverhaal? Enige
beschouwingen omtrent de uit concernfinanciering voortvloeiende regresproblematiek’,
TvOB 2004, afl. 2, p. 71-81.
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De juridische werkelijkheid krijgt met andere woorden centre stage.33 Het
juridische uitgangspunt waarbij de enkelvoudige vennootschap voorop staat,
contrasteert met de economische werkelijkheid van een nauw verweven
concern. Dit geeft aanleiding tot een aantal dilemma’s die uiteindelijk kunnen
resulteren in concerngevaren. Een aantal van die dilemma’s komt in de
volgende paragraaf nader aan de orde.

4. Concerndilemma’s

4.1 Crediteuren en de hoofdelijkheid binnen het concern

De concernrelatie kan bij contractspartijen de illusie wekken van verhaalsexis-
tentie. Vaak wordt naar de buitenwereld benadrukt dat een dochtervennootschap
onderdeel uitmaakt van een concern om op die manier vertrouwen te creëren bij
de wederpartij.34 Wanneer de desbetreffende concernvennootschap vervolgens
in faillissement terecht komt, zorgt het beginsel van de beperkte aansprakelijk-
heid ervoor dat enkel de desbetreffende vennootschap die als contractspartij
heeft te gelden, instaat voor haar eigen schulden. Crediteuren die geen beroep
kunnen doen op bijvoorbeeld een hoofdelijke aansprakelijkstelling door andere
tot het concern behorende vennootschappen, vangen derhalve achter het net.35

Vanuit het oogpunt van het concern zelf, zijn het vaak de in het verleden
aangegane financiële kruisverbanden die nog lange tijd een wrange nasmaak
achterlaten. Het zijn die kruisverbanden die ertoe leiden dat financiële moei-
lijkheden aan de ene kant van het concern doorwerken in de nog financieel
gezonde concernonderdelen. Wanneer een van de concernvennootschappen niet
langer in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, kunnen andere
concernvennootschappen immers op basis van de in het verleden jegens de
bank aangegane hoofdelijke aansprakelijheid door die bank ter nakoming van
de gehele schuld worden aangesproken. Teneinde dit te voorkomen en de nog
gezonde concernonderdelen een kans te geven om hun activiteiten al dan niet

33. Zie over deze problematiek eveneens S. Madaus, ‘Koordination ohne Koordinationsverf-
ahren? Reformvorschläge aus Berlin und Brüssel zu Konzerninsolvenzen’, ZRP 2014,
p. 192-196, A. Van Hoe, ‘Enterprise Groups and Their Insolvency: It’s the (Common)
Interest, Stupid!’, ECFR 2014/2, p. 200-213 en S. Madaus, ‘Insolvency proceedings for
corporate groups under the new Insolvency Regulation’, International Insolvency Law
Review 2015, 235, p. 235; C. Teichmann, ‘Towards a European Framework for Cross-
Border Group Management’, ECL 13, no. 5 2016, p. 152.

34. Zie over de boegbeeldfunctie van de holding in dit verband J.B. Huizink, ‘Zorgplichten in
het concern’, O&F 2010 (18) 4, p. 16.

35. S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Kluwer 2016,
p. 16.
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op verzelfstandigde basis voort te zetten, zal medewerking van de belangrijkste
financiers vereist zijn om die vennootschappen niet alleen uit de hoofdelijkheid
te ontslaan, maar ook om eventuele regresaanspraken in de toekomst te
voorkomen.36 Op de problematiek omtrent concernfinanciering en de daaruit
voortvloeiende hoofdelijkheid, regresaanspraken alsmede op de verdeling van
de draagplicht, wordt in deze bundel nog uitgebreid ingegaan in een afzonder-
lijke bijdrage. Een in het verleden door de concernleiding afgegeven
403-verklaring kan er eveneens toe leiden dat de financiële problemen op
dochterniveau naijlen. Op deze problematiek zal worden ingegaan in de
bijdrage van Nass aan deze bundel.

4.2 Dilemma’s voor de curator

De concernverhouding leidt eveneens tot een aantal dilemma’s voor de curator.
Door het intreden van het faillissement valt de centrale leiding in beginsel
weg, hetgeen de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de concernvennoot-
schappen abrupt doet eindigen.37 Bovendien heeft het faillissement van een
van de tot het concern behorende vennootschappen, ten gevolge van de in het
verleden aangegane financiële kruisverbanden, doorgaans een domino effect
waardoor de gevolgen zich razendsnel doorheen het concern kunnen versprei-
den.38 Een eventuele doorstart vanuit faillissement wordt bemoeilijkt door
het wegvallen van de onderlinge informatie-uitwisseling tussen concern-
vennootschappen in combinatie met het feit dat onderling samenhangende
bedrijfsonderdelen over verschillende rechtspersonen zijn verspreid.39 Door
het zoveel mogelijk benoemen van dezelfde curator in het faillissement
van meerdere tot dezelfde groep behorende concernvennootschappen, kan
getracht worden deze problemen te ecarteren. De Nederlandse praktijk

36. Zie in dit verband M. Olaerts, ‘Het regresverhaal opgelost? Deel I’, TvOB 2009, afl. 3, p. 74-
84 en M. Olaerts, ‘Het regresverhaal opgelost? Deel II’, TvOB 2009 afl. 4, p. 99-104.

37. Zie hierover S. Madaus, ‘Insolvency proceedings for corporate groups under the new
Insolvency Regulation’, International Insolvency Law Review 2015, 235, p. 237. Zie voorts
over al deze risico’s ten aanzien van het concern in faillissement S.M. Bartman, A.F.M.
Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Kluwer 2016, p. 349 e.v.

38. Zie over dit domino-effect onder meer met verder literatuurverwijzingen K. Siemon en F.
Frind, ‘Groups of Companies in Insolvency: A German Perspective. Overcoming the
Domino Effect in an (International) Group Insolvency’, Int. Insolv. Rev., Vol. 22, 2013,
p. 61-84.

39. Zie hierover onder meer E.M.F. de Vette, ‘Multinational enterprise groups in insolvency:
how should the European Union act?’, Utrecht Law Review 2011-1 en R. van Galen, ‘The
Recast Insolvency Regulation and groups of companies’, ERA Forum 2015/16, p. 241-253.
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laat echter zien dat onderlinge coördinatie in geval van faillissement niet altijd
een gegeven is en dat in geval van faillissement door de curator transacties
kunnen worden aangegaan die, hoewel in het voordeel van een van de
concernvennootschappen, niet altijd gunstig zijn voor het collectief.40

4.3 Governance dilemma’s

De concernrelatie brengt voorts een aantal ‘governance risico’s of dilemma’s’
met zich voor zowel de concernleiding als het bestuur van de ondergeschikte
vennootschappen. Hoewel het bestuur en de aandeelhoudersvergadering nog
steeds twee naast elkaar staande grootheden zijn met ieder hun eigen rechten en
bevoegdheden,41heeft het bestuur van de dochtervennootschap in concernver-
houdingen rekening te houden met een sterke aandeelhouder die feitelijk in
staat is, door dreiging met ontslag van het ongehoorzame dochterbestuur, zijn
wil op te dringen. Omgekeerd is vanuit de concernleiding de vraag hoever de
over het concern te voeren centrale leiding moet gaan en welke grenzen gesteld
worden aan de bemoeienissen van hogerhand. Hoewel het toepasselijk nor-
menkader van Boek 2 BW in beginsel ook in concernverhoudingen blijft
uitgaan van de enkelvoudige vennootschap, zal gezocht moeten worden naar
een machtsevenwicht waarbij rekening wordt gehouden met de economische
realiteit van het concern hetgeen, zowel voor het bestuur van de dochter als
voor de concernleiding, een aantal risico’s met zich brengt.

De concernleiding zal zich ten gevolge van de concernstructuur geconfronteerd
zien met een ruimere kring van belanghebbenden waarmee rekening moet
worden gehouden. Uit de jurisprudentie blijkt dat de moedervennootschap een
zekere concernleidingsplicht heeft.42 De bestuurstaak op niveau van de
moedervennootschap strekt zich met andere woorden ook uit over de tot de

40. Zie in dit verband de uitspraak inzake Bia-beheer waarover nader S.M. Bartman, ‘De 403-
verklaring: hoofdelijkheid of borgtocht? Een napleitexercitie’, AA 2015, afl. 10, p. 806-812.
In deze zaak was door de curator van de dochtervennootschap een vaststellingsovereen-
komst gesloten met een crediteur van de dochter. Ondanks de vaststellingsovereenkomst
bleef de moeder echter voor de gehele schuld aansprakelijk op grond van een eerder
afgegeven 403-verklaring. Zie HR 3 april 2015, NJ 2015, 255, m.nt. P. van Schilfgaarde.

41. Zie in die zin het Forumbank-arrest waarin de Hoge Raad het cassatiemiddel dat uitging van
de aandeelhoudersvergadering als hoogste macht verwierp door te benadrukken dat de
algemene vergadering de door de wet en statuten getrokken grenzen van haar bevoegdheid
niet mag overschrijden. Zie HR 21 januari 1955, NJ 1959, 43.

42. HR 10 januari 1990, NJ 1990, 465, m.nt. J.M.M. Maeijer (Ogem).
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groep behorende vennootschappen.43 De raad van commissarissen van de
moedervennootschap, en de niet- uitvoerende bestuurders in geval van een
monistisch bestuursmodel, zullen eveneens met een enigszins aangepast
takenpakket worden geconfronteerd nu het beleid van het bestuur waarop zij
toezicht houden zich zal uitstrekken tot andere concernvennootschappen.44

De ontwikkelingen op het gebied van corporate governance zorgen intussen voor
een verdere uitbreiding van het takenpakket van de concernleiding binnen beurs-
genoteerde vennootschappen. Het bestuur van de beursvennootschap zal bijvoor-
beeld moeten zorgen voor een intern risicobeheersings- en controlesysteem.45 Tot
die risico’s behoren eveneens risico’s op dochterniveau. Uit de doorbraak jurispru-
dentie blijkt voorts dat de moedervennootschap zich in een lastig parket bevindt.
Hoe groter de inmenging van de concernleiding op dochterniveau, des te groter
de kans op doorbraak van aansprakelijkheid jegens de crediteuren van die
dochter.46 Een belangrijk voordeel van de concernstructuur, te weten de beperkte

43. Zie onder meer J.M.M. Maeijer, G. Van Solinge & M.P. Nieuwe Weme, Mr. C. Asser’s
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2. Rechtspersonenrecht.
Deel II*. De naamloze en besloten vennootschap, Deventer: Kluwer 2009/828; M. Olaerts,
‘Herstructurering in concernverhoudingen: het vennootschappelijk belang, instructierechten
en de autonomie van het bestuur van de dochtervennootschap’, TvOB 2015, afl. 6, p. 237;
J.B. Huizink, ‘Zorgplichten in het concern’, O&F 2010 (18) 4, p. 17-18; S.M. Bartman,
A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Kluwer 2016, p. 79 e.v.;
F. Van Liere, ‘De reikwijdte van de zorgplicht binnen concernverhoudingen’, O&F 2015
(23) 3, p. 50-63 en A.J.M. Klein Wassink, ‘Gedachten over de invulling van moederlijke
zorgplichten in doorbraaksituaties’, Ondernemingsrecht 2016/79.

44. Zie artikel 2:140/250 lid 2 BW. Een onderscheid kan daarbij nog worden gemaakt tussen de
rol van commissarissen in een dualistisch systeem en de niet-uitvoerende bestuurders in een
monistisch systeem waarbij de commissarissen van de holding vooral toezicht houden op het
bestuur van die holding en een rechtstreekse toezichthoudende taak op dochterniveau
ontbreekt. Bij de niet-uitvoerende bestuurders op holding niveau kan hun rol ten aanzien
van de dochtervennootschappen gezien worden als een afgeleide van de concernleidings-
plicht. Zie hierover uitgebreider S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M.Olaerts, Van het
concern, Deventer: Kluwer 2016, p. 84-85.

45. Zie in dit verband bijvoorbeeld principe 1.2 van de onlangs herziene Nederlandse Corporate
Governance Code 2016. Volgens best practice bepaling 1.2.1 dient het bestuur de risico’s
die verbonden zijn ‘aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming’ te inventariseren en te analyseren. In concernverhoudingen is de
onderneming vaak over meerdere verbonden rechtspersonen verspreid.

46. Voor een doorbraak van aansprakelijkheid is onder meer een hechte concernstructuur en een
instensieve bemoeienis van de concernleiding vereist. Zie voor wat betreft jurispudentie over
doorbraak onder meer HR 25 september 1981, NJ 1982, 443 (Osby); HR 19 februari 1988,
NJ 1988, 486 (Albada Jelgersma II); HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Coral Stalt); HR
21 december 2001, JOR 2002/38 (Sobi/Hurks). Ik ga in deze inleidende bijdrage niet in op
de voorwaarden voor doorbraak zie hierover uitgebreider met literatuur en jurisprudentie-
verwijzingen S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer:
Kluwer 2016, p. 255 e.v.
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aansprakelijkheid, dreigt dan (weliswaar indirect) te worden aangetast met een
beroep op de doorbraakjurisprudentie. Voor de concernleiding is het derhalve
zoeken naar het delicate evenwicht tussen voldoende controle om aan de con-
cernleidingsplicht te voldoen maar tegelijkertijd waken voor een al te intensieve
inmenging om ongewenste aansprakelijkheidsrisico’s buiten de deur te houden.

Het bestuur op dochterniveau ziet zich daarentegen gesteld voor de vraag in
hoeverre het binnen het concern nog een eigen koers kan varen. De strategie
wordt doorgaans bepaald door de concernleiding waardoor de manoeuvreer-
ruimte voor het bestuur op dochterniveau beperkt is.47 Het bestuur op dochter-
niveau zal zich in sterke mate moeten voegen naar de concernstrategie zoals die
door de concernleiding is gedefinieerd.48 Desalniettemin, is bij de introductie
van de instructiemogelijkheid bij de BV er uitdrukkelijk niet voor gekozen om
de verantwoordelijkheid van het bestuur van de dochtervennootschap als
behartiger van het vennootschappelijk belang volledig los te laten. Artikel
2:239 lid 4 BW bepaalt immers dat het bestuur niet gehouden is de instructies
op te volgen wanneer dit in strijd zou zijn met het belang van de vennootschap
en de met haar verbonden onderneming. In de Cancun-uitspraak werd ook door
de Hoge Raad de rol van het bestuur als bewaker van het vennootschappelijk
belang benadrukt.49 De Hoge Raad overwoog daarbij dat het vennootschap-
pelijk belang in de regel wordt bepaald door het bevorderen van het bestendige
succes van de onderneming. Dit wil overigens niet zeggen dat er daardoor geen
ruimte meer is om in sterke mate met het aandeelhouder- dan wel het
concernbelang rekening te houden. In de Cancun-uitspraak ging het om een
joint-venture constructie. De Hoge Raad overwoog dat in een dergelijk geval

47. Zie hierover onder meer Van het Kaar in zijn noot bij Hof Amsterdam (OK) 9 juli 2013, TRA
2013, 95 en M. Olaerts, ‘Herstructurering in concernverhoudingen: het vennootschappelijk
belang, instructierechten en de autonomie van het bestuur van de dochtervennootschap’,
TvOB 2015, afl. 6, p. 228-238.

48. Zie in dit verband Hof Amsterdam (OK) 13 maart 2003, NJ 2003, 248 (Corus) waarbij de
Ondernemingskamer overwoog dat het dochterbestuur rekening dient te houden met de
concernstrategie. Zie hierover R.G.M. Dahmen, ‘De aanwijzingsbevoegdheid van het
gewijzigde artikel 2:239-4 BW: toepassing, toetsing, afdwingbaarheid en aspecten van
aansprakelijkheid in concernperspectief’, TvOB 2014, afl. 2, p. 62 e.v. en D. Mokhberolsafa,
‘Instructiebevoegdheid en de aansprakelijkheid van de moedervennootschap als medebe-
leidsbepaler van haar dochter-bv op grond van art. 2:2148 lid 7 BW: een kwestie van
balans’, O&F 2014 (2) 2, p. 5-23.

49. HR 4 april 2014, NJ 2014, 286 m.nt. P. van Schilfgaarde. Zie hierover onder meer L.
Timmerman, ‘Oude koeien met actualiteitswaarde’, Ondernemingsrecht 2014/111, M.J.G.C.
Raaijmakers, ‘Cancun: een joint venture klem tussen contract en instituut’, AA 2014, afl. 6,
p. 459-465, F.A.M. Tol, ‘De inkleuring van het vennootschappelijk belang’, V&O 2014, afl.
9, p. 129-132 en M. Olaerts, ‘De aandeelhouder en het vennootschappelijk verband: de
kwalificatie van de vennootschap en de invloed op de vennootschappelijke belangenafwe-
ging’, TvOB 2015, afl. 2, p. 51-64.
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het belang van de vennootschap voorts wordt bepaald door ‘de aard en de
inhoud van de tussen de aandeelhouders overeengekomen samenwerking.’50

Het belang van de aandeelhouder kan met andere woorden het vennootschap-
pelijk belang sterk inkleuren. Dat geldt mijns inziens ook in concernverhou-
dingen.51 In geval van een hechte concernstructuur met een nauwe operationele
en financiële verwevenheid, zal het bestendig succes van de onderneming
doorgaans immers gediend zijn bij het nastreven van het concernbelang en
zal dat belang grotendeels parallel lopen aan het concernbelang.52 Dit zal met
name het geval zijn wanneer de onderneming over verschillende nauw met
elkaar verbonden rechtspersonen is verdeeld.

4.4 Dilemma’s in het schemergebied voor faillissement: laveren tussen het
vennootschappelijk- en het concernbelang.

Het geschetste dilemma en de moeilijke keuze tussen het vennootschappelijk- en
het concernbelang, doet zich bij uitstek gevoelen wanneer het concern door
financiële moeilijkheden wordt bedreigd. Bestuurders van zowel moeder- als
dochtervennootschap bevinden zich bij opkomende financiële problemen door-
gaans in een weinig benijdenswaardige positie. Voor het bestuur van de moeder zal
bijvoorbeeld de vraag wanneer deze op een verantwoorde manier de concernfi-
nanciering van een verlieslatende dochter kan staken, moeilijk te beantwoorden
zijn.53 Biemans gaat in zijn bijdrage aan dit boek op deze thematiek nader in.

50. Zie r.o. 4.2.1 van de Hoge Raad.
51. Zie in dit verband onder meer M. Olaerts, ‘De aandeelhouder en het vennootschappelijk

verband: de kwalificatie van de vennootschap en de invloed op de vennootschappelijke
belangenafweging’, TvOB 2015, afl. 2, p. 51-64; M. Olaerts, ‘Herstructurering in concernver-
houdingen: het vennootschappelijk belang, instructierechten en de autonomie van het bestuur
van de dochtervennootschap’, TvOB 2015, afl. 6, p. 228-238; S.M. Bartman, A.F.M.
Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern, Deventer: Kluwer 2016, p. 70 e.v.; J. Fleming,
in:Marius geannoteerd. Opstellen aangeboden aan mr. M.W. Josephus Jitta, Deventer: Kluwer
2016, p. 120. Zie voorts over Cancun W.J.M. van Veen, ‘Vennootschappelijke doorwerking,
bestuursautonomie en bestuurstaak bij Joint Ventures na “Cancun”’, Ondernemingsrecht
2015/88.

52. Zie hierover nader met literatuurverwijzingen M. Olaerts, ‘Herstructurering in concernver-
houdingen: het vennootschappelijk belang, instructierechten en de autonomie van het
bestuur van de dochtervennootschap’, TvOB 2015, afl. 6, p. 228-238. Zie over de inkleuring
van het vennootschappelijk belang met het concernbelang onder meer J.M.M. Maeijer, G.
Van Solinge & M.P. Nieuwe Weme, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands burgerlijk recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel II*. De naamloze en besloten
vennootschap, Deventer: Kluwer 2009/827 en 829 en J.B. Huizink, in: Groene Serie
Rechtspersonen, art. 2:129/239 BW, aant. 11.6.

53. Zie over deze problematiek onder meer HR 12 september 2008, JOR 2008/297, m.nt. Van
Maanen (Coutts); Hof ’s-Hertogenbosch 31 maart 2009, JOR 2009/158, m.nt. Van Maanen
(TBI); HR11 september 2009, NJ 2009/565, m.nt. Van Schilfgaarde (Comsys).
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Vanuit het perspectief van het dochterbestuur laat zich de vraag stellen in
hoeverre nog gehoor kan worden gegeven aan een eventuele instructie van de
moedervennootschap ten aanzien van bijvoorbeeld de inzet van haar financiële
middelen elders in het concern of het nemen van andersoortige herstructure-
ringsmaatregelen. Denkbaar is dat de concernleiding het bestuur van de dochter
vraagt om extra zekerheden te verschaffen teneinde, in het kader van de
concernfinanciering, andere tot het concern behorende vennootschappen meer
financiële ademruimte te bieden of om bepaalde activa te verkopen terwijl de
opbrengst aan het gehele concern ten goede komt. Het bestuur van de
dochtervennootschap staat in dergelijke gevallen voor een moeilijk dilemma:
kiezen voor een onzeker toekomstperspectief door de wens van de concernlei-
ding uit te voeren in de hoop dat door die maatregelen de financiële storm
bedwongen kan worden en het collectief op termijn in minder turbulent
vaarwater terecht komt, of kiezen voor het eigen belang van de vennootschap
met het risico dat een te halsstarrige houding van het dochterbestuur en het
reserveren van de financiële ruimte voor de eigen vennootschap het concern als
geheel verder naar de rand van de afgrond zal duwen.

Zowel voor de concernleiding als voor het bestuur op dochterniveau zal niet bij
voorbaat duidelijk zijn welk van beide belangen, het concern of het vennoot-
schappelijk belang, dient te prevaleren.54 Het concerngevaar in het schemerge-
bied bestaat voor zowel de concernleiding als het bestuur van de dochter uit een
mogelijke aansprakelijkstelling achteraf. Voor de curator in een eventueel later
intredend faillisement spelen de gedragingen van bestuurders en de concern-
leiding en de normen die daarvoor in deze schemerzone gelden, eveneens een
belangrijke rol. Een ongeoorloofde verwaarlozing van de belangen van credi-
teuren door zowel concernleiding als dochterbestuur voorafgaand aan het
faillissement kan immers resulteren in een succesvolle aansprakelijkheidsvorde-
ring. Een van de grootste uitdagingen voor zowel de concernleiding als het
bestuur van de dochtervennootschappen binnen een in financiële moeilijkheden
verkerend concern bestaat derhalve uit het op verantwoorde wijze omgaan met
de spanning tussen het concernbelang enerzijds en het vennootschappelijk
belang anderzijds.55

54. Die financiële moeilijkheden kunnen zich doorheen het gehele concern manifesteren of
slechts bij een van de concernvennootschappen. In een concern met een hechte concernband
en een nauwe financiële en operationele verwevenheid kunnen zoals hierboven reeds werd
aangegeven, de financiële moeilijkheden bij een van de concernonderdelen zich snel
doorheen het concern verspreiden.

55. Op de verhouding tussen het concernbelang en het vennootschappelijk belang wordt nader
ingegaan door Van Galen in zijn bijdrage aan deze bundel.
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In de rechtspraak wordt het handelen van bestuurders in het schemergebied niet
altijd op eenduidige wijze beoordeeld, hetgeen een belangrijk concernrisico in
zich bergt. Van belang bij een eventuele aansprakelijkheidsprocedure is met
name in hoeverre de rechter bereid is de onderlinge verbondenheid en daarmee
de economische werkelijkheid binnen het concern mee te laten wegen in het
aansprakelijkheidsoordeel.56 In de Juno properties-zaak57 ging het bijvoor-
beeld om de vraag of een bestuurder van een dochtervennootschap aansprake-
lijk kon worden gehouden wegens het meewerken aan een sterfhuisconstructie
onder verwaarlozing van de belangen van de crediteuren van de eigen
vennootschap. Het hof was van oordeel dat de bestuurder niets te verwijten
viel en ging bij haar oordeel uit van de economische werkelijkheid. Volgens het
hof is een bestuurder van een dochtervennootschap in de praktijk geneigd om
zoveel mogelijk aan de wensen van de banken tegemoet te komen door een
scheiding aan te brengen tussen gezonde en ongezonde concernonderdelen. Het
wegsluizen van gelden door middel van interne overboekingen en het wijzigen
van concernschema’s is volgens het hof niet ongebruikelijk in concernrelaties
en kan derhalve niet als kennelijk onbehoorlijk bestuur worden aangemerkt.58

De Hoge Raad ging in cassatie echter niet mee in de overpeinzingen van het hof
en benadrukte dat per vennootschap dient te worden beoordeeld of al dan niet
sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Bij het beantwoorden van de
vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur, kan volgens de Hoge Raad het
concernbelang wel een rol spelen maar het hoeft niet doorslaggevend te zijn in
die zin dat het, in de woorden van de Hoge Raad:

“(…)prevaleert boven de andere bij de onderscheiden vennootschappen
betrokken belangen.”59

Uit bovenstaand arrest blijkt dat ook in de rechtspraak gezocht wordt naar het
delicate evenwicht tussen de economische werkelijkheid en de juridische
verdeling van verantwoordelijkheden. In de Juno properties-zaak geeft het
hof blijk van de erkenning van de economische werkelijkheid terwijl de Hoge

56. Zie over de vraag in hoeverre de economische werkelijkheid op een aantal nader
omschreven ondernemingsrechtelijke leerstukken van invloed kan zijn B.F. Assink, ‘De
“economische werkelijkheid” in het Nederlandse ondernemingsrecht’, WPNR 2014/7037,
p. 1031-1043.

57. HR 26 oktober 2001, JOR 2002/2, m.nt. S.M. Bartman (Juno).
58. Zie r.o. 11-14 van het Hof waarnaar door de Hoge Raad wordt verwezen in r.o. 4.6 van de

Hoge Raad. Volgens het hof kan niet gezegd worden dat geen redelijk denkend bestuurder
onder dezelfde omstandigheden aldus zou hebben gehandeld.

59. HR 26 oktober 2001, JOR 2002/2, m.nt. S.M. Bartman (Juno), r.o. 4.6. Zie voor een
kritische beschouwing van deze uitspraak onder meer S.M. Bartman, ‘Hoge Raad weet zich
niet goed raad met het concern’, Ondernemingsrecht 2016/77.
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Raad primair aanhaakt bij het juridisch uitgangspunt van de enkelvoudige
vennootschap zonder daarbij echter het concernbelang als economische wer-
kelijkheid volledig te willen verwaarlozen. Het concernbelang kan immers wel
een rol spelen maar hoeft niet doorslaggevend te zijn.

In de lagere rechtspraak wordt deze zoektocht inmiddels verder gezet. Dat blijkt
onder meer uit de uitspraak van het Hof Den Haag inzake Culi-d’Or. In die zaak
stond, kort gezegd, de vraag centraal of het bestuur kennelijk onbehoorlijk (en
onrechtmatig) had gehandeld door bepaalde ondernemingsactiviteiten van de
dochtervennootschap te verkopen en de daarvoor betaalde koopprijs door te
lenen aan andere concernonderdelen zonder zekerheidstelling. De onderne-
ming, die in casu over ongeveer 35 verschillende vennootschappen was
verspreid, was in handen van één persoon als (middelijk) bestuurder en
aandeelhouder van deze vennootschappen. De rechtbank volgde in deze zaak
de door de Hoge Raad in Juno properties uitgezette lijn door uit te gaan van het
functioneren van de bestuurder in de relatie tot de individuele vennootschap. De
rechtbank was van oordeel dat geen redelijk denkend bestuurder het ‘kroonju-
weel’ zou hebben ‘leeggetrokken’ door de verkoopopbrengst daarvan in andere
concernonderdelen aan te wenden zonder ervoor te zorgen dat de vennootschap
haar eigen verplichtingen jegens de crediteuren zou kunnen voldoen.60 Het hof
vaart echter een andere koers door nauw aan te sluiten bij de economische
realiteit. Volgens het hof was het doorlenen van de gelden niet alleen in het
concernbelang maar ook in het belang van de individuele vennootschap. Het
samenvallen van het concern- en het vennootschappelijk belang wordt in casu
door het hof opgehangen aan de economische werkelijkheid. Het hof kijkt naar
de bestaande operationele en financiële verwevenheid tussen de verschillende
concernvennootschappen waarbij in casu de activiteiten van de doorlenende
vennootschap afhankelijk waren van de beschikbare middelen bij de andere
vennootschappen.61

De aanpak van het Haagse Hof in de Culi- d’Or zaak lijkt een verdergaande
erkenning van de economische werkelijkheid toe te staan. De binnen het
concern aanwezige middelen worden grotendeels samengevoegd en gekeken
wordt naar de overlevingskansen van het concern als geheel. De ondergrens
wordt door het hof getrokken bij de voorzienbare benadeling van crediteuren.
Volgens het hof is in casu van belang dat op het moment van het doorlenen, de

60. Rb. Den Haag 13 maart 2013, RI 2013/116 (Culi- d’Or) r.o. 4.2.
61. Een vergelijkbare aanpak van hetzelfde Hof Den Haag is terug te vinden in Hof Den Haag

12 november 2013, JOR 2014/32, m.nt. U.B. Verboom (Rosenberg Polak q.q./Van Ommen
c.s.). Zie hierover S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn & M. Olaerts, Van het concern,
Deventer: Kluwer 2016, p. 346 e.v.
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gerechtvaardigde verwachting bestond dat door de reorganisatie aan de opge-
komen financiële problemen binnen het concern het hoofd kon worden
geboden. Dat dit uiteindelijk niet is gebeurd, is volgens het hof het gevolg
van externe omstandigheden. Omdat de uitlenende vennootschap zich niet op
de rand van het faillissement bevond, is volgens het hof geen sprake van
kennelijk onbehoorlijk bestuur. De voorzienbaarheid van de ondergang speelt
derhalve een belangrijke rol. Het hof overweegt dat het handelen van de
bestuurder niet langer toelaatbaar zou zijn indien die bestuurder:62

“(…) weet of behoort te weten, dat de uitlenende vennootschap of de
vennootschap waaraan wordt uitgeleend in zwaar weer komt te verkeren
(en redelijkerwijs geen reëel zicht is op verbetering).”

De rechtspraak is met andere woorden wispelturig in het waarderen van de
feitenconstellaties, hetgeen zowel voor de concernleiding als voor het bestuur
op dochterniveau een risico vormt. Het is doorgaans de concernleiding die het
overzicht heeft en derhalve het best in staat is een oordeel te vellen over de inzet
van middelen teneinde de concernstrategie, die onder omstandigheden kan
omslaan in een reddingsoperatie, te verwezenlijken.63Het bestuur van de
dochtervennootschap blijft echter de primaire belangenbewaker op dochter-
niveau en zal derhalve tijdig aan de bel moeten trekken bij de concernleiding
indien een verwaarlozing van relevante belangen dreigt.64

62. Hof Den Haag 18 augustus 2015, JIN 2015/199, m.nt. R.A. Wolf, r.o. 9 (Culi-d’Or). Zie
over deze uitspraak en thematiek S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn, M. Olaerts, Van het
concern, Deventer: Kluwer 2016, p. 346.

63. Zie Van het Kaar in zijn noot bij Hof Amsterdam (OK) 9 juli 2013, TRA 2013/95. Zie voorts
Hof Amsterdam (OK) 8 oktober 2013, JOR 2014/94 (Prins Dokkum BV) waarover onder
meer M. Olaerts, ‘Herstructurering in concernverhoudingen: het vennootschappelijk belang,
instructierechten en de autonomie van het bestuur van de dochtervennootschap’, TvOB
2015, afl. 6, p. 228-238. Zie over de zorgplicht van de moedervennootschap en de wijze
waarop daaraan kan worden voldaan A.J.M. Klein Wassink, ‘Gedachten over de invulling
van moederlijke zorgplichten in doorbraaksituaties’, Ondernemingsrecht 2016/79.

64. Zie over de noodzakelijke belangenafweging in het kader van medezeggenschap Hof
Amsterdam (OK) 9 juli 2013, JAR 2013/223, m. nt. I. Zaal (Watts) waarover S.M. Bartman,
‘Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern’, Ondernemingsrecht 2016/77. Zie
voorts R.G.M. Dahmen, ‘De aanwijzingsbevoegdheid van het gewijzigde artikel 2:239-4
BW: toepassing, toetsing, afdwingbaarheid en aspecten van aansprakelijkheid in concern-
perspectief’, TvOB 2014, afl. 2, p. 67; J.A. Terstegge, ‘Instructierecht en de Flex-BV’,
WPNR 2014/7011. Het bestuur van de dochter kan daarbij eventueel gesteund worden door
de raad van commissarissen. Zie Hof Amsterdam (OK) 13 maart 2003, JOR 2003/85
(Corus) waarin de OK het niet onaanvaardbaar achtte dat de raad van commissarissen
intensief van gedachten wilde wisselen over de vraag of de verkoop uit het oogpunt van het
concernbelang zo zwaarwegend was dat het belang van de vennootschap daarbij moest
worden achtergesteld.
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5. De toekomst van het concern

Aan het begin van deze bijdrage werd gewezen op de toegenomen aandacht
voor het concern. Deze toegenomen aandacht in het juridisch discours en de
verschillende initiatieven op het gebied van de concernregulering zorgen ervoor
dat de economische werkelijkheid van het concern in toenemende mate op de
voorgrond treedt. Een mogelijk gevolg hiervan is dat in de toekomst ook in de
rechtspraak binnen een hecht concernverband in toenemende mate kan worden
gekeken naar het concern als geheel en de mogelijke invloed van de onderlinge
verbondenheid op de tot het concern behorende vennootschappen. Dit kan
reddingsoperaties in het schemergebied faciliteren en met zich brengen dat bij
een herstructurering onder omstandigheden bepaalde concernonderdelen, tot op
zekere hoogte, kunnen worden opgeofferd aan het belang van het collectief.65

De ondergrens dient daarbij mijns inziens te worden gevonden in de belangen
van de bij het concern betrokken stakeholders. Die belangen zullen op adequate
wijze dienen te worden behartigd, hetzij door de concernleiding, hetzij door het
bestuur op dochterniveau.

In de literatuur is voor wat betreft de regulering van concernverhoudingen op
Europees niveau, zoals besproken, de gedachte geopperd dat binnen een hechte
concernstructuur met een coherent en transparant concernbeleid het concernbe-
lang op de voorgrond zou moeten treden.66 Het bestuur van de dochter zou in
dat geval prioriteit mogen geven aan het belang van het concern als geheel ook
wanneer dat ingaat tegen het belang van de eigen vennootschap. Mijns inziens
kan, naarmate het concernbelang sterker op de voorgrond treedt, van de
concernleiding in verdergaande mate worden verwacht dat bij het uitzetten
van het concernbeleid rekening wordt gehouden met de belangen van stakehol-
ders op dochterniveau.67 Bij de beantwoording van de vraag of er ruimte is
voor een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid om wille van de gedragingen

65. Klein Wassink stelt voor als criterium voor aansprakelijkheid op niveau van de moeder-
vennootschap te gebruiken of de concernleiding in de aansturing van het concern een ernstig
verwijt kan worden gemaakt. Zie A.J.M. Klein Wassink, ‘Gedachten over de invulling van
moederlijke zorgplichten in doorbraaksituaties’, Ondernemingsrecht 2016/79.

66. C. Teichmann, ‘Towards a European Framework for Cross-Border Group Management’,
ECL 13, no. 5 2016, p. 156.

67. Zie in verband met de zorgplicht van de moedervennootschap onder meer J.B. Huizink,
‘Zorgplichten in het concern’, O&F 2010 (18) 4, p. 20 e.v.; F. Van Liere, ‘De reikwijdte van
de zorgplicht binnen concernverhoudingen’, O&F 2015 (23) 3, p. 50-63; A.J.M. Klein
Wassink, ‘Gedachten over de invulling van moederlijke zorgplichten in doorbraaksituaties’,
Ondernemingsrecht 2016/79. Zie voorts over de rol van de moedervennootschap met een
statutaire instructiebevoegdheid D. Mokhberolsafa, ‘Instructiebevoegdheid en de aanspra-
kelijkheid van de moedervennootschap als medebeleidsbepaler van haar dochter-bv op
grond van art. 2:2148 lid 7 BW: een kwestie van balans’, O&F 2014 (2) 2, p. 5-23.
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van het bestuur in de voorfase voor faillissement zal, wanneer we zouden
uitgaan van een systeem waarin het concernbelang prioriteit krijgt, mijns
inziens meer de nadruk moeten komen te liggen op de deugdelijke voorberei-
ding van de besluitvorming en de daaraan ten grondslag liggende belangen-
afweging, zowel op het niveau van de concernleiding als op het niveau van het
dochterbestuur. Een interessante gedachte in dit verband is wat Teichmann
aanduidt als de ‘safe harbour of a “group-related business judgement rule”’.68

Hij stelt voor de marginale toetsing van bestuurshandelen zoals die geldt binnen
individuele vennootschappen ook toe te passen op concernniveau. Zolang
sprake is van een coherent en transparant groepsbeleid en een deugdelijke
besluitvorming, zouden bestuurders zijns inziens een beroep moeten kunnen
doen op deze ‘group-related business judgment rule’. De bestuurders op
dochterniveau zouden dan met name in staan voor een deugdelijke belangen-
afweging op basis van een zorgvuldige voorbereiding van de te nemen
beslissing. Zij zouden niet aansprakelijk zijn voor besluiten genomen in het
concernbelang op basis van een deugdelijke voorbereiding en een adequate
informatievoorziening.69

Een eventuele erkenning van het concernbelang op Europees niveau en een
verdergaande concernregulering in de toekomst is mijns inziens goed inpasbaar
in het Nederlandse systeem waarin door de jaren heen reeds wijzigingen zijn
aangebracht ter verdere facilitering van de concernrelatie. De infrastructuur is
mijns inziens reeds gedeeltelijk voor handen om, indachtig de in deze bijdrage
besproken toekomstvisies ten aanzien van het concern, tot een verdere regule-
ring te komen. Het concernbelang wordt reeds tot op zekere hoogte in de
rechtspraak erkend als een factor waarmee rekening dient te worden gehouden.
Daarnaast biedt het instructierecht bij de BV de mogelijkheid om aan de
diversiteit in concernverhoudingen op voor derden kenbare wijze gestalte te
geven. Wie een strak geleid concern wenst met veel inmenging van bovenaf, zal
in de statuten van de dochterBV een instructiemogelijkheid moeten opnemen.
Het bestaan van een dergelijke instructiebevoegdheid kan dan een aanwijzing
vormen voor de gekozen eenheid binnen het concern. De eigen verantwoorde-
lijkheden van het bestuur op dochterniveau worden daarbij echter niet losge-
laten. De keuze om het bestuur van de dochter te blijven zien als bewaker van

68. C. Teichmann, ‘Towards a European Framework for Cross-Border Group Management’,
ECL 13, no. 5 2016, p. 156. Bartman heeft moeite met de term safe harbour en wijst op de
taak van het dochterbestuur die altijd zal resteren en bestaat uit een ‘een volle recht-
matigheids- en een marginale doelmatigheidstoetsing.’ Zie S.M. Bartman, ‘Hoge Raad weet
zich niet goed raad met het concern’, Ondernemingsrecht 2016/77.

69. C. Teichmann, ‘Towards a European Framework for Cross-Border Group Management’,
ECL 13, no. 5 2016, p. 156.
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het vennootschappelijk belang hangt mijns inziens nauw samen met het in
Nederland geldende stakeholdermodel en de daarmee gepaard gaande opvat-
tingen van het vennootschappelijk belang als zelfstandige grootheid die niet
noodzakelijk altijd overeenkomt met alleen het belang van de aandeelhouder.
Zoals ik reeds eerder heb betoogd, hoeft de nadruk die op het bestuur van de
dochtervennootschap als belangenbehartiger wordt gelegd niet problematisch
te zijn. Het voordeel van de sterke positie van het dochter bestuur is dat het
daardoor een belangrijke gesprekspartner wordt voor de concernleiding en
daarmee een veiligheidsklep vormt voor een te vergaande verwaarlozing van de
belangen van betrokkenen op dochterniveau.70 Zowel de concernleiding als
het bestuur van de dochtervennootschap doen er echter goed aan om tijdig een
belangenafweging te maken en deze ook goed te documenteren.

6. Afronding

De redenen voor concernvorming zijn in de loop der jaren grotendeels gelijk
gebleven. Wel is er een ontwikkeling waarneembaar waarbij de economische
werkelijkheid in toenemende mate op de voorgrond treedt. Dat blijkt onder
meer uit de verschillende academische initiatieven om tot een verdere reguleren
van concernverhoudingen te komen alsmede uit de in deze bijdrage besproken
wet- en regelgevingsinitiatieven op nationaal en Europees niveau. Zo houdt de
herschikking van de insolventieverordening in ieder geval al een voorzichtige
erkenning in van het concernfenomeen waarbij het mogelijk blijft om met
de verschillende typen concernverbanden die zich in de praktijk voordoen
rekening te houden. Helaas zal het succes van deze procedures afhankelijk
zijn van de medewerking van de verschillende insolventiefunctionarissen. Het
rekening houden met de diversiteit aan concernverhoudingen komt ook terug
in het voorstel van het Forum Europaeum on Company Groups.

Het is mijns inziens belangrijk om bij toekomstige regelgeving die diversiteit
van het concern niet uit het oog te verliezen. Het is immers ook die
verscheidenheid die van het concern doorgaans een in juridische zin ongrijp-
baar fenomeen maakt.71Vooral in hechte concernstructuren met een nauwe

70. M. Olaerts, ‘Herstructurering in concernverhoudingen: het vennootschappelijk belang,
instructierechten en de autonomie van het bestuur van de dochtervennootschap’, TvOB
2015, afl. 6, p. 238. Zie over de rol van het bestuur van de dochter bij het maken van een
eigen belangenafweging onder meer J.A. Terstegge, ‘Instructierecht en de Flex-BV’, WPNR
2014/7011; R.G.M. Dahmen, ‘De aanwijzingsbevoegdheid van het gewijzigde artikel 2:239-
4 BW: toepassing, toetsing, afdwingbaarheid en aspecten van aansprakelijkheid in con-
cernperspectief’, TvOB 2014, afl. 2.

71. Zie hierover S.M. Bartman, ‘Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern’,
Ondernemingsrecht 2016/77.
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operationele en financiële verwevernheid, zal de vraag spelen in hoeverre het
concernbelang als reflectie van de economische werkelijkheid de boventoon
mag voeren. Daarbij zal met name in het schemergebied voor faillissement de
frictie tussen concern- en vennootschappelijk belang duidelijk voelbaar zijn. Uit
het voorgaande blijkt voorts dat een van de concerngevaren binnen een in
financiële moeilijkheden verkerend concern gelegen is in de wijze waarop de
rechter omgaat met de erkenning van de economische werkelijkheid van het
concern en de invloed daarvan op een mogelijke aansprakelijkstelling van
bestuurders. Uit de verschillende uitspraken blijkt in ieder geval dat met de
thematiek in de rechtspraktijk wordt geworsteld en dat de uitkomst niet altijd
vooraf duidelijk te voorspellen is. Deze zoektocht en de onvoorspelbaarheid
van de uitkomst, is een concernrisico waar bestuurders rekening mee moeten
houden.

Maar de toekomst is hoopgevend. There is something in the air. Het concern
staat volop in de belangstelling en daarmee lijkt ook de erkenning van de
economische werkelijkheid steeds meer aan belang te winnen. De gedachte
dat de onderneming niet gebonden is aan de grenzen van de rechtspersoon en
dat daarmee in juridische zin rekening dient te worden gehouden, lijkt daarmee
aan terrein te winnen.
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Nabetalingsclausules: het debat over de benadeling van
de gezamenlijke schuldeisers heropend

MR. A.E. MULDER1

1. Inleiding

Nabetalingsclausules, het lijkt een trend in een poging om verkooptransacties
“paulianabestendig” te maken. Een nabetalingsclausule is bedoeld om de
eventuele benadeling die optreedt bij de overdracht van activa tegen een
mogelijk te lage waarde weg te nemen. De koper neemt bij een nabetalings-
clausule de plicht op zich om – voor het geval de curator in een later
faillissement van verkoper vernietiging vordert van de rechtshandeling op
grond van de pauliana – een additionele koopprijs te betalen indien de
oorspronkelijke koopprijs te laag is gebleken. De wijze waarop de additionele
koopprijs moet worden vastgesteld en wanneer dit exact dient te geschieden
verschilt per nabetalingsclausule en de uitleg ervan.

Nabetalingsclausules komen met name voor bij de onverplicht verrichte verkoop
van activa (in het zicht van faillissement). Recentelijk zijn er twee zaken aan de
rechter voorgelegd waarbij de rechtmatigheid van nabetalingsclausules aan bod is
gekomen. In deze bijdrage zal ik deze twee zaken in hoofdstuk 4 en 5 (Hotel tante
Pietje2 en Purdey3) bespreken. Voor een goed begrip van deze zaken en de
werking van nabetalingsclausules is het echter onvermijdelijk om eerst het
element waarop een nabetalingsclausule ziet, de benadeling van schuldeisers,
nader te bespreken (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 zal de nabetalingsclausule zelf
aan bod komen, verdeeld in de paragrafen (3.1.) (on)toelaatbaarheid van nabeta-
lingsclausules en (3.2) onverhaalbaarheid van de vordering tot nabetaling.

2. Benadeling van schuldeisers

De actio pauliana is een machtig wapen voor de curator; hij kan hiermee
rechtshandelingen vernietigen die tot benadeling van schuldeisers in het
faillissement hebben geleid. Het is echter niet eenvoudig voor de curator om

1. Annelies Mulder is advocaat bij Feenstra, De Putter te Ede.
2. Vzr. Rb. Oost-Brabant 5 november 2014, JOR 2015/120 en RI 2015/20 en Gerechtshof

’s-Hertogenbosch 2 februari 2016, JOR 2016/143.
3. Vzr. Rb. Oost-Brabant 29 april 2016, RI 2016/79.
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gebruik te maken van dit middel; er gelden verschillende (moeilijk te bewijzen)
vereisten voor een geslaagd beroep op de actio pauliana. Benadeling van
schuldeisers is één, zo niet de belangrijkste, van de vereisten waaraan voor een
geslaagd beroep op pauliana, zowel bij art. 42 als 47 Fw,4 moet zijn voldaan.
Uit het navolgende zal blijken dat een nabetalingsclausule op zichzelf ook kan
leiden tot benadeling van schuldeisers, dit terwijl men juist dit vereiste probeert
te elimineren met het opnemen van een dergelijke clausule.

Hieronder zal het vereiste van benadeling van schuldeisers nader worden
besproken waarbij achtereenvolgend de volgende onderwerpen aan bod komen:
(§ 2.1) benadelingsvormen en overige vereisten voor benadeling, (§ 2.2) de
vermogensvergelijking / vaststellen van benadeling, (§ 2.3) de bewijslast en
(§ 2.4) relatieve werking pauliana.

2.1 Benadelingsvormen en overige vereisten

Vormen van benadeling
In de literatuur worden twee vormen van benadeling onderscheiden.5 De eerste
vorm van benadeling betreft een vermindering van het actief, dan wel een
toename van het passief (of een combinatie van deze twee). Ten tweede wordt
de verstoring van de paritas creditorum genoemd, oftewel een wijziging in de
bestaande rangorde van de schuldeisers.6 Bij de eerste vorm van benadeling
kan worden gedacht aan de verkoop van een goed tegen een te lage waarde. De
schuldeisers zien zich alsdan geconfronteerd met de situatie dat het betreffende
goed niet langer beschikbaar is voor verhaal terwijl de koopprijs veelal niet aan
hen ten goede is gekomen. Bij de tweede vorm kan worden gedacht aan het
onverplicht verstrekken van (extra) zekerheidsrechten voor een reeds bestaande
schuld. Als gevolg van de onverplichte zekerheidsstelling kan één schuldeiser
zich bij voorrang op het betreffende goed verhalen ten koste van de andere
schuldeisers. Met het opnemen van een nabetalingsclausule wordt beoogd om de
eerste vorm van benadeling te ontlopen. Een nabetalingsclausule zelf kan echter
ook weer tot een vorm van benadeling leiden, namelijk verhaalsbemoeilijking.

4. Voor wat betreft art. 42 lid 1 Fw geldt dat dit vereiste expliciet in het artikel wordt genoemd.
Voor art. 47 Fw geldt dat het vereiste weliswaar niet woordelijk in het artikel voorkomt,
maar dat dit vereiste volgt uit jurisprudentie, vgl. HR 22 maart 1991, NJ 1992/214 (Loeffen
q.q./Mees & Hope II).

5. Er bestaat discussie over de vraag of de eerste categorie van benadeling kan voorkomen bij
rechtshandelingen die worden vernietigd op grond van art. 47 Fw. Ik volsta hier kort met
verwijzing naar Van der Weijden, De Faillissementspauliana, diss. (2012), p. 71-72.

6. Wessels, “Insolventierecht: Gevolgen van faillietverklaring (2)” (Wessels Insolventierecht,
nr. III), Deventer: Kluwer 2013, nr. 3093, en Van der Weijden, De Faillissementspauliana,
diss. (2012), p. 68.
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In de literatuur is gediscussieerd over de vraag of verhaalsbemoeilijking een
derde benadelingsvorm betreft naast de twee voornoemde categorieën. Onder
meer Van Dijck heeft betoogd dat verhaalsbemoeilijking als derde benadelings-
vorm bestaat.7 Van verhaalsbemoeilijking is sprake als een vermogensbestand-
deel wordt vervangen door een ander vermogensbestanddeel waarop
schuldeisers zich moeilijker kunnen verhalen.8 Hiervan kan sprake zijn indien
een goed van de schuldenaar tegen een reële prijs wordt overgedragen, maar de
koper de koopsom schuldig blijft en daarvoor vervolgens nauwelijks verhaal
biedt. Van der Weijden heeft de leer van de derde benadelingsvorm verworpen
nu in zijn ogen aan verhaalsbemoeilijking geen betekenis toekomt omdat een
curator de faillissementspauliana inroept en niet een individuele schuldeiser.9

Daarnaast valt in zijn visie de situatie waarin een vermogensbestanddeel wordt
ingeruild voor een onverhaalbare koopsom onder de eerste categorie van
benadeling waardoor aan verhaalsbemoeilijking als separate categorie van
benadeling geen behoefte meer bestaat.10 Verhaalsbemoeilijking speelt echter
wel een belangrijke rol in de beoordeling van nabetalingsclausules. Als de
koper van de activa geen verhaal biedt voor de vordering op nabetaling staat de
curator ondanks de nabetalingsclausule immers met lege handen. Tevens
kunnen de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor een geslaagd beroep
op de nabetalingsclausule ertoe leiden dat het inroepen van de nabetalings-
clausule voor een curator vrijwel onmogelijk is of in ieder geval tot extra kosten
leidt voor de boedel. Denk bijvoorbeeld aan clausules die als vereiste stellen dat
een taxatierapport van een registeraccountant moet worden overhandigd voor
vaststelling van de aanvullende koopprijs voor aandelen. In beide gevallen leidt
de nabetalingsclausule tot verhaalsbemoeilijking waarbij ook sprake is van
benadeling van schuldeisers. Mijns inziens bestaat er dus wel degelijk behoefte
aan verhaalsbemoeilijking als separate benadelingsvorm.11 In gerechtelijke
uitspraken over nabetalingsclausules komt de term verhaalsbemoeilijking ter
motivering van de benadeling ook veelvuldig voor. Dit komt bij de bespreking
van de zaken Hotel Tante Pietje en Purdey hierna ook aan bod.

7. Van Dijck, De faillissementspauliana: revisie van een relict, diss. (2006) p. 42.
8. Verhaalsbemoeilijking als benadelingsvorm werd afgeleid uit HR 3 oktober 1980, NJ 1980/643

(Imperial/Waanders), welk arrest betrekking had op art. 3:45 BW.
9. Van der Weijden, De Faillissementspauliana, diss. (2012), p. 70.
10. Van Dijck onderschrijft thans deze visie, zie Van Dijck, Boekbespreking R.J. van der

Weijden, De faillissementspauliana (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2012, TvI 2014/7.
11. Faber lijkt met een verwijzing naar het arrest Imperial/Waanders eveneens van mening te zijn

dat verhaalsbemoeilijking benadeling kan opleveren, zie Faber, Verrekening, diss. (2005)
p. 323.
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Overige vereisten benadeling
De benadeling van schuldeisers moet daadwerkelijk hebben plaatsgehad.12 Het
enkele feit dat benadeling zich zou kunnen voordoen is onvoldoende.13 De
benadeling moet aanwezig zijn op het moment waarop de curator de vernie-
tiging van de rechtshandeling inroept,14 of – indien over de vraag of de curator
al dan niet terecht de vernietiging heeft ingeroepen in rechte wordt gestreden
– op het moment waarop over deze vraag in rechte wordt beslist.15 Op het
moment dat de rechtshandeling wordt verricht behoeft er aldus nog geen sprake
te zijn van benadeling; dit wordt aangeduid als het zogenaamde leerstuk van de
middellijke benadeling.

2.2 De vermogensvergelijking / vaststellen van benadeling

Of er sprake is van benadeling van schuldeisers dient te worden vastgesteld
door vergelijking van (i) de hypothetische situatie waarin de schuldeisers
zouden verkeren zonder de vernietigde rechtshandeling, en (ii) de situatie
waarin zij feitelijk verkeren als de rechtshandeling onaangetast blijft.16 Nabeta-
lingsclausules kennen echter veelal een andere wijze waarop de aanvullende
koopprijs moet worden vastgesteld, dit terwijl voor het bepalen van de hoogte
van de benadeling de vermogensvergelijking het juiste instrument is. Indien
toepassing van de nabetalingsclausule leidt tot een lagere aanvullende koopprijs
dan het bedrag waarvoor de crediteuren zijn benadeeld aan de hand van
toepassing van de vermogensvergelijking, dan zal de nabetalingsclausule de
benadeling van schuldeisers niet wegnemen. Als gevolg daarvan zal de ver-
kooptransactie ondanks het opnemen van de nabetalingsclausule nog steeds niet
“paulianabestendig” zijn.

De rechter behoeft bij het toepassen van de vermogensvergelijking geen
ambtshalve onderzoek in te stellen naar de vermogensverschuivingen tussen
het tijdstip van het aangaan van de vernietigde rechtshandeling en het (latere)
tijdstip waarop de benadeling aanwezig moet zijn.17 Met vermogensverschui-
vingen in dit kader wordt een eventuele waardevermeerdering of -vermindering
van de overgedragen activa bedoeld. Dit brengt echter niet met zich dat

12. HR 26 augustus 2003, JOR 2003/211.
13. Kortmann/Faber, “Geschiedenis van de faillissementswet”, heruitgave Van der Feltz, I,

p. 439.
14. HR 23 december 1949, NJ 1950/262 (Boendermaker/Schopman).
15. Voor 3:45 BW reeds in HR 23 december 1949, NJ 1950/262 (Boedermaker/Schopman) en

HR 22 22 september 1995, NJ 1996/706 (Ravast/ontvanger) en voor art. 42 Fw HR
19 oktober 2001, JOR 2001/269 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).

16. HR 1 oktober 2001, JOR 2001/269, r.o. 3.5.2. (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
17. HR 1 oktober 2001, JOR 2001/269, r.o. 3.5.2 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).
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vermogensverschuivingen gelegen in de periode tussen het verrichten van de
paulianeuze rechtshandeling en het inroepen van de pauliana niet relevant
zouden zijn. Het is alleen aan de betrokken partijen om feiten en omstandig-
heden aan te voeren zodat de rechter dit in zijn oordeel omtrent de aanwezig-
heid van benadeling kan betrekken.18 De vermogensvergelijking en de
omstandigheden die daarin moeten worden betrokken brengen nog veel
onduidelijkheden met zich. Dit zal in het navolgende deel van deze paragraaf
nader worden besproken.

Als/dan argumenten en benadeling
Partijen proberen regelmatig de aanwezigheid van benadeling te ontkrachten
door een beroep te doen op zogenoemde als/dan situaties. Bij een als/dan
situatie kan worden gedacht aan een schuldeiser die afstand doet van een
zekerheidsrecht om de overdracht van onbezwaarde activa van de schuldenaar
aan een derde mogelijk te maken, waarbij de derde de koopsom rechtstreeks aan
de schuldeiser dient te voldoen. De schuldeiser zal slechts bereid zijn geweest
om het zekerheidsrecht vrij te geven indien de schuldeiser direct de koopsom
kan innen. De schuldeiser mag zich echter niet met voorrang verhalen op de
koopsom en loopt daarmee het risico dat een latere curator de transactie of de
betaling vernietigt op grond van de pauliana waardoor de schuldeiser alsnog
met lege handen staat. De schuldeiser kan in dat geval echter betogen dat er
geen sprake is van benadeling van schuldeisers omdat de schuldeiser een
zekerheidsrecht toekwam en hij slechts bereid was om dit zekerheidsrecht vrij
te geven als hij zich ook mocht verhalen op de opbrengst.

Faber is stellig in zijn mening dat een als/dan situatie niet in de beoordeling van
de vraag of er sprake is van benadeling moet worden betrokken.19 Faber
verwijst hierbij onder andere naar de arresten Loeffen q.q./Mees en Hope II,
ING/Gunning en Van Gorp q.q. Rabobank.20 Het feit dat een schuldeiser iets
heeft verkregen op een wijze die is te kwalificeren als paulianeus, hetgeen de
schuldeiser ook had kunnen verkrijgen op een wijze die niet als paulianeus kan
worden gekwalificeerd, dient voor rekening van deze schuldeiser te blijven.
Partijen hebben immers niet voor de andere, niet paulianeuze handelswijze

18. Faber, Verrekening, diss. (2005) p. 323 en Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2)
(Wessels Insolventierecht nr. III) 2013/3085.

19. Faber, Verrekening, diss. (2005) p. 382, 387, 394 , zie ook Van Dijck, De faillissements-
pauliana: revisie van een relict, diss. (2006) p. 42 en Van der Weijden, De Faillissements-
pauliana, diss. (2012), p. 88.

20. HR 22 maart 1991, NJ 1992/214 (Loeffen q.q. Mees& Hope II), HR 19 november 2004,
JOR 2005/19 (ING/Gunning q.q.) en HR 23 april 1999, JOR 1999/109 (Van Gorp q.q./
Rabobank).
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gekozen. Indien partijen kiezen voor een handelswijze die een benadeling van
schuldeisers tot gevolg heeft, dan staat de rechtshandeling aan het risico van
vernietiging op grond van pauliana bloot en dienen de partijen de gevolgen
daarvan te dragen.

Op grond van het arrest Slijm/Brouwer zijn diverse schrijvers dezelfde mening
toegedaan.21 Er moet niet worden gekeken naar de gehele transactie en het
samenstel van rechtshandelingen, maar slechts naar de benadeling die voort-
vloeit uit de rechtshandeling die door de curator op grond van pauliana wordt
vernietigd.

In het arrest Slijm/Brouwer was de vraag aan de orde of een advocaat die bij de
totstandkoming van een paulianeuze transactie had geadviseerd aansprakelijk
was voor de schade die de wederpartij had geleden als gevolg van de
vernietiging van de transactie door de curator. De schuldenaar (Accomodaties)
verkocht activa aan een derde (Stukro). Stukro voldeed de koopsom voor de
activa aan de moeder van de schuldenaar (Brouwer Holding) die de ontvangsten
uit hoofde van de koopsom verrekende met haar vordering op de schuldenaar.
De curator van Accomodaties vernietigde alleen de voldoening van de schuld
aan Brouwer Holding op grond van art. 47 Fw. De advocaat die in deze
procedure aansprakelijk was gesteld stelde ter afwering van zijn aansprakelijk-
heid onder meer dat er geen sprake was van benadeling van schuldeisers omdat
de betreffende goederen stil waren verpand aan ING Bank. Dit pandrecht was
op de goederen blijven rusten. De Hoge Raad overwoog dat het argument van
de advocaat in deze situatie niet opgaat:

“Miskend wordt dat het Hof slechts oordeelt dat de schuldeisers zijn
benadeeld doordat de koopsom die Accomodaties voor haar verpande
zaken nu eenmaal had bedongen, ten goede van een concurrente crediteur
(Holding) is gekomen.”

Spinath e.a. concluderen uit het arrest dat de Hoge Raad bij de beantwoording
van de benadelingsvraag abstraheert van de totale transactie, hetgeen volgens
hen in lijn is met eerdere arresten van de Hoge Raad over benadeling zoals Van
Dooren q.q./ABN AMRO II.22 Alleen het benadelende karakter van de betaling
wordt beoordeeld en daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat

21. HR 18 januari 2008, JOR 2008/83 (Slijm/Brouwer), zie Spinath, Oppedijk, Schreuder, De
Jager en Van Nielen, “Kroniek Insolventierecht”, Advocatenblad 2009/5, p. 196.

22. HR 8 juli 2015, JOR 2005/230 (Van Dooren q.q./ANB AMRO II).
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deze betaling behoort tot een transactie die meer rechtshandelingen bevat. Ook
Van Schilfgaarde concludeert dat voor het beoordelen van het paulianeuze
karakter geheel wordt geabstraheerd van de onderliggende transactie.23 Van
Schilfgaarde merkt daarbij op dat dit een praktische oplossing is die past in het
systeem van rechtsregels die van toepassing zijn op verplicht verrichte
rechtshandelingen. Dit lijkt erop te duiden dat Van Schilfgaarde de visie dat
alleen moet worden gekeken naar de benadeling van de vernietigde rechtshan-
deling ondersteunt, mits de benadeling van een verplicht verrichte rechtshan-
deling wordt beoordeeld.

Van der Weijden leidt uit het arrest Slijm/Brouwer niet af dat voor de vraag of
sprake is van benadeling moet worden geabstraheerd van de totale transactie.
Indien sprake is van een samenstel van rechtshandelingen zou de situatie anders
moeten worden beoordeeld en zou ook rekening moeten worden gehouden met
de gunstige gevolgen van die andere rechtsfeiten.24 Van der Weijden verwijst
hierbij onder meer naar de arresten Loeffen q.q./Mees & Hope II en Curatoren
Eneca/BACM.25 Van der Weijden vindt onder meer Hoops aan zijn zijde.26

Hypothetische als/dan argumenten
Naast als/dan argumenten die zien op gebeurtenissen die zich daadwerkelijk
hebben voorgedaan, kan men ook als/dan argumenten hanteren die betrekking
hebben op gebeurtenissen die niet hebben plaatsgehad, maar wel zouden zijn
geschied indien de vernietigde rechtshandeling niet had plaatsgevonden. Denk
aan de situatie waarin verpande activa met medewerking van de pandhouder
onderhands worden verkocht welke activa anders zouden zijn geëxecuteerd
door de pandhouder. Ook hier kunnen voor-27 en tegenstanders28 worden
gevonden. De vraag of hypothetische als/dan argumenten moeten worden
meegewogen in de toets der benadeling wordt in lagere rechtspraak verschil-
lend beantwoord. De Hoge Raad heeft zich over deze vraag nog niet uitgelaten.

23. Zie Van Schilfgaarde in zijn noot bij Slijm/Brouwer, NJ 2008/335.
24. Van der Weijden, De Faillissementspauliana, diss. (2012), p. 91.
25. HR 22 maart 1991, NJ 1992/214 (Loeffen q.q. Mees& Hope II) en HR 10 december 1976,

NJ 1977/617 (Curatoren Eneca/BACM).
26. Hoops, ‘De benadelingstoets van art. 42 Fw: Moet rekening worden gehouden met

hypothetische rechtshandelingen?’, TvI 2016/3.
27. Van der Weijden, De Faillissementspauliana, diss. (2012), p. 91, Hoops, ‘De benadelingstoets

van art. 42 Fw: Moet rekening worden gehouden met hypothetische rechtshandelingen?’,
TvI 2016/3 enWinters, ‘Reactie –Overdracht onder voorwaarde van faillissement (in beginsel)
niet paulianeus’, WPNR 2011/6895, p. 624.

28. Keukens & R.M. Wibier, ‘Naschrift’, WPNR 2011/6895, p. 626 en Faber, Verrekening,
diss. (2005) p. 381.
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Zo was in een zaak die werd voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam sprake
van een concern waarbij alle vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk waren
voor een door de bank verstrekt krediet. De bank beschikte over pandrechten op
diverse activa. Voor faillissementsdatum van één van de groepsvennootschap-
pen werden verpande zaken binnen de groep overgedragen. De koopsom werd
gestort op een bankrekening die werd aangehouden bij de verstrekker van het
krediet. De koper van de activa stelde zich op het standpunt dat er geen sprake
was van benadeling. De bank zou anders simpelweg haar rechten als pand-
houder hebben uitgeoefend. De rechtbank wees dit argument van de hand nu
niet vaststond dat de bank anders haar rechten zou hebben uitgeoefend. De bank
had immers ook de andere hoofdelijk schuldenaren kunnen aanspreken tot
betaling.29

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Utrecht sloot een schulde-
naar een nieuw financieringsarrangement met haar bank. De schuldenaar
beschikte voor het nieuwe financieringsarrangement ook over een kredietfaci-
liteit van dezelfde bank, echter voor deze kredietfaciliteit waren geen zekerhe-
den gesteld. De slechte financiële situatie binnen het concern waartoe de
schuldenaar behoorde maakte dat de schuldenaar werd gedwongen om een
nieuw financieringsarrangement aan te gaan waarbij wel zekerheden in de vorm
van pandrechten werden verstrekt. De latere curator van de schuldenaar
vernietigde het financieringsarrangement en de daarbij behorende pandrechten
op grond van art. 42 Fw. De rechtbank concludeerde dat het aangaan van het
nieuwe financieringsarrangement een onverplichte rechtshandeling betrof. Van
benadeling van de gezamenlijke schuldeisers was volgens de rechtbank echter
geen sprake. Op grond van de oude kredietfaciliteit rustte op de schuldenaar
reeds de plicht om op eerste verzoek van de bank zekerheden te verstrekken. De
rechtbank concludeerde dat het aannemelijk was dat de bank bij voortzetting
van de oude kredietfaciliteit om zekerheidstelling had gevraagd. Het verstrek-
ken van zekerheden in het kader van het nieuwe financieringsarrangement
leverde derhalve geen benadeling op.30

Mijns inziens dient aan ieder als/dan argument, hypothetisch of niet, voorbij te
worden gegaan. In de zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Utrecht had
de bank simpelweg eerst de verplichting tot zekerheidstelling kunnen inroepen
en pandrechten op die grond kunnen vestigen, om vervolgens pas het nieuwe
financieringsarrangement aan te gaan. Bij een verkoop van verpande activa

29. Rb. Rotterdam 30 november 2011 RI 2012/111 (Hattink q.q./Den Hartog Industries).
30. Rb. Utrecht 26 april 2006, JOR 2006/197 (Van Daal q.q./Postbank). Kritisch over deze

uitspraak is Spinath in zijn noot, JOR 2006/197.
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voor faillissementsdatum kan men ter vermijding van iedere discussie een
afwijkende wijze van verkoop overeenkomen indien de pandhouder reeds
bevoegd is geworden om tot uitwinning van het zekerheidsrecht over te gaan
ex art. 3:251 lid 2 BW. Voor veel situaties zijn reeds oplossingen beschikbaar
die passen in het stelsel van de wet ter zake van voorrang en executie. Het
stelsel van voorrang en executie dient door partijen te worden gevolgd. Indien
dit stelsel niet als uitgangspunt wordt genomen en als/dan argumenten in de
beoordeling van de vraag of sprake is van benadeling worden betrokken, wordt
de faillissementspauliana zonder enige rechtsgrond uitgehold. Mijns inziens
moeten partijen die betrokken zijn bij een paulianeuze transactie niet achteraf
worden beloond met een als/dan argument terwijl ze zich aan het wettelijk
regime van voorrang en executie onttrekken.

Andere onduidelijkheden rondom de vermogensvergelijking
Naast de vraag of wel of geen rekening moet worden gehouden met als/dan
argumenten zijn er meer onduidelijkheden rondom de vermogensvergelijking te
benoemen. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk van welke waarde van de activa moet
worden uitgegaan op het moment van overdracht en van welke waarde op het
moment dat de curator de rechtshandeling heeft vernietigd. Betreft dit de
onderhandse verkoopwaarde of de executiewaarde of kan dit per geval en
moment verschillen? Daarbij komt dat de benadeling eerst aanwezig hoeft te
zijn op het moment waarop de curator de rechtshandeling vernietigt of op het
moment waarop in rechte over deze vraag wordt beslist.31 Het komt met
regelmaat voor dat een curator bij een onderhandse verkoop vanuit faillissement
een hogere prijs kan realiseren voor activa vanwege het feit dat de activa
essentieel zijn voor het realiseren van een doorstart, of een curator kan een
bedrag aan goodwill realiseren bij een verkoop van alle activa aan een derde.
De conclusie die hieruit wordt getrokken luidt veelal dat de gezamenlijke
schuldeisers aldus zijn benadeeld indien een deel van de activa reeds voor
faillissementsdatum is vervreemd. Maar dient dit bij de vraag of er sprake is van
benadeling wel te worden meegewogen of dient er sec te worden gekeken naar
de waarde van de activa op zich?

Regelmatig worden curatoren geconfronteerd met een situatie waarin juist de
key assets of het kroonjuweel op faillissementsdatum is/zijn verdwenen. Het
behoeft geen betoog dat een curator alsdan ernstig wordt belemmerd in de
uitoefening van zijn werkzaamheden en het te gelde maken van het overige
actief. Vanuit het perspectief van de crediteuren bezien gaan de argumenten dat

31. HR 23 december 1949, NJ 1950/262 (Boendermaker/Schopman) en HR 19 oktober 2001,
JOR 2001/269 (Diepstraten/Gilhuis q.q.).

33

Nabetalingsclausules: het debat over de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers



een hogere opbrengst kan worden gerealiseerd bij een verkoop van alle activa
gezamenlijk echter niet op indien er geen sprake zou zijn van een faillissement.
De individuele crediteuren hadden alsdan immers zelf de vernietiging van de
betreffende rechtshandeling moeten inroepen op grond van art. 3:45 BW. Indien
het beroep op 3:45 BW rechtsgeldig zou zijn had de individuele schuldeiser
slechts de paulianeus overgedragen activa kunnen executeren en niet meer dan
dat. De schuldeiser kan de schuldenaar niet dwingen om tot onderhandse
verkoop van de gehele onderneming over te gaan. Hierbij dient ook te worden
meegewogen dat veelal slechts een bepaalde opbrengst kan worden gerealiseerd
indien langdurige verplichtingen zoals huur- en arbeidsovereenkomsten recht-
matig eindigen. Dit is in faillissement vrij eenvoudig mogelijk, maar voor
faillissement kan de schuldenaar ook hiertoe niet worden gedwongen en brengt
dit veelal kosten met zich. Moet hieruit worden geconcludeerd dat voor de
waarde van de activa op het moment van overdracht moet worden uitgegaan
van de executiewaarde nu dat het uitgangspunt is voor crediteuren indien er nog
geen sprake is van faillissement?

De positie van de curator en zijn perspectief is weer totaal anders dan die van
een individuele crediteur. De curator behartigt de belangen van de gezamenlijke
crediteuren en dient een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren door het te
gelde maken van het aan de schuldenaar toekomende vermogen. Indien een
verkoop van alle activa (inclusief paulianeus overgedragen activa) de hoogste
opbrengst oplevert, zal de curator voor deze handelswijze opteren. Indien de
schuldenaar voor faillissementsdatum enkele activa heeft overgedragen kan dit
ertoe leiden dat de curator voor andere activa slechts een lagere prijs kan
genereren waardoor benadeling weer een gegeven zou zijn. In die situatie wordt
veel meer uitgegaan van de onderhandse verkoopwaarde van de activa of de
executiewaarde vermeerderd met een opslagpercentage.

Tussenconclusie vermogensvergelijking en vaststelling der benadeling
Uit het voorgaande blijkt dat het toepassen van de vermogensvergelijking een
zeer complexe exercitie betreft die nog onvoldoende is uitgekristalliseerd en
waarover in de literatuur veel discussie bestaat. Aan welke argumenten en
omstandigheden moet nu wel of geen betekenis worden toegekend bij de
vaststelling van de benadeling en van welke waarden moet bij de vermogens-
vergelijking worden uitgegaan? Het is echter juist deze vermogensvergelijking
die bij de beoordeling van nabetalingsclausules een grote rol speelt. Zoals reeds
opgemerkt zal een nabetalingsclausule zelf immers leiden tot benadeling van
schuldeisers indien toepassing van de nabetalingsclausule leidt tot een lagere
aanvullende koopprijs dan het bedrag waarvoor de crediteuren zijn benadeeld.
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Of hiervan sprake is kan alleen maar worden getoetst door de vermogensver-
gelijking alsnog toe te passen.

Naast het feit dat de wederpartij van de curator regelmatig probeert te ontkomen
aan toepassing van pauliana door gebruik van mijns inziens oneigenlijke als/
dan argumenten, geldt ook dat curatoren soms argumenten gebruiken om een
benadeling aan te tonen, terwijl deze argumenten achteraf bezien niet op blijken
te gaan. Bij de bespreking verderop in dit artikel van de zaken waarin
nabetalingsclausules aan de orde kwamen zal dit ook blijken. Hierbij moet
worden opgemerkt dat dit curatoren en partijen veelal niet kan worden
aangerekend. Mijns inziens is dit een gevolg van de onduidelijkheden die
bestaan over de vermogensvergelijking en is het aan de Hoge Raad om aan deze
onduidelijkheden een einde te maken.

2.3 Bewijslast benadeling

De curator dient voor een geslaagd beroep op pauliana te bewijzen dat (i) de
benadeling heeft plaatsgehad en (ii) dat men wist, dan wel behoorde te weten
dat benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn van de rechtshandeling. Uit
de woordkeuze van de wetgever volgt dat het een geobjectiveerde wetenschap
betreft. De Hoge Raad heeft in het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO III
geëxpliciteerd wat onder wetenschap van benadeling dient te worden verstaan.
Hiervan is sprake indien ten tijde van de rechtshandeling het faillissement
en een 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.32 Bij de schuldenaar dient de weten-
schap van benadeling altijd aanwezig te zijn, art. 42 lid 1 Fw. Bij de wederpartij
van de schuldenaar dient de wetenschap aanwezig te zijn als er sprake is van
een rechtshandeling anders dan om niet, art. 42 lid 2 Fw. Nu transacties waarbij
gebruik wordt gemaakt van een nabetalingsclausule over het algemeen een
rechtshandeling anders dan om niet betreffen (zelfs bij een koopsom van
slechts € 1,- met een nabetalingsclausule), dient de wetenschap van benadeling
dus bij zowel de schuldenaar als de wederpartij aanwezig te zijn. Partijen dienen
op het moment dat de betreffende rechtshandeling daadwerkelijk wordt verricht
wetenschap te hebben van de benadeling.33

Ondanks het richtinggevende arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO III blijft
het voor de curator uiterst moeilijk om de wetenschap van de benadeling aan

32. HR 22 december 2009, NJ 2010/273, r.o. 3.8 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III).
33. Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2) (Wessels Insolventierecht nr. III) 2013/3112.
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de zijde van zowel de schuldeiser als de schuldenaar aan te tonen. De wetgever
heeft de moeilijke bewijspositie van de curator op dit punt onderkend en
derhalve diverse bewijsvermoedens opgenomen in art. 43 Fw. Voor een beroep
op dit artikel is vereist dat de rechtshandeling onverplicht binnen een jaar voor
faillissementsdatum is verricht. In het kader van concernverhoudingen (het
onderwerp waar deze bundel specifiek op ziet) is daarbij met name art. 43 lid 1
sub 5 en 6 van belang. De wetenschap van benadeling wordt behoudens
tegenbewijs vermoed aanwezig te zijn indien de onverplichte rechtshandeling
binnen een jaar voor faillissementsdatum is verricht, indien bijvoorbeeld de
wederpartij van de schuldenaar tevens de bestuurder is van de schuldenaar of
indien door dezelfde (rechts)persoon voor ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal in beide rechtspersonen (al dan niet indirect) wordt deelgenomen
(sub 5). Daarnaast geldt dit bewijsvermoeden voor rechtshandelingen die zijn
verricht met groepsmaatschappijen (sub 6). Onder groepsmaatschappijen dient
in dit kader te worden verstaan, rechtspersonen of vennootschappen die met
elkaar in een groep verbonden zijn (een economische eenheid waarin rechts-
personen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden, zie art. 2:24b
BW). Er is nadrukkelijk aangesloten bij het economische begrip groepsmaat-
schappij en niet bij het juridische begrip dochtermaatschappij ex art. 2:24a BW.
Dit bewijsvermoeden ziet dus niet alleen op rechtshandelingen die zijn verricht
tussen een moeder en een dochter binnen een concern, maar ook op rechtshan-
delingen tussen vennootschappen die tot dezelfde economische groep behoren.

Dat de verwantschap tussen partijen die betrokken zijn bij een paulianeuze
rechtshandeling aanleiding vormt om soepel om te gaan met het vereiste van de
wetenschap van benadeling blijkt ook uit het arrest Cikam/Siemon.34 Dit arrest
is gewezen in het kader van art. 47 Fw waarvoor de bewijsvermoedens van
art. 43 Fw niet gelden.

2.4 Relatieve werking pauliana

Uit de (objectief) relatieve werking van de vernietiging van een rechtshandeling
op grond van de pauliana wordt door verschillende auteurs afgeleid dat de
vernietiging niet verder strekt dan tot wegneming van de benadeling van de
boedel.35 In deze visie moet eerst worden vastgesteld voor welk bedrag en in
hoeverre de schuldeisers zijn benadeeld. De bevoegdheid van de curator strekt

34. HR 7 maart 2003, NJ 2003/429 (Cikam/Siemon). Overigens moet worden opgemerkt dat dit
arrest zag op de toepassing van art. 47 Fw.

35. Faber, Verrekening, diss. (2005) p. 356, Wessels, Gevolgen van faillietverklaring (2)
(Wessels Insolventierecht nr. III) 2013/3140 en Van der Weijden, De Faillissementspauliana,
diss. (2012), p. 209.
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er vervolgens slechts toe om die benadeling weg te nemen; de schuldeisers
mogen immers niet profiteren van een beroep op pauliana. Het voorgaande is
expliciet vastgelegd voor de pauliana buiten faillissement in art. 3:45 lid 4 BW.
Een gelijkluidend artikel voor de faillissementspauliana ontbreekt, maar de
Hoge Raad heeft de objectieve relatieve werking van de vernietiging met
betrekking tot de faillissementspauliana bevestigd in het arrest Dekker q.q./
Lutèce.36 De relatieve werking volgt volgens de Hoge Raad uit de strekking
van art. 51 lid 1 en lid 3 Fw. Op grond van art. 51 lid 3 Fw dient de curator
hetgeen de gefailleerde heeft ontvangen uit hoofde van de vernietigde rechts-
handeling, terug te geven aan de wederpartij jegens wie de vernietiging werkt
voor zover de boedel door de betreffende prestatie is gebaat. Hiervan is sprake
indien ofwel de prestatie in handen van de curator is gekomen, ofwel indien
het actief op andere wijze is vermeerderd.37 De wederpartij heeft voor het
bedrag dat de curator dient terug te geven een concurrente boedelvordering.

Uit de relatieve werking wordt in de literatuur eveneens afgeleid dat de
wederpartij van de curator in geval van een mogelijke pauliana aan de
vernietiging kan ontkomen indien het nadeel wordt opgeheven door betaling
van een bedrag gelijk aan de benadeling van de boedel.38 Van benadeling is dan
geen sprake meer waardoor de curator de vernietiging niet meer zou kunnen
inroepen. Indien het voorgaande niet zou volgen uit de relatieve werking van de
vernietiging, dan zou tot hetzelfde resultaat kunnen worden gekomen door een
beroep op art. 3:54 lid 1 (vernietiging in geval van misbruik van omstandig-
heden) en art. 6:230 lid 1 BW (vernietiging op grond van dwaling) analoog toe
te passen. In beide artikelen is bepaald dat de bevoegdheid om de vernietiging
in te roepen vervalt indien de wederpartij tijdig een wijziging van de gevolgen
van de rechtshandeling voorstelt die het geleden nadeel opheft. Indien niet tot
een analoge toepassing kan worden gekomen zou als ultimum remedium een
beroep op de redelijkheid en billijkheid kunnen worden gedaan ex art. 6:2 lid 2
BW. Het vasthouden aan de vernietiging terwijl de wederpartij heeft aangebo-
den om het nadeel op te heffen zou alsdan naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar zijn. De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgelaten
over de vraag of een aanbod tot opheffing van de benadeling aan een beroep
op pauliana in de weg staat. Mijns inziens volgt dit echter ontegenzeglijk uit
de relatieve werking van de vernietiging.

36. HR 24 april 2009, NJ 2009/416, r.o. 3.3.7 (Dekker q.q./Lutèce).
37. Van der Feltz I (1896), p. 457 en 458.
38. Faber, Verrekening, diss. (2005) p. 363 en Van der Weijden, De Faillissementspauliana,

diss. (2012), p. 211.
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Gezien de relatieve werking van de vernietiging kan met een tijdig aanbod tot
opheffing van de benadeling dus hetzelfde worden bereikt als met het opnemen
van een nabetalingsclausule. In dat kader doemt de vraag op welk nut moet
worden toegekend aan het opnemen van een nabetalingsclausule. Op dit punt
kom ik in het navolgende hoofdstuk over de toelaatbaarheid van nabetalings-
clausules terug.

3. Nabetalingsclausules

3.1 Toelaatbaarheid van nabetalingsclausules

Diverse schrijvers zijn van oordeel dat nabetalingsclausules toelaatbaar zijn en
dat transacties die een nabetalingsclausule bevatten niet reeds om die reden
paulianeus zijn.39 Een nabetalingsclausule maakt in de visie van deze auteurs
dat er geen sprake is van benadeling. Indien de koopsom voor de overgedragen
activa te laag is vastgesteld kan de curator achteraf alsnog een beroep doen
op de nabetalingsclausule. De prestatie van de wederpartij heeft in dat geval
de waarde van hetgeen reeds is gepresteerd, te vermeerderen met de eventuele
nabetaling. De overeenkomst is dus nog niet uitgewerkt omdat deze door de
wederpartij nog niet volledig is nagekomen. De nabetalingsclausule wordt
alsdan gebruikt als middel om de benadeling die het gevolg is van de transactie
op te heffen; dit kan ook worden gezien als middel om de relatieve werking van
de vernietiging bij voorbaat af te dwingen. Ik meen echter dat een nabetalings-
clausule, althans de koopovereenkomst waarin de clausule is opgenomen, niet
zonder meer altijd als niet paulianaeus kan en of mag worden gekwalificeerd.

Van een dergelijke uitleg kan in mijn visie geen sprake zijn in de gevallen
waarin nabetalingsclausules worden toegepast in een situatie waarbij partijen
bewust aansturen op nabetaling door een totaal irreële koopsom op te nemen die
niet in verhouding staat tot de daadwerkelijke waarde van de overgedragen
activa. De nabetalingsclausule is dan niet bedoeld als correctiemechanisme
voor geringe afwijkingen, maar feitelijk ter bepaling van de daadwerkelijke
koopsom die vervolgens eerst achteraf wordt voldaan. De curator wordt door
de irreële koopsom gedwongen om een beroep te doen op de nabetalings-
clausule terwijl hij hierdoor vaak in een moeilijkere bewijspositie komt te
verkeren dan bij een beroep op de pauliana. Een moeilijkere bewijspositie kan
bijvoorbeeld aan de orde zijn indien de nabetalingsclausule bepaalt dat slechts

39. Zie Van der Weijden, De Faillissementspauliana, diss. (2012), p. 74 en Vermunt in zijn noot
bij Vzr. Rb. Oost-Brabant 5 november 2014, JOR 2015/120 en Wessels, Gevolgen van
faillietverklaring (2) (Wessels Insolventierecht nr. III) 2013/3102b.
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een nabetaling is verschuldigd indien dit volgt uit een door een registeraccoun-
tant op te stellen waarderingsrapport waarbij dit vervolgens ook nog eens door
een rechter moet worden vastgesteld. De curator wordt bij een dergelijke
bepaling onnodig op kosten gejaagd terwijl evident is dat de koopsom irreëel is.
Een nabetalingsclausule is mijns inziens derhalve slechts toelaatbaar indien (i)
partijen niet bewust aansturen op nabetaling door een reële koopsom op te
nemen en (ii) de clausule geen ander (lees: moeilijker) (bewijs)regime oplevert
voor het vaststellen van de eventuele nabetaling dan de vermogensvergelijking
bij pauliana.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de artikelen met betrekking tot de faillisse-
mentspauliana van dwingend recht zijn.40 Dientengevolge is wat mij betreft
een strenge toetsing op zijn plaats indien partijen deze dwingendrechtelijke
bepalingen proberen te ontlopen door een nabetalingsclausule op te nemen. Het
is niet aan partijen om het regime van de faillissementspauliana eigenhandig te
wijzigen.

In de zaak Slijm/Brouwer werd een paulianeuze transactie vernietigd waarbij de
koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde bevatte voor het geval de
betreffende overeenkomst als paulianeus of onrechtmatig zou worden aange-
merkt. De Hoge Raad oordeelde dat de dwingendrechtelijke bepalingen van
art. 47 en 51 lid 1 Fw niet met een ontbindende voorwaarde kunnen worden
ontkracht.41 Deze overweging lijkt een sterke aanwijzing dat de toepasselijk-
heid van de faillissementspauliana niet kan worden ‘weggecontracteerd’42 ; niet
door een ontbindingsclausule en mijns inziens dan ook niet door een nabeta-
lingsclausule die slechts anticipeert op een vernietiging van de rechtshandeling
door de curator op grond van pauliana en daarbij een ander regime aan de
curator oplegt dan hetgeen van toepassing is bij pauliana.

Indien een nabetalingsclausule niet aan de vereisten zoals hiervoor omschreven
voldoet en er dus een te lage koopsom is betaald, dan is in mijn ogen de
rechtshandeling sowieso vernietigbaar op grond van pauliana. Het regime dat
volgt uit de nabetalingsclausule leidt immers tot verhaalsbemoeilijking voor de
curator en daarmee benadeling en bovendien wijkt het af van de dwingend-
rechtelijke faillissementspauliana. De curator zal slechts nog de wetenschap van
benadeling bij beide partijen moeten bewijzen - en voor zover hem daarbij geen
beroep op een bewijsvermoeden als gevolg van art 43 Fw toekomt - geldt in

40. HR 18 januari 2008, JOR 2008/83 (Slijm/Brouwer), r.o. 3.5.2.
41. HR 18 januari 2008, JOR 2008/83 (Slijm/Brouwer), r.o. 3.5.2.
42. Abendroth betoogt dat nabetalingsclausules altijd ontoelaatbaar zijn, zie: De almachtige (?)

curator, Ondernemingsrecht 2009/53, p. 233.
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ieder geval dat uit het feit dat partijen de nabetalingsclausule hebben opgenomen
volgt dat zij bewust rekening hebben gehouden met het feit dat een curator een
beroep zou doen op de pauliana. Dit moet op zijn minst worden opgevat als
een zeer sterke aanwijzing dat partijen wisten dat benadeling van schuldeisers
het gevolg van de rechtshandeling zou zijn.

Wat mij betreft kan een nabetalingsclausule dus toelaatbaar zijn, mits aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Indien dit niet het geval is staan partijen
bloot aan het risico van vernietiging van de transactie op grond van pauliana.
Dit is mijns inziens ook gerechtvaardigd. Immers, naast het feit dat art. 42 een
dwingendrechtelijk artikel betreft waardoor een strenge toetsing op zijn plaats
is, geldt dat alleen de partijen bij de overeenkomst of een latere curator een
beroep kunnen doen op de nabetalingsclausule. Een enkele schuldeiser zal
geen beroep op het beding toekomen terwijl een schuldeiser ook niet kan
afdwingen dat een beroep door de schuldenaar op het artikel wordt gedaan. Een
schuldeiser staat buiten faillissement van de schuldenaar dus snel met lege
handen, tenzij wordt aangenomen dat bedingen die niet voldoen aan boven-
staande voorwaarden sowieso leiden tot benadeling. In dat geval zal aan de
schuldeiser ook een beroep toekomen op de pauliana buiten faillissement ex
art. 3:45 BW.

Indien partijen niet het risico op een geslaagd beroep op pauliana willen lopen,
dan kunnen zij beter ver weg blijven van de nabetalingsclausule. Als gevolg
van de relatieve werking van de vernietiging kunnen zij er beter voor opteren
om na het beroep op pauliana een tijdig aanbod te doen tot opheffing van de
benadeling.

De vraag of nabetalingsclausules toelaatbaar zijn is nog niet voorgelegd aan de
Hoge Raad. In de lagere rechtspraak zijn zowel uitspraken te vinden waarin
nabetalingsclausules wel toelaatbaar werden geacht (al dan niet onder speci-
fieke omstandigheden),43 als een geval waarin nabetalingsclausules ontoelaat-
baar werden geacht.44 Deze uitspraken worden besproken in de hoofdstukken 4
en 5 van dit artikel.

43. Rb. Utrecht 24 augustus 2005, JOR 2006/131 (Van den End q.q./NMB-Heller), Gerechtshof
’s-Hertogenbosch 2 februari 2016, JOR 2016/143.

44. Vzr. Rb. Oost-Brabant 5 november 2014, JOR 2015/120.
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3.1 Onverhaalbaarheid van de vordering tot nabetaling

Een nabetalingsclausule die wel voldoet aan voornoemde voorwaarden kan
voor een curator nog steeds tot problemen leiden. Een curator die zich
geconfronteerd ziet met een wederpartij die geen verhaal biedt voor de
vordering uit hoofde van nabetaling kan noch beschikken over de overgedragen
activa, noch over de reële koopsom. Voor deze situatie zijn meerdere remedies
denkbaar.

Pauliana
De curator kan allereerst alsnog de vernietiging van de rechtshandeling
inroepen op grond van pauliana. De benadeling van schuldeisers lijkt als
gevolg van de onverhaalbaarheid van de vordering tot nabetaling een gegeven
te zijn. Echter, de vraag is of de wederpartij ook wetenschap had van de
betreffende benadeling. Hiervan is zoals hiervoor aangegeven sprake indien ten
tijde van het verrichten van de transactie het faillissement en een tekort daarin
met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien.45 Naast
echter de voorzienbaarheid van het faillissement en het tekort daarin, is mijns
inziens voor een geslaagd beroep op pauliana in het onderhavige geval ook
vereist dat de wederpartij van de schuldenaar wist, dan wel behoorde te weten,
dat hij geen verhaal zou bieden voor de vordering tot nabetaling. In de literatuur
is de vraag of het criterium van de wetenschap van benadeling niet meer
betrekking moet hebben op de feiten en omstandigheden die tot de benadeling
hebben geleid en of de benadeling daarmee voorzienbaar was aan de orde
geweest. Onder meer Van der Weijden is voorstander van deze benadering.46 Ik
zou menen dat in dit specifieke geval de curator niet kan volstaan met het
aantonen van de voorzienbaarheid van het faillissement en het tekort daarin,
maar dat de curator ook moet bewijzen dat de schuldeiser wetenschap had van
de oninbaarheid van de vordering uit hoofde van nabetaling en daarmee de
uiteindelijke benadeling. Voor het overige ten aanzien van de wetenschap van
benadeling volsta ik hier met een verwijzing naar hetgeen ik hiervoor in
paragraaf 3.1. reeds heb opgemerkt.

Ontbinding
Indien een beroep op de pauliana de curator niet baat, kan de curator de
overeenkomst ontbinden op grond van art. 6:265 lid 1 BW indien de
wederpartij haar verplichting tot nabetaling niet nakomt. Bij een beroep op
ontbinding worden partijen bevrijd van de niet nagekomen verbintenissen en

45. HR 22 december 2009, NJ 2010/273, r.o. 3.8 (Van Dooren q.q./ABN AMRO III).
46. Van der Weijden, De Faillissementspauliana, diss. (2012), p. 109.
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ontstaat daarnaast een ongedaanmakingsverplichting ex art. 6:271 BW voor de
reeds verrichte prestaties. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en
ontbeert dientengevolge zakelijke werking, art. 6:269 BW.47 Revindicatie van
de overgedragen activa is uit dien hoofde niet mogelijk; de wederpartij is enkel
gehouden tot retro-overdracht. Dit is een groot nadeel ten opzichte van de
vernietiging op grond van pauliana, welke vernietiging wel terugwerkende
kracht en daarmee goederenrechtelijke werking heeft, zie art. 3:53 lid 1 BW.
De curator zal daarnaast bij ontbinding altijd gehouden zijn tot teruggave van
het eventueel reeds betaalde deel van de koopsom.

4. Hotel Tante Pietje

De zaak van Hotel Tante Pietje heeft betrekking op de “Lips” faillissementen, in
het bijzonder op een aantal van zijn in augustus 2014 gefailleerde vennoot-
schappen, Crescendo Leisure Concepts Holding B.V. (Crescendo) en Brasserie
Tante Pietje B.V. (Brasserie). De curator in deze faillissementen werd in kort
geding gedagvaard door Hotel Tante Pietje B.V. (Tante Pietje) en Haerestijn
Holding B.V. (Haerestijn). De casus was, voor zover relevant voor dit artikel,
als volgt.

Brasserie en Tante Pietje exploiteerden respectievelijk een brasserie en hotel in
een pand te Uden. Tot 22 februari 2013 was Crescendo enig aandeelhouder van
Hotel tante Pietje. De uiteindelijk bestuurder van deze vennootschappen was
de in april 2013 gefailleerde heer Lips. Op 22 februari 2013 zijn alle aandelen
in het kapitaal van Hotel tante Pietje overgedragen aan Haerestijn voor een
koopsom van € 1,-. De vrouw van Lips is enig aandeelhouder en bestuurder
van Haerestijn. In de akte van levering van de aandelen is de volgende
nabetalingsclausule opgenomen:

“In geval enige belastingautoriteit of gerechtelijke instantie bij in kracht
van gewijsde gegaan vonnis of beschikking een andere waarde toekent aan
de Aandelen dan de koopsom, of oordeelt dat het bedrag van de koopsom
niet de waarde in het economisch verkeer van de Aandelen per de datum
van overdracht vertegenwoordigt, dan zal een dergelijk oordeel niet de
nietigheid of vernietigbaarheid tussen partijen van de in deze akte om-
schreven rechtshandelingen en overdracht tot gevolg hebben, maar zullen
partijen de aldus door de belastingautoriteit of gerechtelijke instantie
vastgestelde waarde als koopsom aannemen, dan wel in redelijk overleg
een bedrag van de koopsom vaststellen dat naar het oordeel van partijen

47. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/699.
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het oordeel van de belastingautoriteit of gerechtelijke instantie zo dicht
mogelijk benadert. Partijen zullen vervolgens die handelingen verrichten
die nodig zijn om de feitelijke situatie zoveel mogelijk in overeenstemming
te brengen met de door partijen bij het aangaan van de onderhavige
overeenkomst beoogde situatie”.

Naast de overdracht van de aandelen in het kapitaal van Tante Pietje zijn op
27 februari 2013 (5 dagen na de aandelenoverdracht) de ondernemingsactivi-
teiten en gespecificeerde activa en passiva van Brasserie overgedragen aan
Tante Pietje voor wederom een koopsom ten bedrage van € 1,-. De curator
vernietigt uiteindelijk buitengerechtelijk beide rechtshandelingen tot overdracht
op grond van art. 42 Fw. Op 22 oktober 2014 is de curator het pand te Uden
alwaar de brasserie en het hotel werden geëxploiteerd binnengetreden. De
curator heeft vervolgens onder meer beschikt over de goederen die aldaar
aanwezig waren, de sloten van het pand gedeeltelijk vervangen, het restaurant
gesloten en plakkaten aangebracht waarop stond vermeld dat de sluiting het
gevolg was van het faillissementsbeslag. De curator heeft vervolgens een
buitengerechtelijke vergadering van aandeelhouders laten plaatsvinden waarbij
eerst de schorsing en in een latere vergadering het ontslag van Haerestijn als
bestuurder van tante Pietje op de agenda stond. Een kantoorgenoot van de
curator is uiteindelijk benoemd tot bestuurder van Tante Pietje.

Haerestijn en Tante Pietje dagvaarden de curator in kort geding waarbij zij kort
gezegd vorderen dat de voorzieningenrechter de curator zal verbieden zich als
aandeelhouder te gedragen en zal verbieden om zich te bemoeien of te
beschikken over de ondernemingsactiviteiten ten aanzien van de brasserie en
het hotel. Daaraan leggen zij ten grondslag dat er geen sprake is geweest van
paulianeuze rechtshandelingen nu de koopsom van € 1,- voor beide transacties
reëel was en er bovendien voor de aandelentransactie een nabetalingsclausule
overeen is gekomen. De curator voert hiertegen verweer en heeft onder meer
gesteld dat de beoordeling van het geschil moet worden geplaatst in het licht
van het feit dat hij heeft gesignaleerd dat Lips sinds 2009 het vermogen van zijn
vennootschappen systematisch heeft overgeheveld naar zijn echtgenote.

De voorzieningenrechter concludeert op 5 november 2014 dat de wettelijke
bevoegdheid van de curator tot het toepassen van art. 42 Fw zich niet vooraf
door partijen laat wegcontracteren.48 Aan de nabetalingsclausule (ongeacht aan
welke vereisten een geldig beroep op de nabetalingsclausule moet voldoen)
komt volgens de voorzieningenrechter geen werking toe. In de uitspraak in kort

48. Vzr. Rb. Oost-Brabant 5 november 2014, JOR 2015/120 en RI 2015/20.
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geding geeft de voorzieningenrechter geen definitief oordeel over de vraag of
de faillissementspauliana rechtsgeldig door de curator is ingeroepen vanwege
het declaratoire karakter daarvan. De voorzieningenrechter merkt wel op dat het
op voorhand niet onaannemelijk is dat een bodemrechter de vernietiging in
stand zal laten. De overdracht van de aandelen vond twee maanden voor het
faillissement van de heer Lips plaats. Er bestond voordien geen verplichting tot
deze overdracht en er bestonden diverse banden tussen koper en verkoper.
Crescendo en Haerestijn waren ten tijde van de overdracht gevestigd op
hetzelfde adres en de uiteindelijke aandeelhouders en bestuurders van koper
en verkoper zijn levenspartners. De verbanden tussen koper en verkoper maken
het volgens de voorzieningenrechter aannemelijk dat er wetenschap van
benadeling bestond bij Haerestijn. De curator heeft daarnaast voldoende
aannemelijk gemaakt dat er sprake was van benadeling. Het eigen vermogen
van Tante Pietje bedroeg kort voor de overdracht € 130.596,-, terwijl de
koopsom slechts € 1,- bedroeg. Ten aanzien van de overgang van de onderne-
mingsactiviteiten van de Brasserie is betoogd dat de goodwill niet in de
bepaling van de koopsom was betrokken. De vorderingen van Haerestijn en
Tante Pietje worden door de voorzieningenrechter afgewezen.

Haerestijn en Tante Pietje stellen hoger beroep in tegen de uitspraak van de
voorzieningenrechter. Saillant detail is dat op 11 november 2014, voor de
uitspraak van het Hof in deze kwestie, Tante Pietje op eigen aangifte in staat
van faillissement is verklaard. Op 2 februari 2016 wijst ook het Hof de
vorderingen van Haerestijn af.49 Het Hof overweegt ten aanzien van de
toelaatbaarheid van nabetalingsclausules daarbij:

“Naar het voorlopige oordeel van het hof kan een bepaling zoals de
onderhavige nabetalingsclausule in voorkomende gevallen worden gehan-
teerd bij een verkoop van vermogensbestanddelen aan een “echte” derde
– een buitenstaander die geen banden heeft met de verkopende partij – met
name in gevallen waarin een verkoper wil verkopen om een faillissement
van de onderneming te voorkomen en de koper een zo laag mogelijke, maar
wel reële, koopprijs wil betalen. Koper en verkoper kunnen in zo’n geval
een prijs overeen komen die zij beiden op het eerste gezicht redelijk vinden,
maar waarbij ten behoeve van de verkoper wel een zeker correctiemecha-
nisme wordt ingebouwd en de koper in voorkomend geval na correctie
bereid en in staat is om die hogere gecorrigeerde koopprijs alsnog te
voldoen.”

49. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 februari 2016, JOR 2016/143.
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Het Hof wijst vervolgens de vordering van Haerestijn af met de volgende
overweging:

“In het onderhavige geval is echter een koopovereenkomst gesloten tussen
partijen die juist zeer nauw aan elkaar gelieerd zijn (zie hierna ook rov
3.17.3.), en waarbij de koopprijs op voorhand in wezen nog in het geheel
niet was vastgesteld (vgl. de pleitnota van Haeresteijn c.s. in hoger beroep,
nr 9). Niet blijkt dat een reële koopprijs voor de aandelen is nagestreefd.

Gesteld noch gebleken is waarop de koopprijs van € 1,00 was gebaseerd, nu
zij voorshands van realiteitszin ontbloot lijkt (vgl. rov 3.15.5).

De nabetalingsclausule van 22 februari 2013 stuurt, ook al door de
gehanteerde formulering, bewust aan op nabetaling, in plaats van dat de
mogelijkheid van nabetaling als correctiemethode wordt gehanteerd. Voor
schuldeisers van de verkoper (c.q. de curator namens de gezamenlijke
schuldeisers) wordt het hiermee aanzienlijk veel moeilijker gemaakt om zich
te verhalen op het vermogen van hun debiteur. Immers, de zeer nauwe band
tussen koper en verkoper geeft reden om te veronderstellen dat de nabeta-
lingsclausule niet door de verkoper jegens de koper zal worden ingeroepen
(zoals in het onderhavige geval ook inderdaad niet is gebeurd), zodat het
steeds de curator (of schuldeisers buiten faillissement) zal moeten zijn, die
zich hierop zal beroepen. Daartoe zullen, zoals in dit geval, onder meer de
verkochte activa alsnog moeten worden getaxeerd, hetgeen niet steeds
zonder slag of stoot zal gaan en is volgens de clausule voorts een rechterlijk
oordeel (of dat van een fiscale autoriteit) vereist. De benadeling is hier naar
het voorlopige oordeel van het hof dan ook reeds gelegen in het aanzienlijk
bemoeilijken van het verhaal ten detrimente van de (gezamenlijke) schuld-
eisers van de verkoper (i.c. Crescendo): als direct een reële koopprijs was
bepaald – en betaald –, was de opbrengst daarvan beschikbaar geweest
voor de gezamenlijke schuldeisers van Crescendo.

3.16.4. Daar komt nog bij dat niet gebleken is van een reëel aanbod aan de
curator/Crescendo om het nadeel op te heffen door middel van een
nabetaling aan de boedel, zodat het benadelende karakter van de aande-
lenoverdracht voor de prijs van € 1,00 (met nabetalingsclausule) ook op dit
moment nog steeds bestaat.”

Haerestijn vangt aldus zowel bij de voorzieningenrechter als het Hof bot. De
overwegingen van de voorzieningenrechter en het Hof zijn echter totaal anders.
De voorzieningenrechter acht de nabetalingsclausule in de zaak van Hotel Tante

45

Nabetalingsclausules: het debat over de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers



Pietje ontoelaatbaar en stelt deze ter zijde met de enkele motivering dat de
bevoegdheid van de curator tot het inroepen van de pauliana zich niet vooraf bij
een in potentie paulianeuze transactie laat wegcontracteren.

Het Hof acht de nabetalingsclausule in beginsel toelaatbaar indien de clausule
wordt toegepast bij een transactie aan een “echte” derde en de koper daarbij een
reële, doch zo laag mogelijke koopprijs wil betalen. Deze overweging lijkt mij
in ieder geval gedeeltelijk onjuist: of de verkoop plaatsheeft aan een “echte”
derde doet niet ter zake.50 Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een
nabetalingsclausule dient zoals hiervoor uiteengezet mijns inziens te worden
beoordeeld of partijen een reële prijs hebben nagestreefd en of de nabetalings-
clausule slechts is bedoeld als correctiemechanisme. Hierbij is niet relevant of
de verkoop plaatsheeft aan een “echte” derde. De eventuele verwantschap
tussen partijen dient haar weerslag te vinden in de beoordeling of is voldaan aan
het vereiste van wetenschap van benadeling van schuldeisers. Ik zie geen enkele
juridische grondslag om een nabetalingsclausule die wordt opgenomen in een
transactie tussen partijen die aan elkaar verwant zijn bij voorbaat ontoelaatbaar
te achten.

De overweging van het Hof dat een nabetalingsclausule wel is geoorloofd
indien men daarmee tracht te bewerkstelligen dat slechts een zo laag mogelijke
koopsom behoeft te worden voldaan acht ik wel juist. Een nabetalingsclausule
moet kunnen dienen als correctiemechanisme indien een reële koopprijs is
overeengekomen. Indien toepassing van een nabetalingsclausule niet leidt tot
toepassing van een ander (bewijs)regime dan bij de pauliana, dan heeft dit mijns
inziens geen benadeling tot gevolg. Zowel de nabetalingsclausule als de
transactie zal alsdan rechtsgeldig en onaantastbaar zijn.

Het Hof overweegt in de zaak van Hotel Tante Pietje dat het niet onaannemelijk
is dat de transactie van aandelen in het kapitaal van Tante Pietje terecht door de
curator is vernietigd op grond van art. 42 Fw. Hierbij wordt ten aanzien van de
nabetalingsclausule in dit specifieke geval overwogen dat er bewust is aange-
stuurd op nabetaling door een te lage koopsom op te nemen die van realiteitszin
is ontbloot, dit terwijl een nabetalingsclausule moet dienen als correctiemecha-
nisme. Toepassing van de nabetalingsclausule leidt tot verhaalsbemoeilijking
voor de crediteuren van Crescendo vanwege de vereisten waaraan een beroep
op de clausule moet voldoen en bovendien biedt Hotel Tante Pietje geen verhaal
meer voor de vordering tot nabetaling.51 Ik kan mij derhalve in het uiteindelijke

50. Evenzo Vermunt in zijn noot onder de uitspraak van het Hof, JOR 2016/143.
51. Zie voor verhaalsbemoeilijking als benadelingsvorm pagina 2 van dit artikel.
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oordeel van het Hof ten aanzien van deze specifieke nabetalingsclausule
vinden.

Tot slot moet worden opgemerkt dat het Hof overweegt dat de benadeling
van schuldeisers ten tijde van de uitspraak van het Hof nog steeds bestaat nu
geen reëel aanbod aan de curator is gedaan ter opheffing van de benadeling.
Hieruit volgt dat het Hof de relatieve werking van de pauliana onderschrijft en
dat vernietiging op grond van pauliana kan worden voorkomen door een
aanbod te doen aan de curator tot opheffing van de benadeling.

Naast de voorgaande juridische overwegingen meen ik dat in deze zaak nog
(kort) aandacht moet worden besteed aan het doel waarvoor de pauliana is
ingeroepen, alsmede de wijze waarop de benadeling is gemotiveerd. De
benadeling als gevolg van de transactie is onderbouwd met de overweging
dat het eigen vermogen van Tante Pietje een jaar voor de overdracht nog
aanzienlijk meer bedroeg dan de koopprijs van € 1,-. Na de uitspraak van de
voorzieningenrechter is door de bestuurder van Tante Pietje, een door de curator
benoemde kantoorgenoot, het faillissement van Tante Pietje door middel van
een eigen aangifte verzocht. Dit roept de vraag op of de curator met het
inroepen van de pauliana wel heeft beoogd om de benadeling van de
gezamenlijke schuldeisers op te heffen. Hoewel ik vanuit het oogpunt van de
curator begrijp dat in sommige faillissementen waarbij men het vermoeden
heeft dat frauduleuze handelingen zijn verricht wordt gegrepen naar het middel
van de pauliana om vat te krijgen op andere entiteiten, is hier vanuit het
oogpunt van de wetgever en specifiek het doel waarvoor de bevoegdheid tot het
inroepen van de pauliana aan de curator is gegeven wel het een en ander op aan
te merken. Het is uiteraard niet gegeven dat de curator vooraf heeft beoogd om
slechts het faillissement van Tante Pietje met het inroepen van de pauliana te
bewerkstelligen, maar het is wel opvallend dat dit tussentijds op eigen aangifte
is uitgesproken. De benadeling van schuldeisers dient daarnaast aanwezig te
zijn op het moment waarop in rechte over de rechtsgeldigheid van het beroep op
pauliana wordt beslist. In casu verkeerde Tante Pietje ten tijde van de uitspraak
van het Hof reeds in staat van faillissement. De vraag of in die omstandigheden
wel sprake is van benadeling doet zich mijns inziens voor. Aandelen in een
failliete vennootschap zullen immers veelal geen waarde vertegenwoordigen.
Dit is slechts anders in het zeer bijzondere geval dat alle crediteuren zouden
kunnen worden voldaan en de curator uiteindelijk toekomt aan een uitkering
aan de aandeelhouders.
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5. Purdey52

In de zaak Purdey was de volgende casus aan de orde. Brova B.V. (Brova)
houdt alle aandelen in het kapitaal van vijf dochtermaatschappijen. Het betreft
voor zover relevant Hout-Brox B.V. (Hout-Brox) en Purdey Mode B.V.
(Purdey), waarin de gelijknamige kledingwinkels werden geëxploiteerd. Het
Brova concern verkeerde reeds enige tijd in zwaar weer. Op 4 januari 2016
beëindigde ING Bank N.V. (ING) de gezamenlijke rekeningcourantfaciliteit ten
bedrage van ca. 6 mio.

Brova heeft in kort geding een veroordeling van ING gevorderd tot continu-
ering van de rekeningcourantfaciliteit, dan wel een veroordeling tot continue-
ring van de onderhandelingen over een nieuwe faciliteit. Uiteindelijk heeft het
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dit geschil beslecht waarbij alle vorderingen van
Brova integraal zijn afgewezen.53 Op 17 maart 2016 is dit arrest gepubliceerd
en vanaf dat moment werd in de pers breed uitgemeten dat het Brova concern in
financieel zwaar weer verkeerde.

Het bestuur van het Brova concern heeft vervolgens gezocht naar overname-
kandidaten om de financiële crisis te beslechten. De financiers werd om een
standstill gevraagd waardoor de activiteiten ondanks de opzegging van ING
konden worden voortgezet op leverancierskrediet. In deze periode liep de
vordering van Euretco Services B.V. (Euretco) onder meer op van € 700.000,-
tot € 1.700.000,-. Uiteindelijk werd geen overeenstemming bereikt over een
verkoop van het Brova concern als geheel. Alle vennootschappen binnen het
Brova concern draaiden verlies, met uitzondering van het kroonjuweel Purdey.
Het verbaast in dat licht niet dat Brova wel overeenstemming bereikt met O&C
Holding B.V. (O&C) over de verkoop van de aandelen in het kapitaal van
Purdey en de aan de door Purdey uitgeoefende ondernemingsactiviteit verbon-
den merkrechten (hierna: IE-rechten). Op de IE-rechten is een pandrecht
gevestigd ten behoeve van N.V. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
(BOM) voor een door laatstgenoemde verstrekte geldlening ten bedrage van
€ 1.700.000,-. De verkoop werd als volgt vorm gegeven.

52. Vzr. Rb. Oost-Brabant 29 april 2016, RI 2016/79.
53. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 maart 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:296.
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Op 21 maart 2016 brengt O&C een bod uit op de aandelen en IE-rechten ten
bedrage van € 250.000,-. De tekst van het bod luidt als volgt:

“Bijgaand mijn waardering van de koopsom aandelen Purdey Mode
inclusief IE rechten.
Waardering bij factor 4 bedraagt 4.253k

Uitgangspunten waardering Ros Managementstrategie d.d. 31 januari 2016
(…):
– Gebaseerd op een gemiddeld genormaliseerd netto resultaat van 977k;
– Correctie koopsom o.b.v. oververmogen o.b.v. 30% ad 347k;
– Finale kwijting intercompany vorderingen/schulden.

Aftrekposten – Netto genormaliseerd resultaat is met 811k lager dan het
gemiddelde (…)
– Omzet 2016 t/m heden is 10% lager dan 2015 (…);
– Achterstanden crediteuren € 1,15M (*);
– Achterstanden LB/Pensioen € 0,15M (*);
– Meenemen financiering BOM € 1,70M (*);
– Additionele werkkapitaalbehoefte € 1,50M(*) Ad (*) overeenkomstig

opgave van uw adviseur (…).

Gelet op de aansprakelijkheid van Purdey Mode B.V. voor de verschuldigde
Omzetbelasting van de Fiscale Eenheid Brova c.s. ad € 4,0 mio (volgens uw
zeggen) zou de feitelijke waardering van de aandelen zwaar negatief zijn.
U gaf aan minimaal € 250.000 benodigd te hebben voor de verdere plannen
bij Brova c.s. Dit in combinatie met mijn verwachting een regeling te
kunnen treffen met de Belastingdienst ben ik akkoord met een koopsom van
maximaal € 250.000. (…).”

Op 22 maart 2016 om 19.20 uur passeert de notaris de akte tot levering van de
aandelen in het kapitaal van Purdey aan O&C. In de akte is bepaald dat
de koopsom voor de IE-rechten en de aandelen € 250.000,- zou bedragen,
waarbij een nabetalingsclausule is opgenomen die luidde als volgt:

“In aanvulling op de initiële koopsom is koper aan verkoper een aanvul-
lende koopsom verschuldigd, indien verkoper (later) kan aantonen dat de
waarde in het economische verkeer van de aandelen per heden hoger is dan
de initiële koopsom. In dat geval is koper een aanvullende koopsom
verschuldigd gelijk aan het verschil tussen de door verkoper aangetoonde
waarde in het economische verkeer van de aandelen en de initiële koopsom.
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Om aanspraak te maken op betaling van de aanvullende koopsom, dient
verkoper uiterlijk op tweeëntwintig maart twee duizend zeventien een
schriftelijke onderbouwing te sturen, vergezeld van een waarderingsrapport
van een onafhankelijke accountant van één van de vier grote internationale
accountantskantoren, waaruit blijkt dat de waarde in het economische
verkeer van de aandelen per de dag van heden hoger is dan de initiële
koopsom. Indien verkoper en koper vervolgens niet binnen twee (2)
maanden overeenstemming hebben bereikt over (de hoogte van) de waarde
in het economische verkeer, dan zullen verkoper en koper tezamen een
onafhankelijke derde aanwijzen om die waarde vast te stellen. Indien en
voor zover uit dit rapport blijkt dat die hoger is dan de initiële koopsom,
dan zal koper gehouden zijn het verschil te voldoen op de alsdan tussen
verkoper en koper overeen te komen wijze. De kosten voor het opstellen van
het rapport komen voor rekening van de verkoper.”

Van de koopsom ten bedrage van € 250.000,- is door Brova direct afstand
gedaan, waarbij de verplichting voor O&C is opgenomen om aan Brova een
lening te verstrekken ter hoogte van hetzelfde bedrag. De lening is eerst
opeisbaar nadat een aanvullende onderhandse koopovereenkomst tussen par-
tijen tot stand gekomen. Zover is het echter nooit gekomen en het bedrag van
€ 250.000,- is nooit aan Brova voldaan. De overdracht van de IE-rechten is wel
in een nadere onderhandse akte d.d. 23 maart 2016 vastgelegd.

Saillant detail is dat Euretco op 22 maart 2016 om 14.20 uur conservatoir
beslag had gelegd op de aandelen in het kapitaal van Purdey vanwege de
geruchten dat Brova doende was om de aandelen te vervreemden. Dit beslag
kon niet worden aangetekend in het aandeelhoudersregister nu het register was
meegenomen door een bestuurder van Purdey. Dezelfde bestuurder vertegen-
woordigde Brova bij de notariële levering van de aandelen op dezelfde dag
enkele uren later. Het bestuur van Brova werd gevormd door twee bestuurders;
de andere bestuurder had geen weet van de door de andere bestuurder namens
Brova op die dag aangegane rechtshandelingen.

Aan Brova en drie van haar dochtervennootschappen is op 14 april 2016
surseance van betaling verleend. Op 18 april 2016 zijn de betreffende
vennootschappen op verzoek van de curatoren in staat van faillissement
verklaard. Op dezelfde dag hebben de curatoren per e-mail de rechtshandeling
tot overdracht van de aandelen en IE-rechten buitengerechtelijk op grond van
art. 42 Fw vernietigd. O&C heeft niet berust in de vernietiging waardoor
de curatoren waren genoodzaakt O&C op 28 april 2016 in kort geding te
betrekken, waarbij zij veroordeling hebben gevorderd van O&C tot het verlenen
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van medewerking aan de teruggave/teruglevering van de aandelen in het
kapitaal van Purdey en de IE-rechten. O&C heeft hiertegen onder meer
aangevoerd dat er geen sprake is van benadeling van schuldeisers van Brova
waardoor niet aan de vereisten van art. 42 Fw is voldaan. De koopsom zou recht
doen aan de waarde van de aandelen in het kapitaal van Purdey en voor zover
dit niet het geval is zou de eventuele benadeling zijn opgeheven door de
nabetalingsclausule.

De voorzieningenrechter heeft de vordering van de curatoren toegewezen. De
voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat het te verwachten is dat ook een
bodemrechter zal oordelen dat de overdracht terecht buitengerechtelijk is
vernietigd op grond van art. 42 Fw. Daarbij overweegt de voorzieningenrechter:

“… dat zich rond de door de curatoren ter discussie gestelde transacties
van 22 en 23 maart 2016 feiten zijn gebleken die een rechter niet kritiekloos
kan laten passeren, wil het recht nog enige ordenende functie in het zakelijk
verkeer hebben.”54

De voorzieningenrechter wijst daarbij kort gezegd op de volgende aspecten:
(i) de snelheid waarmee de rechtshandelingen zijn voltooid en het feit dat de
andere bestuurder van Brova hierbij niet betrokken is geweest, (ii) het feit dat
de bestuurder van Brova de ondernemingsraad misleidende informatie heeft
verstrekt over de rechtshandelingen als gevolg waarvan de ondernemingsraad
in de uitoefening van het adviesrecht is geschaad, (iii) het feit dat aan de
leveranciers onder valse voorwendselen een standstill is gevraagd en zij dit
hebben verleend terwijl de bestuurder zich bij het aangaan van de rechtshan-
delingen de belangen van de leveranciers niet lijkt te hebben aangetrokken en
(IV) de verdenking dat Brova zich schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf
van het onttrekken van goederen aan een beslag.

Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat naar de waardering van de
aandelen “nuchter” mag worden gekeken.55 Het is aannemelijk dat overname-
kandidaten na het faillissement met name zullen zijn geïnteresseerd in een
overname van alle activiteiten van het Brova concern, aldus inclusief Purdey.
Zonder Purdey zal naar alle waarschijnlijkheid een lagere koopsom worden
gerealiseerd voor de vermogensbestanddelen van de boedel van Brova dan
wanneer ook de aandelen in het kapitaal van Purdey tot de boedel zouden
behoren.

54. Vzr. Rb. Oost-Brabant 29 april 2016, RI 2016/79, overweging 4.3.
55. Vzr. Rb. Oost-Brabant 29 april 2016, RI 2016/79, overweging 4.13.
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Over de nabetalingsclausule overweegt de voorzieningenrechter:

“4.18. Niet blijkt dat in dit geval een reële koopprijs voor de aandelen en de
merknamen is nagestreefd. De onderhavige nabetalingsclausule van
22 maart 2016 stuurt, ook al door de gehanteerde formulering, bewust
aan op nabetaling, in plaats van dat de mogelijkheid van nabetaling als
correctiemethode op een in beginsel mogelijk wel redelijke initiële prijs.
Voor schuldeisers van de verkoper (c.q. de curatoren namens de gezamen-
lijke schuldeisers) wordt het met toepassing van de onderhavige nabeta-
lingsclausule buitengewoon moeilijk gemaakt om zich te verhalen op het
vermogen van hun debiteur. In de door O&C bepleite gang van zaken zullen
het steeds de curatoren moeten zijn die zich op de nabetalingsclausule
zullen moeten beroepen. De bewijslast dat de waarde in het economische
verkeer van de aandelen per 22 maart 2016 hoger is dan de initiële
koopsom wordt in de clausule bij de curatoren gelegd. Daartoe zullen de
curatoren de verkochte activa alsnog moeten laten waarderen door een
onafhankelijke accountant van een van de vier grote internationale accoun-
tantskantoren en is een procedure tot waardevaststelling door een derde
voorzien voor het geval partijen het niet eens worden over de waarde in het
economische verkeer. Na het debat ter zitting vergt het geen verbeeldings-
kracht dat de curatoren en O&C het niet eens zullen worden over de
waarde. De kosten voor het opstellen van het rapport komen blijkens de
clausule voor rekening van de curatoren, dus de gezamenlijke schuldeisers
van Brova. Bij dat alles moet, bij gebreke van enige verstrekte zekerheid,
uiteindelijk nog blijken dat O&C de volgens de nader vast te stellen
aanvullende koopsom ook daadwerkelijk betaalt, dan wel daartoe verhaal
biedt. Curatoren hebben gesteld dat O&C nauwelijks verhaal biedt.
Belangrijk is tenslotte dat er bij toepassing van de nabetalingsclausule
geruime tijd onzekerheid zal blijven bestaan over de daadwerkelijk aan
de boedel toekomende prijs, hetgeen schadelijk is voor de afwikkeling van
het faillissement.

4.19. De toepassing van de nabetalingsclausule is apert nadelig voor de
schuldeisers van Brova. Het nadeel ligt in het ernstig bemoeilijken van het
verhaal ten detrimente van de (gezamenlijke) schuldeisers van de verkoper
(Brova) in vergelijking met de wettelijke vernietigingsmogelijkheid van
art. 42 Fw. Na de vernietiging hebben de curatoren direct de handen vrij
om met de betreffende activa te handelen zoals zij in het belang van de
boedel geraden oordelen. dat deze apert nadelig is voor schuldeisers van
Brova nu geen reële koopsom is nagestreefd en er bovendien bewust is
aangestuurd op nabetaling, terwijl de bewijslast voor de aanspraak op
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nabetaling – en daarmee ook de daarmee gepaard gaande kosten - bij
Brova is neergelegd. O&C heeft bovendien geen zekerheid gesteld voor de
voldoening van de eventuele nabetaling, zodat onzeker is of zij de nabeta-
ling zou kunnen voldoen. Tot slot wordt opgemerkt dat bij toepassing van
de nabetalingsclausule er geruime tijd onzekerheid zal bestaan over de
koopsom, wat schadelijk is voor de afwikkeling van het faillissement.”

Uiteindelijk verkopen de curatoren de aandelen in het kapitaal van Purdey en de
merkrechten aan Fides United B.V., waarbij voor de aandelen en de IE-rechten
een totale koopsom wordt gerealiseerd ten bedrage van € 1.112.500,-.56 BOM
heeft haar zekerheidsrechten vrijgegeven na ontvangst van € 625.000,-. Dit kon
alleen worden gerealiseerd nadat de curatoren de belastingdienst ervan hadden
overtuigd dat zij haar vordering ten bedrage van € 3.200.000,- op Purdey, als
gevolg van het feit dat Purdey tot de fiscale eenheid van Brova behoorde, moest
bijstellen tot een bedrag van € 928.000,-, zijnde het deel van de fiscale eenheid
dat Purdey daadwerkelijk aanging. Opmerkelijk hierbij is dat de aandelen in
het kapitaal van Purdey en de IE-rechten blijkens het faillissementsverslag
ex art. 73a Fw niet in samenhang met de overige tot de boedel behorende
vermogensbestanddelen zijn verkocht. Dit terwijl dit één van de argumenten
was om aan te tonen dat er sprake was van benadeling van schuldeisers van
Brova, welk argument ook is overgenomen door de voorzieningenrechter.

De voorzieningenrechter heeft de nabetalingsclausule in de zaak Purdey
getoetst aan de hand van de door het Hof in de zaak Hotel Tante Pietje gegeven
maatstaf voor nabetalingsclausules.57 In de zaak Purdey speelt daarbij geen rol
of er sprake is van een transactie met een “echte” derde nu niet is bewezen dat
daarvan geen sprake zou zijn.

Toepassing van de nabetalingsclausule stuit volgens het oordeel van de
voorzieningenrechter in het onderhavige geval af op wederom verhaalsbemoei-
lijking. Hierbij wordt opgemerkt dat bewust is aangestuurd op nabetaling door
een te lage koopsom te hanteren. Daarnaast lijkt de voorzieningenrechter te
overwegen dat ook bij toepassing van deze nabetalingsclausule een ander
(zwaarder) bewijsregime van toepassing is dan bij toepassing van art 42 Fw.
Tot slot speelt een rol dat onduidelijk is of O&C verhaal biedt voor de reële
koopsom nu de koopsom geheel niet is voldaan. Ik kan mij vinden in de over-
weging van de voorzieningenrechter als gevolg waarvan de nabetalingsclausule

56. Faillissementsverslag 2 in het faillissementen van Brova B.V. d.d. 7 juli 2016, http://insolventies.
rechtspraak.nl/pdf.ashx?ID=01_obr_16_206_F_V_02.

57. Vzr. Rb. Oost-Brabant 29 april 2016, RI 2016/79, overweging 4.16.
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buiten toepassing blijft. Deze is in lijn met de toetsing die mijns inziens zoals
hiervoor uiteengezet in hoofdstuk 3 dient plaats te hebben.

Opvallend aan de uitspraak ten aanzien van de terzijdestelling van de nabeta-
lingsclausule is dat de voorzieningenrechter opmerkt dat toepassing van de
nabetalingsclausule ertoe kan leiden dat er geruime tijd onzekerheid zal bestaan
over de hoogte van de koopsom, hetgeen schadelijk zou zijn voor de boedel.
Hoewel ik als curator deze overweging toejuich, zie ik geen juridische
grondslag waarop deze overweging kan worden gestoeld. Een nabetalings-
clausule zal wellicht aan een doelmatige afwikkeling van het faillissement in
de weg staan, maar dit maakt niet dat de clausule daarmee benadelend of
ontoelaatbaar is als gevolg waarvan deze terzijde moet worden geschoven.

De curatoren hebben gesteld dat een hogere opbrengst zou kunnen worden
gerealiseerd indien de aandelen gezamenlijk met de andere tot de boedel
behorende vermogensbestanddelen zouden worden verkocht. Uiteindelijk zijn
echter sec de aandelen verkocht aan een derde, hetgeen alleen mogelijk was
doordat de fiscus een aanzienlijke vordering op Purdey uit hoofde van de fiscale
eenheid (gedeeltelijk) heeft kwijtgescholden. Het bevreemdt niet dat de
curatoren het argument dat de aandelen met de vermogensbestanddelen
tezamen meer zouden opleveren hebben gebruikt. Menig curator inclusief
mijzelf zou dit argument hebben gebezigd. Het biedingsproces zal echter pas
na het terugdraaien van de transactie kunnen plaatshebben waardoor feitelijk
vooraf moeilijk kan worden vastgesteld of het argument echt opgaat. Opval-
lender is het feit dat de aandelen slechts konden worden verkocht doordat de
fiscus de vordering uit hoofde van de fiscale eenheid heeft kwijtgescholden. Dit
roept de vraag op of er wel sprake was van benadeling van de schuldeisers
indien O&C daadwerkelijk de koopsom voor de aandelen had voldaan. De
hogere opbrengst komt immers alleen voort uit het feit dat de curatoren de
fiscus ervan hebben kunnen overtuigen om afstand te doen van een gedeelte
van de vordering op Purdey. Dit is een verdienste van de curatoren, maar dient
hiermee bij een eventuele vermogensvergelijking uit hoofde van pauliana wel
rekening te worden gehouden? Ik zou menen dat de betrokken partijen ten tijde
van het verrichten van de transactie niet hebben kunnen voorzien dat de fiscus
hiertoe bereid zou zijn en dat zij dit niet hadden behoeven mee te wegen bij de
waardering van aandelen. Dit brengt met zich dat dit feit ook niet had moeten
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worden betrokken bij een eventuele vermogensvergelijking voor de vaststelling
van de benadeling. Alsdan had naar de waarde van de aandelen moeten worden
gekeken zonder de kwijtschelding. Het voorgaande bewijst eens te meer dat
het vaststellen van de benadeling een complexe exercitie betreft waaraan mijns
inziens meer eisen mogen worden gesteld.

6. Conclusie

Met het debat over de (on)toelaatbaarheid van nabetalingsclausules is met name
het debat over de vraag wanneer zich exact benadeling van de gezamenlijke
schuldeisers voordoet weer volledig ontketend. Het betreft voor een groot
deel onontgonnen terrein en hoewel de vermogensvergelijking die moet worden
toegepast een veelal financiële vraag betreft, zijn er nog diverse juridische
uitgangspunten bij deze vermogensvergelijking onduidelijk. Het is wachten op
arresten van de Hoge Raad over de als/dan argumenten, de uitgangspunten bij
de waarde van de activa (zowel op het moment van overdracht als op het
moment dat de pauliana wordt ingeroepen) en zo zijn er nog vele onduidelijk-
heden op te noemen. Voor wat betreft de nabetalingsclausule heeft mijns inziens
te gelden dat deze toelaatbaar is, mits deze niet tot doel heeft om zich aan het
regime van de pauliana te onttrekken; maar ook op dit punt zal het oordeel van
de Hoge Raad moeten worden afgewacht.
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De door- of niet-door-financierende moeder

PROF. MR. J.W.A. BIEMANS1

1. Inleiding

In deze bijdrage staat het door-financieren en het niet door-financieren2 van de
moedermaatschappij (hierna: de moeder) aan de dochtermaatschappij (hierna: de
dochter) centraal. Eerst wordt ingegaan op de vraag of de zogenaamde ‘aandeel-
houdersleningen’ standaard achtergesteld dienen te worden bij de vorderingen
van de overige schuldeisers (par. 2). Na enkele algemene beschouwingen (par. 3)
passeren vervolgens achtereenvolgens de revue: het door-financieren in het geval
van een structurele onderkapitalisatie van de dochter van meet af aan (par. 4); het
door-financieren en reddingsoperaties in het geval van een onvoorziene (onbe-
doelde), pas later intredende onderkapitalisatie van de dochter (par. 5); en het niet
door-financieren van de dochter bij een aankomend faillissement of de beëindi-
ging van de bedrijfsactiviteiten van de dochter (par. 6 en par. 7). Het geheel wordt
afgesloten met een conclusie (par. 8).3

2. Financiering van moeder aan dochter: (standaard) achterstelling of
niet?

Indien de moeder niet alleen aandeelhouder van de dochter is, maar ook
financiering verstrekt, en dus tevens een schuldeiser wordt van de dochter, al
dan niet gecombineerd met de verstrekking van pand- en hypotheekrechten op de
activa van de dochter, verbetert dat haar positie in een eventueel faillissement van
de dochter ten opzichte van het geval waarin de moeder kapitaal zou hebben
verschaft in de vorm van het nemen van (nieuwe) aandelen in de dochter. Door het
verstrekken van een financiering wordt de moeder immers concurrent schuldei-
sers van de dochter, of zelfs een schuldeiser met voorrang indien pand- en/of

1. Hoogleraar Burgerlijk recht, Universiteit Utrecht en raadsheer-plaatsvervanger, Hof
Amsterdam. De bijdrage is afgesloten op 1 oktober 2016. Nadien verschenen rechtspraak
en literatuur zijn niet meer verwerkt.

2. Financiering in de brede zin van het woord, waaronder een kredietovereenkomst, een
rekening-courant, een borgstelling voor door de bank verleend krediet en het overnemen van
een door de bank verleend krediet.

3. Strafrechtelijke aspecten blijven buiten beschouwing. Vgl. o.a. C.M. Hilverda, ‘Beroeps-
fraude via aankoop van bijna failliete BV: mogelijkheden aanpak koper, faciliterende
verkoper én notaris’, TvI 2016/5.
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hypotheekrechten zijn verstrekt, terwijl de moeder als aandeelhouder ten
opzichte van de (overige) schuldeisers een achtergestelde positie inneemt.

In vergelijking met het verschaffen van kapitaal door aandelen is een aandeel-
houderslening nadelig voor de andere schuldeisers. In verband hiermee wordt
in de literatuur wel betoogd dat de lening die een aandeelhouder verstrekt,
achtergesteld zou moeten zijn ten opzichte van de vorderingen van de andere
schuldeisers en de verstrekte zekerheidsrechten geen werking zouden dienen te
hebben.4 In de lagere rechtspraak zijn voorbeelden te vinden van uitspraken
waarin een rechtbank in navolging van deze schrijvers de aandeelhouderslening
aanmerkte als informeel kapitaal en achterstelde ten opzichte van de vorderin-
gen van de overige schuldeisers.5 Argumenten die voor achterstelling worden
genoemd, zijn onder andere: (i) het risico dat de aandeelhouder van zijn
informatievoorsprong en invloed gebruik maakt om zijn lening aan de ven-
nootschap af te lossen als het faillissement dreigt; (ii) het risico dat de
aandeelhouder door de lening te verstrekken de dochter in staat stelt om haar
activiteiten voort te zetten, terwijl het in het belang van de schuldeisers is om
die activiteiten te staken en het faillissement aan te vragen; en (iii) het risico
dat de moeder vanaf het moment van de oprichting van de dochter (of op een
later moment) zorgt voor structurele onderkapitalisatie van de vennootschap.6

In de literatuur is ook het tegenovergestelde geluid te horen, namelijk dat de
aandeelhouderslening (naar huidig recht) niet achtergesteld kan worden, omdat
daarvoor, kort gezegd, een wettelijke grondslag ontbreekt, en evenmin achter-
gesteld dient te worden, omdat met de constatering dat de aandeelhouderslening

4. Zie o.a. W.J. Slagter, Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterver-
houdingen (Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking), Deventer: Kluwer
1988, p. 122-124; R.J. de Weijs, “Vooruit met de achterstelling: over de positie van
aandeelhoudersleningen in én voor faillissement”,WPNR 2008/675; R.J. de Weijs, Faillisse-
mentspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction avoidance in insolvencies, Deventer:
Kluwer 2010; R.J. de Weijs, ‘Nieuwe regels omtrent aandeelhoudersleningen: tussen
afdwingbaarheid en onrechtmatigheid in’, in: Achterstelling. Preadviezen NVRII 2013,
p. 87-15; en ; R.J. de Weijs, Wanorde? Hoe het faillissement zich tegen schuldeisers dreigt
te keren (oratie Amsterdam, UvA), Den Haag: Boom Juridisch 2016. Zie voor een
literatuuroverzicht, J. Barneveld, Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhou-
ders (diss. Amsterdam, UvA), Deventer: Kluwer 2014 (hierna: Barneveld 2014), p. 525-527.
Ook Tekstra lijkt niet afwijzend te staan tegenover een achterstelling van de aandeelhou-
derslening. Zie A.J. Tekstra, ‘De praktische afwikkeling van intercompany verhoudingen bij
insolventies’, FIP 2009/1, p. 26-29, alsmede zijn noot onder Rb. Breda 7 juli 2010, JOR
2010/293 (Oude Grote Bevelsborg q.q./Louwerier q.q. of Stichting Ambacht).

5. Zie Hof Amsterdam 5 november 2005, JOR 2007/51 (Carrier 1); en Rb. Breda 7 juli 2010,
JOR 2010/293 (Oude Grote Bevelsborg q.q./Louwerier q.q. of Stichting Ambacht).

6. Zie J. Barneveld & F. Corpeleijn, ‘Financiering met risicomijdend vermogen? Over de
aandeelhouderslening in faillissement’, TvI 2014/39, par. 4 t/m 6.
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een nadelig effect heeft voor schuldeisers (ten opzichte van het verschaffen van
kapitaal door middel van aandelen) nog geen rechtvaardiging is gegeven voor
een regel dat aandeelhoudersleningen dienen te worden achtergesteld. Boven-
dien biedt het huidige recht de curator en de schuldeisers voldoende mogelijk-
heden om de onwenselijke kanten van een dergelijke lening te bestrijden.7 In de
rechtspraak zijn ook voorbeelden van deze opvatting te vinden.8 Tenzij de wet
wordt gewijzigd, biedt het huidige recht9 naar mijn mening onvoldoende
aanknopingspunten voor een dergelijke standaard achterstelling van aandeel-
houdersleningen. In het navolgende neem ik dan ook tot uitgangspunt dat de
aandeelhouderslening niet zonder meer wordt achtergesteld.

Indien niet wordt uitgegaan van een dergelijke standaard achterstelling dringt zich
de vraag op binnen welke kaders een moeder haar dochter kan financieren en/of
deze financiering kan beëindigen en daarvan betaling kan verlangen. Mijn stelling is
dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat een lening van de moeder in een
aantal gevallen, vanwege aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of de blootstel-
ling aan de vernietiging op grond van de faillissementspauliana, feitelijk achterge-
steld zal zijn ten opzichte van de vorderingen van de overige schuldeisers van de
dochter, en zelfs kan leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid van de moeder
jegens de schuldeisers van de dochter. Het rechtvaardigt geen standaard achterstel-
ling van een dergelijke lening, juist omdat het van de omstandigheden van het geval,
die in een procedure dienen te worden vastgesteld, zal afhangen of een dergelijke de
facto achterstelling (of zelfs méér aansprakelijkheid) gerechtvaardigd is.

3. Enkele algemene uitgangspunten

Bij de beoordeling van de positie van de financierende moeder dient tot
uitgangspunt te worden genomen dat de moeder in de eerste plaats een

7. Zie G.T.J. Hoff, ‘De aandeelhouder als schuldeiser: een ongenode gast?’, in: INSOLAD
Jaarboek 2009, p. 27-31; R.J. Abendroth, ‘Rechterlijke achterstelling van aandeelhouders-
leningen?’, in: Achterstelling. Preadviezen NVRII 2013, p. 11-48; J. Barneveld, Financiering
en vermogensonttrekking door aandeelhouders i, Deventer: Kluwer 2014; en J. Barneveld &
F. Corpeleijn, ‘Financiering met risicomijdend vermogen? Over de aandeelhouderslening in
faillissement’, TvI 2014/39

8. Zie Rb. Amsterdam 17 december 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BI2613, JOR 2009/171
(One.Tel); en vgl. A-G Langemeijer in zijn conclusie (sub nr. 2.4 t/m 2.6) vóór HR
20 januari 2012, JOR 2012/97 (DCC Exploitation/Illinois). Uit het genoemde arrest (art. 81
RO) kan mogelijk worden afgeleid dat de Hoge Raad van oordeel is dat zonder een
overeenkomst tussen de moeder en de dochter (art. 3:277 lid 2 BW) een dergelijke
achterstelling niet mogelijk is.

9. Zie art. 3:277 lid 2 BW, dat voor achterstelling een overeenkomst tussen de schuldenaar en
de schuldeiser vereist, alsmede HR 20 januari 2012, JOR 2012/97 (DCC Exploitation/
Illinois), zoals in de vorige voetnoot genoemd.
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schuldeiser van de dochter is, waarop niet de bepalingen omtrent aandeelhou-
ders (Boek 2 BW), maar de bepalingen omtrent schuldeisers (Boek 6 BW) van
toepassing zijn. De omstandigheid dat de schuldeiser tevens de aandeelhouder
van de dochter is, kan een afwijkende behandeling van deze schuldeiser te
rechtvaardigen ten opzichte van andere schuldeisers. Een dergelijke afwijkende
behandeling laat zich niet rechtvaardigen door het enkele feit dat de schuldei-
sers tevens aandeelhouder van de schuldenaar is; dat is te kort door te bocht.

Uit de hieronder te bespreken rechtspraak blijkt dat het in de kern van belang is
of (i) de desbetreffende schuldeiser een informatievoorsprong heeft ten opzichte
van andere schuldeisers, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële toestand
van de schuldenaar en/of dat (ii) de desbetreffende schuldeiser (feitelijke
of juridische) zeggenschap heeft over de schuldenaar, en daarmee de macht
om zichzelf (eerst) te laten betalen en laten bevoordelen ten opzichte van andere
schuldeisers. De mate waarin een moeder als schuldeiser deze informatie- en/of
zeggenschapsvoorsprong heeft, zal van geval tot geval verschillen.10 Ook
andere schuldeisers – zoals banken – kunnen in voorkomende gevallen een
dergelijke informatie- en/of zeggenschapsvoorsprong hebben.11

De bedoelde informatie- en zeggenschapsvoorsprong kan, afhankelijk van de
omstandigheden van het geval, op de schuldeiser een (bijzondere) zorgplicht
leggen, op grond waarvan hij zich de belangen van de andere schuldeisers dient
aan te trekken. Deze zorgplicht en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid
kan vervolgens de facto leiden tot een achterstelling van de schuldeiser ten opzichte
van andere schuldeisers, die een dergelijke informatie- en/of zeggenschapsvoor-
sprong ontberen. De (schending van deze) bijzondere zorgplicht kan ook tot andere
uitkomsten leiden.

Een tweede uitgangspunt is dat de vennootschap die de verplichtingen is
aangegaan en die verplichtingen niet kan nakomen (of bepaalde schuldeisers
selectief betaalt) primair aansprakelijk is voor de door derden geleden schade.
Primair zal derhalve de dochter, als schuldenaar, aansprakelijk zijn, en pas in
tweede instantie, onder bijzondere omstandigheden, de moeder.

10. Zo kan de moeder 100% aandeelhouder zijn of 10% aandelen met bijzondere rechten
hebben; de moeder kan een actieve, professionele holding zijn of in handen zijn van een
gepensioneerd familielid.

11. Denk bijvoorbeeld aan een financierende bank waarvan de afdeling bijzonder beheer
wekelijks een rapportage ontvangt over de toestand van de vennootschap (informatie), en
waarbij bovendien de directeur-grootaandeelhouder zich persoonlijk borg heeft gesteld voor
de financiering van de vennootschap (controle). Ook bepaalde handelscrediteuren, dwang-
crediteuren en/of monopolisten kunnen een dergelijke positie ten opzichte van een
vennootschap hebben.
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Dat ook een of meer bestuurders van de dochter (en/of de moeder) aansprake-
lijk kunnen gesteld, bevestigt het hiervoor genoemde uitgangspunt. Als maat-
staf geldt daarbij, onveranderd door het Spaanse villa-arrest,12 dat de
bestuurder, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening
als bedoeld in art. 2:9 BW, persoonlijk een voldoende ernstig verwijt moet
kunnen worden gemaakt, om tot aansprakelijkheid jegens derden op grond van
onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) te komen. Dit volgt onder andere uit het
arrest Ontvanger/Roelofsen.13 In dat arrest ging het om de persoonlijke
aansprakelijkheid van de bestuurder voor de schade die een schuldeiser van
de vennootschap had geleden als gevolg van het onbetaald en onverhaalbaar
blijven van zijn vordering. Een dergelijke aansprakelijkheid kan onder meer
bestaan wanneer de bestuurder heeft bewerkstelligd dat de vennootschap de
vordering niet nakwam en daarvoor geen verhaal bood.14 In faillissement kan
bestuurdersaansprakelijkheid (ook) worden gegrond op art. 2:138/2:238 BW,
indien het bestuur zijn taak onbehoorlijke heeft vervuld en aannemelijk is dat
dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap, tenzij
de betreffende bestuurder zich kan disculperen (lid 3).15 In de rechtspraak van
de Hoge Raad16 worden beide grondslagen (art. 6:162 BW en art. 2:138/238
BW) gebruikt om tot aansprakelijkheid van bestuurders te komen.

De grondslag van de aansprakelijkheid van de moeder jegens de schuldeisers
kan op verschillende bepalingen worden gegrond. Bijvoorbeeld, in de procedure
inzake Comsys duidt de curator zijn vordering tot betaling van het tekort aan
als een vordering tot ‘doorbraak van aansprakelijkheid’. Uiteindelijk wordt de
vordering niet op deze grondslag toegewezen (en evenmin op grond van
art. 2:248 BW), maar op grond van de onrechtmatige daad van de Holding.
Volgens Van Schilfgaarde is Holding aansprakelijk in haar hoedanigheid van
bestuurder van Comsys.17 Maar ook zonder die hoedanigheid van bestuurder kan
Holding aansprakelijk worden gehouden voor het tekort in het faillissement,

12. Zie HR 23 november 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BX5881, NJ 2013/302, zoals later
uitgelegd in HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628, NJ 2015/21, JOR 2014/296 en
HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2930, JOR 2014/297. Zie over de betekenis van
het Spaanse villa-arrest, F. Bakels, ‘Totstandkoming en uitleg van uitspraken van de Hoge
Raad’, Ars Aequi 2015, p. 933 e.v., met verdere literatuurverwijzingen.

13. Zie HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006/659 (Ontvanger/Roelofsen).
14. Vgl. recentelijk HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:829, NJ 2014/195; HR 5 september

2014, ECLI:NL:HR:2014:2627.
15. Zie voorts art. 2:216 lid 3 BW en art. 36 IW.
16. Zie voor een voorbeeld in de lagere rechtspraak Hof ’s-Hertogenbosch 9 oktober 2014,

ECLI:NL:GHSHE:2013:4010, JOR 2014/273 (Walraven/Stadig q.q.).
17. Zie zijn noot (sub 2 en 3) onder HR 11 september 2009,NJ 2009/565 (Comsys/Van den End q.q.).
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bijvoorbeeld als aandeelhouder,18 of als een schuldeiser met een informatie- en/of
zeggenschapsvoorsprong. Indien de moeder verschillende van deze hoedanig-
heden heeft, hetgeen voorkomt, kan de aansprakelijkheid op verschillende
bepalingen worden gegrond. Over de grondslag van de aansprakelijkheid kan
daardoor onduidelijkheid bestaan, zelfs in de rechtspraak van de Hoge Raad.

De grondslag van de aansprakelijkheid van de moeder jegens de schuldeisers
kan ten slotte volgen uit art. 2:403 BW. De moeder die een geconsolideerde
jaarrekening wil publiceren, waardoor de schuldeisers van de dochters niet
langer kennis kunnen nemen van de afzonderlijke jaarrekeningen van die
dochters, dient zich schriftelijk hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit
rechtshandelingen van de dochter voortvloeiende schulden (art. 2:403 lid 1
aanhef en onder f BW). De aan de moeder opgelegde aansprakelijkheid ex
art. 2:403 BW jegens de schuldeisers van haar dochter wordt (rechtseconomisch
bezien) gerechtvaardigd door de informatievoorsprong bij de moeder en de
informatieachterstand bij de schuldeisers. De informatieachterstand van de
contracterende schuldeisers van de dochters ten aanzien van de economische
positie van de dochter wordt gecompenseerd met een hoofdelijke aansprake-
lijkheid van de moeder jegens deze schuldeisers. De moeder is op grond
daarvan bijvoorbeeld aansprakelijk voor de schulden die de dochter is aange-
gaan met externe financiers, zoals banken en leveranciers op krediet. In de
verhouding tot deze wederpartijen van de dochter neemt de moeder in feite een
achtergestelde positie in, omdat de moeder hoofdelijk aansprakelijk is voor hun
vorderingen. In het onderstaande wordt uitgegaan van het geval dat de moeder
een dergelijke verklaring niet heeft afgelegd.

4. Door-financieren bij structurele onderkapitalisatie van meet af aan

4.1 Inleiding

Een structurele onderkapitalisatie van de dochter van meet af aan kan blijkens
de rechtspraak leiden tot een vergaande vorm van aansprakelijkheid van de
moeder jegens de schuldeisers van de gefailleerde dochter. Indien een derge-
lijke aansprakelijkheid wordt vastgesteld, is op grond daarvan in ieder geval
sprake van een feitelijke achterstelling van de vordering van de moeder op de

18. Vgl. Barneveld 2014, par. 19.8.3. Vgl. ook HR 19 februari 1988, NJ 1988/487 (Albada
Jelgersma), waarin het ging om de zorgplicht van de moedermaatschappij als aandeelhouder
jegens de schuldeisers van de dochter. De moedermaatschappij had na een recente overname
de schijn van kredietwaardigheid gewekt. Zij had zich wel intensief en indringend met de
bedrijfsvoering bemoeid, maar was geen bestuurder van de dochter. Zie ook HR 8 november
1991, NJ 1992/174 (Nimox/Van der End q.q.) in het kader van een dividendbesluit.
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vorderingen van de overige schuldeisers, en kan zelfs sprake zijn van aanspra-
kelijkheid voor het gehele faillissementstekort.

4.2 Comsys/Van den End q.q.

In het arrest Comsys/Van den End q.q.19 sanctioneerde de Hoge Raad het
oordeel van het hof ten aanzien van de groepsmaatschappijen ComSystems B.V.
(‘Holding’), Comsys B.V. (‘Comsys’) en Comsys Services B.V. (‘Services’).
De feiten in deze zaak kwamen er, naar de kern genomen, op neer dat sinds 1999
een situatie bestond waarin Holding als houdstermaatschappij en bestuurder van
Comsys en Services dit deel van haar concern aldus had opgezet dat in wezen
Comsys en Services tezamen één onderneming voerden, waarbij de kostenkant
bij Services lag en de inkomstenkant bij Comsys, terwijl de door Services ten
behoeve van Holding en Comsys gemaakte kosten niet volledig werden door-
belast. Als gevolg hiervan was Services sinds 1999 verliesgevend en kon
zij haar schuldeisers slechts volledig voldoen doordat Holding en Comsys
de verliezen aanvulden door financiering in rekening-courant. Holding had de
potentiële schuldeisers van Services niet gewaarschuwd voor de aan deze
structuur inherente risico’s, die nog vergroot werden doordat alle activa van
Services aan de Rabobank waren verpand. Services had in ieder geval tot eind
2001 haar opeisbare schulden steeds voldaan, daartoe in staat gesteld door een
financiering in rekening-courant door Holding en Comsys. Ultimo 2001 koos
Holding (met Comsys) ervoor om de activiteiten van Services, ondanks de (ook)
in 2001 geleden aanzienlijke verliezen, niet te beëindigen, maar om Services te
laten doorgaan als “going concern”.20

Volgens de Hoge Raad had Holding onder die omstandigheden een bijzondere
zorgplicht jegens de schuldeisers van Services. Die zorgplicht berustte op de
door Holding opgezette structuur met inherente risico’s voor schuldeisers van
Services, in samenhang met haar keuze om eind 2001 de activiteiten van
Services “going concern” voort te zetten, hoewel zij wist dat door de gevolgde
wijze van handelen binnen de Comsys Groep de schuldeisers 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 nam echter te dien aanzien tot mei 2003, toen
zij het faillissement van Services aanvroeg, geen enkele maatregel. Onder deze
omstandigheden dient het gehele tekort in het faillissement van Services, met

19. Zie HR 11 september 2009, NJ 2009/565, JOR 2009/309 (Comsys/Van den End q.q.).
20. R.ov. 5.2.1.
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uitzondering van de faillissementskosten, te worden aangemerkt als schade die
door dit onrechtmatig handelen is veroorzaakt, aldus de Hoge Raad.21

Dat Holding ook na ultimo 2001 nog verliezen van Services heeft gefinancierd,
doet volgens de Hoge Raad aan het voorgaande niet af. Het op incidentele basis
financieren van de verliezen van Services heeft slechts tot gevolg dat in zoverre
geen aansprakelijkheid van Holding kan worden aangenomen jegens de schuld-
eisers wier vordering dientengevolge werd voldaan, maar kan niet afdoen aan haar
aansprakelijkheid jegens de overige schuldeisers.22 De medewerking van Comsys
aan de verdeling van taken, werkzaamheden en inkomstenbronnen is volgens de
Hoge Raad onvoldoende om (ook, net zoals bij Holding) aansprakelijkheid aan te
nemen jegens de schuldeisers van Services; daarvoor is meer vereist.23

4.3 Osby

Het arrest Osby24 is als een voorloper te beschouwen van het Comsys-arrest. In
het arrest Osby oordeelde de Hoge Raad dat indien een moeder alle aandelen in
een dochter bezit en aan de dochter krediet heeft verstrekt en vervolgens alle
activa van de dochter (nagenoeg) volledig van deze in zekerheidseigendom
verwerft (lees anno 2017: daarop pand- en hypotheekrechten verkrijgt), zodat
dat de dochter aan nieuwe schuldeisers die haar na de zekerheidsoverdracht
krediet geven praktisch geen verhaal meer biedt, er, indien de moeder nalaat
zich de belangen van de nieuwe schuldeisers aan te trekken, onder omstandig-
heden sprake kan zijn van een onrechtmatige daad van haar jegens dezen. Met
name zal dit zo zijn, indien de moeder een zodanig inzicht in en zeggenschap over
het beleid van de dochter heeft, dat zij, gelet op de omvang van haar vordering en
van de zekerheidsoverdracht en het verloop van zaken in het bedrijf van de
dochter, ten tijde van gedragingen als voormeld wist of behoorde te voorzien dat
nieuwe schuldeisers zouden worden benadeeld bij gebrek aan verhaal, en
desalniettemin nalaat zorg te dragen dat die schuldeisers worden voldaan.

De casus in het arrest Osby is vergelijkbaar met die in het arrest Comsys, omdat
uit het arrest onder andere blijkt dat terwijl de betreffende dochter (Osby) op
buitenstaanders een redelijk gezonde indruk maakte, waarbij facturen van
bedrijfscrediteuren en andere opeisbare vorderingen steeds normaal werden
voldaan en Osby voor buitenstaanders een snel groeiende en goed lopende

21. R.ov. 5.2.2. Holding had om die reden geen belang bij het vaststellen van een peildatum, zie
r.ov. 5.3.6.

22. R.ov. 5.3.4.
23. R.ov. 5.5.
24. Zie HR 25 september 1981, NJ 1982/442 (Osby).
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dochter leek te zijn van een als solide bekend staande Zweedse moeder,
plotseling bekend werd dat Osby in liquiditeitsmoeilijkheden verkeerde. Ook
blijkt uit het arrest dat vanaf het begin van het ‘opstarten’ van deze dochter (in
Nederland) het nauwelijks denkbaar moet zijn geweest dat de dochter met het
door de moeder gefourneerde kapitaal tot een levensvatbare onderneming kon
geraken. Uit het arrest blijkt niet de omvang van de aansprakelijkheid; de
procedure was gevoerd door ‘slechts’ één schuldeiser van de dochter. De Hoge
Raad neemt de informatie- en de zeggenschapsvoorsprong van de moeder tot
uitgangspunt voor de aansprakelijkheid van de moeder jegens de schuldeisers
van de dochter, en benoemt die ook als zodanig.

4.4 Tussenconclusie

Het opzetten van een concernstructuur met inherente risico’s, zoals bij Comsys,
leidt tot een bijzondere zorgplicht van de moeder jegens de schuldeisers van de
dochter, op grond waarvan de moeder zich de belangen van de bestaande en
toekomstige schuldeisers dient aan te trekken. Indien de moeder (vervolgens)
de schuldeisers niet waarschuwt voor en/of zij niet tijdig ingrijpt in de penibele
financiële situatie van de dochter, hetgeen in feite inherent is aan de bedoelde
structuur waarvoor de moeder heeft gekozen, levert dit handelen (nalaten) een
onrechtmatige daad op jegens de schuldeisers van de dochter.25 De moeder is
aansprakelijk voor het gehele tekort in het faillissement van de dochter, met
uitzondering van de faillissementskosten. Uit het arrest Osby kan naar mijn
mening worden afgeleid dat de moeder – onder omstandigheden – op dezelfde
wijze aansprakelijk kan zijn indien de moeder van meet af aan de dochter
financiert tegen verstrekking van zekerheidsrechten op alle goederen van de
dochter, waardoor de dochter van meet af aan geen verhaal biedt voor
schuldeisers, terwijl de moeder naar de schuldeisers de schijn wekt dat de
dochter financieel gezond is. Het is aannemelijk dat de regels uit de arresten
Comsys/Van den End q.q. en Osby van (overeenkomstige) toepassing zijn bij
een herstructurering waarbij (alsnog) wordt gekozen voor een concernstructuur
met de bedoelde inherente risico’s, met dien verstande dat het moment van
herstructuering als een ‘peildatum’ de aansprakelijkheid van de moeder zal
begrenzen. Een dergelijk geval vertoont gelijkenissen met het hierna te
bespreken arrest Sobi/Hurks II.

25. En, indien wordt uitgegaan van bestuurdersaansprakelijkheid, zal de bestuurder daarvan een
persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.
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5. Door-financieren en reddingsoperaties bij onvoorziene
(onbedoelde), pas later intredende onderkapitalisatie

5.1 Inleiding

Naast een structurele onderkapitalisatie van de dochter als onderdeel van de
concernstructuur, is het ook denkbaar dat gaande de rit de dochter pas in
financiële moeilijkheden komt te verkeren, en uiteindelijk failliet wordt verklaard.
Indien de moeder aan de dochter een bestaande financiering voortzet en/of
een nieuwe (aanvullende) financiering verstrekt om haar dochter in staat te stellen
haar activiteiten voort te zetten, terwijl het in het belang van de schuldeisers
zou zijn om die activiteiten te staken en het faillissement aan te vragen, kan dit
leiden tot aansprakelijkheid van de moeder. Dit zal bijvoorbeeld gelden indien
de moeder naar de schuldeisers van de dochter de indruk wekt dat de dochter
financieel gezond is, terwijl dat niet het geval is, en/of zich de belangen van de
schuldeisers niet op een andere wijze aantrekt, bijvoorbeeld door een reddings-
operatie te entameren. Hetzelfde kan naar mijn mening gelden in het geval dat
een moeder pas nadat de dochter in financiële moeilijkheden komt te verkeren
door middel van een herstructurering het concern alsnog zo vormgeeft dat sprake
is van een structurele onderkapitalisatie van de betreffende dochter.

5.2 Sobi/Hurks II

Uit het arrest Sobi/Hurks II26 volgt dat indien de moeder vanaf een bepaalde
datum had behoren te onderkennen dat de dochter geen voldoende verhaal meer
bood voor haar schuldeisers, de moeder zich vanaf die datum de belangen van de
schuldeisers dient aan te trekken door verschillende maatregelen te nemen, waar-
onder het (doen) waarschuwen van de schuldeisers dan wel het doen aanvragen
van surséance. De bestuurder van de moedermaatschappij is persoonlijk aanspra-
kelijk voor de schulden die vanaf die peildatum zijn ontstaan, omdat hij zich vanaf
die datum heeft schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad jegens de
schuldeisers daar hij, ofschoon hij zich kennelijk intensief bezig hield met de
in ernstige financiële moeilijkheden verkerende dochtermaatschappij, heeft
nagelaten persoonlijk in te grijpen teneinde te voorkomen dat de schuldeisers
vanaf die peildatum in feite krediet verleenden, terwijl hem bekend was of
behoorde te zijn dat het onwaarschijnlijk was dat die schuldeisers voldaan zouden
worden.27 Omdat het vaststellen van het tijdstip van de peildatum tot op zekere

26. Zie HR 21 december 2001, NJ 2005/96, JOR 2002/38 (Sobi/Hurks II), vervolg op HR
13 januari 1995, ECLI:NL:HR:21995:ZC1605, NJ 1995/482 (Sobi/Hurks).

27. En daarmee de aandeelhouder/bestuurder van de moeder zelfs ‘(bewust) roekeloos’ heeft
gehandeld.
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hoogte arbitrair is, zal de rechter, mede omdat het verwijt handelen in strijd met de
in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid inhoudt, een datum
kiezen die aan de veilige kant is, derhalve onvermijdelijk ten gunste van degene
aan wie het verwijt wordt gemaakt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de moeder
als enig aandeelhouder en financier ten opzichte van de dochter een bepaalde
feitelijke macht (zeggenschap) beschikt. Hoewel het bestuur van een moeder niet
de bevoegdheid heeft om bindende instructies te geven aan het bestuur van haar
dochter (tenzij de statuten van de dochter daarover een andersluidende regeling
bevatten), neemt dat niet weg dat een moeder, indien zij alle aandelen in een
dochter houdt, het feitelijk in haar macht heeft de naleving van door haar aan het
bestuur van die dochter gegeven richtlijnen en aanwijzingen met betrekking tot
het te volgen beleid af te dwingen, in het uiterste geval door bestuurders die
zich niet naar die richtlijnen en aanwijzingen willen voegen, te ontslaan en te
vervangen door bestuurders die daartoe wel bereid zouden zijn.

De uitkomst van het arrest staat een stap minder verder die van het arrest Comsys/
Van den End q.q., omdat de moeder ‘slechts’ aansprakelijk is voor de schulden
van de dochter die zijn ontstaan na een bepaalde peildatum, in plaats voor het
gehele tekort in faillissement. Desalniettemin geldt hier in feite dezelfde bijzon-
dere zorgplicht van de moeder jegens de schuldeisers van de dochter op grond van
onrechtmatige daad, op grond waarvan de moeder aansprakelijk kan zijn voor het
tekort van de schuldeisers. Met name in deze en vergelijkbare gevallen, waarin
de onderkapitalisatie niet een onderdeel uitmaakt van de concernstructuur, maar
veeleer het gevolg van een geleidelijk proces is geweest, ingegeven door externe
factoren zoals tegenvallende resultaten van de onderneming van de dochter,
zal het voor de moeder van belang zijn om de informatievoorziening binnen
het concern zodanig te organiseren dat de concernleiding tijdig op de hoogte is
van ontwikkelingen die ingrijpen noodzakelijk maken.28

5.3 Coutts

Uit het arrest Coutts (art. 81 RO)29 en het daaraan voorafgaande arrest van
het hof30 blijkt dat de moeder de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid kan
voorkomen, indien de moeder zich de belangen van de schuldeisers van de

28. Zie daarover nader A.J.M. Klein Wassink, ‘Gedachten over de invulling van moederlijke
zorgplichten in doorbraaksituaties’, Ondernemingsrecht 2016/79, par. 5. Vergelijk ook
M.L.H. Reumers, ‘Tijdig ingrijpen bij vennootschappen in financiële moeilijkheden: hoe
bevordert men dat? Over maatregelen die tot tijdig ingrijpen (zouden moeten) prikkelen’,
Ondernemingsrecht 2015/95, p. 484-492, met verdere verwijzingen.

29. Zie HR 12 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD7596, JOR 2008/297 (Coutts).
30. Zie Hof Arnhem 30 mei 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ0204, NJ 2008/631.
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dochter tijdig en voldoende aantrekt. Daarvan kan ook sprake zijn in het geval
dat de moeder betrokken is bij een poging tot redding van de dochter door
middel van een uitgewerkt scenario dat een aantal uiteenlopende maatregelen
omvat, en het reddingsplan uiteindelijk mislukt als gevolg van een reeks
omstandigheden. Het is de vraag in hoeverre een moeder bij dergelijke
reddingsoperaties zekerheden kan laten verstrekken door de dochter.

5.4 Reddingsoperaties tegen zekerheden

Het stellen van zekerheid voor een oude schuld, waarbij nog geen verplichting
tot het verstrekken van zekerheid bestond, het omzetten van een oude schuld in
een nieuwe schuld, waaraan zekerheid wordt verbonden en het verhogen van
het kredietplafond tegen aanvullende zekerheidsstelling worden als onver-
plichte rechtshandelingen aangemerkt.31 Indien in het zicht van een faillisse-
ment (onverplicht) zekerheden worden verstrekt voor een reeds verstrekt
krediet ligt vernietiging op grond van art. 42 Fw op de loer. In die gevallen
geldt tevens het bewijsvermoeden van art. 43 lid 1 onder 2 Fw. De stelling is
zelfs verdedigbaar dat de moeder in dergelijke gevallen vermogen onttrekt aan
de dochter, en op grond van het arrest Nimox/Van den End q.q. (eerder)
aansprakelijk is jegens de schuldeisers indien zij ten tijde van de verstrekking
van de zekerheden ernstig rekening diende te houden met een tekort.32

Wordt zekerheid verstrekt voor nieuw krediet, dan volgt uit het arrest Roeffen q.q./
Jaya dat het bewijsvermoeden van art. 43 lid 1 onder 2 Fw niet van toepassing is.33

Dat laat onverlet dat de vestiging van de zekerheidsrechten desalniettemin
paulianeus wordt geacht, waarbij een van de bewijsvermoedens van art. 43 lid 1
onder 4 of 5 Fw van toepassing is en/of de moeder aansprakelijk is wegens een
vermogensonttrekking op grond van het arrest Nimox/Van den End q.q. Alleen
in de gevallen dat de moeder niet ernstig rekening diende te houden met een tekort,
zal de verstrekking van de zekerheden derhalve stand kunnen houden. De rechter
zal dienen te beoordelen of sprake is van een bona fide reddingsoperatie, ook
om aandeelhouders (moeders) niet al te zeer te ontmoedigen om een reddingsplan
voor een slecht draaiende dochter op te zetten.

31. Zie HR 24 maart 1995, NJ 1995/628 (Gispen q.q./IFN), HR 29 juni 2001, JOR 2001/220
(Meijs q.q./Bank of Tokyo) en HR 8 juli 2005, NJ 2005/457 (Van Dooren q.q./ABN Amro
I). Zie voor het bewijsvermoeden van art. 43 lid 1 onder 2 Fw, HR 22 december 2009, NJ
2010/273 (ABN Amro/Van Dooren III).

32. Zie Barneveld 2014, par. 5.3. Indien sprake is van een reddingsoperatie, zal daarvan in
beginsel sprake zijn.

33. Zie HR 29 november 2013, JOR 2014/213 (Roeffen q.q./Jaya).
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6. Niet door-financieren bij aankomend faillissement of beëindiging
van bedrijfsactiviteiten (I) – selectieve betaling

6.1 Inleiding

Indien de moeder aan de dochter een lening heeft verstrekt, bestaat het risico dat
de moeder van haar informatievoorsprong en invloed gebruik maakt om haar
lening aan de vennootschap af te (laten) lossen als het faillissement van de
dochter dreigt ten koste van andere schuldeisers. De moeder kan daarbij haar
feitelijke macht over haar dochter laten gelden.34 Daarmee vergelijkbaar is het
geval waarin de moeder het krediet beëindigt en aan haar laat betalen in het
kader van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Ook in dit geval zal de
moeder niet alleen een informatievoorsprong hebben op de andere schuldeisers,
maar ook het feitelijk in haar macht hebben om te bepalen aan welke
schuldeisers de dochter betaalt. Uit de hieronder te behandelen rechtspraak
volgt dat de moeder in dergelijke gevallen zich ook de belangen van de
schuldeisers dient aan te trekken, om te voorkomen dat selectieve betaling
plaatsvindt.35 Hoewel het immers in beginsel aan de dochter zal zijn om te
bepalen of een betaling plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van de dochter
in haar faillissement als zodanig weinig opleveren. Het is aldus de vraag in
hoeverre de moeder en/of de bestuurders van de dochter (al dan niet dezelfde
persoon) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor (haar betrokkenheid bij)
een selectieve betaling.36

6.2 Keulen/BLG

In het arrest Keulen/BLG37 had het publiekrechtelijke lichaam Bouwfonds voor
Limburgse Gemeenten (BLG) die een vordering had op Stichting Werkgroep
Eigen Woningen, die was opgericht door de directeur van BLG en ook op
andere (bestuurlijke) wijzen was vervlecht met BLG, deze vordering volledig
laten voldoen, waardoor de andere schuldeisers van de stichting niet meer
konden worden voldaan. Het hof oordeelde dat beslissend is of BLG ten tijde
van het opzeggen van het rekening-courant-krediet aan de Stichting en het zich

34. Vgl. Zie HR 21 december 2001, NJ 2005/96, JOR 2002/38 (Sobi/Hurks II).
35. Zie over de selectieve betaling o.a., C. Rijckenbergh, ‘Selectieve betalingen tijdens de

verdachte periode van faillissement’, in: N.E.D. Faber e.a., De bewindvoerder, een octopus,
Deventer: Kluwer 2009, i.h.b. p. 257-261.

36. De gevolgen van een 403-verklaring of een overeenkomst op grond waarvan de moeder
naast de dochter hoofdelijk aansprakelijk is jegens de schuldeiser blijft buiten beschouwing.
Zie o.a. art. 2:403 lid 1 aanhef en onder f BW, HR 28 juni 2002, NJ 2002/447, JOR 2002/
136 (Akzo/Nobel) en de bijdrage hierover in deze bundel.

37. Zie HR 9 mei 1986, NJ 1986/792 (Keulen/BLG).

69

De door- of niet-door-financierende moeder



volledig laten voldoen van zijn vordering op de Stichting ernstig rekening
had moeten houden met de mogelijkheid dat de overige schuldeisers van de
Stichting, die toen doende was te liquideren, uiteindelijk niet of slechts ten dele
voldaan zouden kunnen worden. Het hof komt vervolgens tot de slotsom dat dit
niet het geval is en wijst om die reden de vordering van Keulen op grond van
onrechtmatige daad niet toe. De Hoge Raad sanctioneert het oordeel van het
hof. De Hoge Raad oordeelt daarbij dat indien BLG op het moment van het
‘financieel terugtrekken’ uit de Stichting (lees: het opzeggen van het krediet,
gevolgd door de betaling) ernstig met de mogelijkheid van een tekort rekening
diende te houden (in die zin dat er toen voor die mogelijkheid concrete
aanwijzingen waren), dit BLG er met het oog op de voldoening van de andere
schuldeisers geheel of ten dele van had behoren te weerhouden tot deze
terugtrekking over te gaan.

In deze procedure is de schuldeiser (BLG) aansprakelijk gesteld voor de
selectieve betaling, in plaats van de (betalende) schuldenaar (de Stichting).
Omdat sprake was van een bestuurlijke vervlechting van de schuldeiser en de
schuldenaar, en de Hoge Raad spreekt van het zich ‘laten’ voldoen, kan uit het
arrest worden afgeleid dat de schuldeiser aansprakelijk is, omdat hij het in zijn
macht had om de betaling te laten plaatsvinden. Een dergelijke casus laat zich
vertalen naar een betaling van de dochter aan de moeder. Indien de moeder op
het moment van het opzeggen van het krediet en de daarop volgende betaling
ernstig met de mogelijkheid van een tekort (bij de dochter) rekening diende
te houden, waardoor de overige schuldeisers uiteindelijk niet of slechts ten
dele voldaan zouden kunnen worden, en de activiteiten van de dochter
bovendien beëindigd werden, kan de moeder jegens deze schuldeisers aanspra-
kelijk zijn voor het tekort indien de moeder het in haar macht heeft om zich te
laten betalen en een dergelijke betaling ook plaatsvindt. Van een dergelijke
invloed zal zonder meer sprake zijn indien de moeder de bestuurder is van
de dochter, maar ook, naar mijn mening, bij een personele unie van bestuurders
of indien de bedrijfsvoering in dezelfde handen ligt.38

6.3 Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman

In het arrest Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman39 ging het om de aanspra-
kelijkheid van twee bestuurders van HTC. De betreffende bestuurders Aal-
brecht en Looman hadden in het zicht van het faillissement van HTC namens de
vennootschap een betaling verricht aan een tot de Aalbrecht Groep behorende

38. Vgl. HR 7 maart 2003, NJ 2003/429, JOR 2003/102 (Cikam/Siemon q.q.).
39. Zie HR 30 mei 1997, NJ 1997/663 (Van Essen q.q./Aalbrecht en Looman).
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vennootschap en voor een bepaald bedrag goederen zijn overgedragen aan
andere Aalbrecht-vennootschappen en aan Aalbrecht zelf. Hoewel deze beta-
lingen niet plaatsvonden binnen de groep, was in deze casus wel sprake van een
personele unie tussen (een van) de bestuurders van de betalende vennootschap
en de aandeelhouder van de ontvangende vennootschappen. De casus laat zich
daarom gemakkelijk vertalen naar een selectieve betaling tussen de dochter en
de moeder. De Hoge Raad oordeelde dat in casu, mede gelet op art. 42, 43 en 47
Fw, deze betalingen als een onrechtmatige daad van de bestuurders van HTC
en/of een onbehoorlijke vervulling van hun taak ex art. 2:248 BW konden
worden aangemerkt. De opeisbaarheid van de vorderingen stond daaraan niet
in de weg. Uit het arrest volgt dat bestuurders van de (betalende) dochter
betrokken zijn bij een selectieve betaling aan de moeder die (mede) het
faillissement van de dochter tot gevolg heeft, en daarbij een eigen belang
hebben, bijvoorbeeld als aandeelhouder van de moeder, al snel persoonlijk
aansprakelijk zullen zijn op grond van onrechtmatige daad. Hetzelfde zal in
deze omstandigheden gelden voor de bestuurders van de moeder, indien de
moeder de hand heeft gehad in de selectieve betaling of deze heeft toegestaan. In
deze casus gaat het niet om de aansprakelijkheid van de moeder, maar om de
aansprakelijkheid van de bestuurders van de dochters. De verantwoordelijkheid
voor de selectieve betalingen wordt in deze procedure daarmee bij (de bestuurders
van) de schuldenaar gelegd, en niet bij de schuldeiser of aandeelhouder daarvan.
Daarbij kan in dit geval niet uit oog worden verloren dat de bestuurders van de
dochter ook de (indirecte) aandeelhouders (van de schuldeiser) waren.

6.4 Coral/Stalt

In het arrest Coral/Stalt spreekt de vennootschap Coral de moedermaatschappij
Stalt aan op grond van onrechtmatige daad voor de schade die zij stelt te hebben
geleden omdat Forsythe, de dochtervennootschap van Stalt en de schuldenaar
van Coral, haar bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd, Forsythe in dat kader haar
aandelenpakket in een van de groepsmaatschappijen aan Stalt heeft overgedra-
gen en de opbrengst daarvan uitsluitend heeft gebruikt om een intercompany-
vordering te voldoen en Forsythe Coral bij de betalingen van schulden bewust
heeft achtergesteld bij haar andere schuldeisers, zijnde haar handelscrediteuren
en zustermaatschappijen.40 Ten tijde van deze betalingen stond de vordering
van Coral nog niet vast, maar Stalt had daarvoor ook niet een voorziening
getroffen. Volgens Coral heeft Stalt zich intensief heeft bemoeid met de gang
van de zaken bij Forsythe en heeft zij de hand gehad in de selectieve betalingen
aan de handelscrediteuren en zustermaatschappijen.

40. Zie HR 12 juni 1998, NJ 1998/727 (Coral/Stalt).
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De Hoge Raad oordeelt dat, indien inderdaad moet worden uitgegaan van deze
feiten, Forsythe door het achterstellen van de vordering van Coral onrechtmatig
heeft gehandeld jegens Coral, en dat Stalt op haar beurt onrechtmatig heeft
gehandeld jegens Coral door de handelswijze van Forsythe in de hand te werken
of toe te staan. Volgens de Hoge Raad kan in het midden blijven welke
omstandigheden in het algemeen kunnen meebrengen dat een schuldenaar die
niet in staat is al zijn schuldeisers volledig te betalen, onrechtmatig handelt door
zijn schuldeisers ongelijk te behandelen. De Hoge Raad overweegt voorts dat met
betrekking tot een vennootschap die, zoals Forsythe, tot een groep van vennoot-
schappen behoort, niet de regel kan worden aanvaard dat deze vennootschap,
wanneer zij heeft besloten haar activiteiten te beëindigen en niet over voldoende
middelen beschikt om al haar schuldeisers te voldoen, in beginsel de vrijheid zou
hebben om de tot haar groep behorende crediteuren – anders dan op grond van
door de wet erkende redenen van voorrang – te voldoen met voorrang boven niet
tot haar groep behorende crediteuren. In het hier omschreven geval handelt die
vennootschap slechts dan niet in strijd met hetgeen haar naar ongeschreven
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien de voorkeursbehandeling
van tot de groep behorende crediteuren op grond van bijzondere, door de
vennootschap te stellen en bij betwisting te bewijzen omstandigheden kan worden
gerechtvaardigd. Over de band van de dochter als schuldenaar, als primair
verantwoordelijke voor de selectieve betaling, komt de Hoge Raad aldus tot de
aansprakelijkheid van de moeder, omdat die zich intensief met het beleid van
de dochter had bemoeid (zeggenschap).

De betalingen van Forsythe vonden plaats aan haar zustervennootschappen.
Het arrest is evenwel ook van overeenkomstige toepassing op betalingen van
een dochter aan een moeder, in het geval dat de activiteiten van de dochter
worden beëindigd. Het arrest bevestigt niet alleen de regel uit het arrest Keulen/
BLG, toegepast op de verhouding tussen een moeder en een dochter, dat de
moeder aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad voor de schade die de
overige schuldeisers lijden vanwege een selectieve betaling door de dochter
indien de moeder de selectieve betaling in de hand heeft gewerkt, maar voegt
daar ook aan toe dat de moeder daarvoor aansprakelijk is, indien de moeder
deze selectieve betaling heeft toegestaan. Vergelijkbaar met het arrest
Sobi/Hurks II volgt uit deze toevoeging dat de moeder een ‘actieve’ zorgplicht
heeft jegens de schuldeisers van de dochter en dat bijvoorbeeld de informatie-
voorziening binnen het concern zodanig dient te zijn dat de concernleiding tijdig
op de hoogte is van ontwikkelingen die ingrijpen noodzakelijk maken.41 In het

41. Vgl. A.J.M. Klein Wassink, ‘Gedachten over de invulling van moederlijke zorgplichten in
doorbraaksituaties’, Ondernemingsrecht 2016/79, par. 5.
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arrest wordt melding gemaakt van het gegeven dat de vordering van Coral nog
niet vaststond op het moment van liquidatie, en dat voor deze vordering geen
voorziening was opgenomen. Uit het arrest kan worden afgeleid dat de moeder bij
de beëindiging van de activiteiten erop dient toe te zien dat een voldoende
voorziening wordt opgenomen voor de betaling van schuldeisers wier vordering
nog niet vaststaat, omdat daarover bijvoorbeeld nog een procedure loopt, om
aansprakelijkheid op grond van selectieve betaling te voorkomen.

Het door aansprakelijkheid van de moeder gesanctioneerde ‘verbod’ op een
selectieve betaling betekent niet dat de vordering van de moeder in het geheel
niet kan worden voldaan of pas als laatste zou kunnen worden voldaan, dus pas
de overige schuldeisers zijn betaald. Van een de facto achterstelling van de
vordering van de moeder ten opzichte van de vorderingen van de overige
schuldeisers is derhalve niet zonder meer sprake. De moeder dient er op grond
van de hiervoor genoemde rechtspraak op toe te zien dat de schuldeisers van de
dochter, overeenkomstig hun rang, gelijk worden behandeld. Een gevolg
daarvan kan zijn dat de moeder haar vordering niet volledig voldaan krijgt.

6.5 Variant / Onzekere verplichtingen

Een variant op de casus van Coral/Stalt is het geval waarin de dochter haar
bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd, de opbrengst daarvan niet heeft betaald aan
zustervennootschappen of schuldeisers, maar heeft betaald aan de moeder, die
tevens bestuurder van de dochter is, en de moeder vervolgens de schuldeisers van
de dochter (selectief) betaalt.42 In feite is sprake van één selectieve betaling van
de dochter aan de moeder, die vervolgens voor het merendeel van de schuldeisers
van de dochter wordt verzacht door de daarop volgende betalingen van de moeder
aan die schuldeisers. De schuldeiser die als enige niet betaald krijgt, blijft achter
met een vordering op een lege dochtervennootschap. Ook in dit geval ligt het
voor de hand om zowel de dochter als de moeder aansprakelijk te houden op
grond van onrechtmatige daad wegens selectieve betaling. De vraag is wat heeft
te gelden indien het gaat om een onzekere of betwiste vordering.

Ten aanzien van uitkeringen op grond van art. 2:216 BW – waar bij de
terugbetaling van een financiering overigens geen sprake van is – is Barneveld
van mening dat bij een feitelijke beëindiging van de activiteiten van de dochter
(al dan niet door de overheveling van die activiteiten naar een andere

42. Het voorbeeld is ontleend aan Hof ’s-Hertogenbosch 12 mei 2015,
ECLI:NL:GHSHE:2015:1695 (Kneppel/Stoots-van den Hoven), verbeterd bij arrest van
26 mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1927, welk arrest in cassatie in stand is gebleven, zie
HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2831 (art. 81 RO).
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vennootschap) een hoge mate van zorgvuldigheid van de betrokken aandeel-
houder(s) (en bestuurders) mag worden verwacht, in die zin dat de ‘definitieve’
uitkering van het restant aan de aandeelhouders slechts mogelijk is indien over
onzekere of betwiste vorderingen onherroepelijk is beslist.43 Bij dit standpunt
sluit ik mij graag aan. Het leent zich naar mijn mening voor overeenkomstige
toepassing op het geval waarin de dochter, nadat haar activiteiten zijn beëindigd
en het verleende krediet is opgezegd, met de terugbetaling van dat krediet in
feite eenzelfde ‘definitieve’ uitkering doet aan de moeder. Uit het arrest Coral/
Stalt volgt dat de moeder met zeggenschap over de dochter, om aansprakelijk-
heid te vermijden, dient wachten met een (volledige) aflossing van het krediet
aan zichzelf, totdat over de onzekere of betwiste vordering onherroepelijk is
beslist, en in de tussentijd dient zorg te dragen dat de dochter voor de betaling
van die vordering een voorziening aanhoudt.

6.6 Kok/Maas q.q.

In het arrest Kok/Maas q.q.44 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een indirect
bestuurder (Kok) van een gefailleerde dochter persoonlijk aansprakelijk is voor
de betalingen van de dochter aan de moeder. Kok was de enig aandeelhouder en
bestuurder van de moeder, en de moeder was enig bestuurder van de dochter.
De dochter had vlak voor haar faillissement substantiële betalingen verricht
aan de moeder. De moeder had deze betalingen gebruikt om Kok en zijn zonen
‘managementfees’ te betalen. De overige schuldeisers van de dochter leden
hierdoor schade. In hoger beroep heeft het hof niet vastgesteld of de moeder als
bestuurder van de dochter aansprakelijk is, zodat buiten beschouwing blijft of
Kok als bestuurder van de moeder ex art. 2:11 BW aansprakelijk is. Het gaat
derhalve om de vraag of Kok als beleidsbepaler van de dochter aansprakelijk
is voor de betalingen aan de moeder.

De Hoge Raad beantwoordt de vraag positief en zoekt aansluiting bij het
hiervoor genoemde arrest Ontvanger/Roelofsen, in het bijzonder bij de in
r.ov. 3.5 onder (ii) in dat arrest geformuleerde vraag of ter zake van benadeling
van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar
blijven van diens vordering, gezien de omstandigheden van het geval grond
bestaat voor aansprakelijkheid van de – in dit geval: enig indirect – bestuurder
omdat hij heeft bewerkstelligd dat de vennootschap haar verplichtingen niet
nakomt. De betrokken bestuurder is op grond van onrechtmatige daad voor
schade van de schuldeiser aansprakelijk indien zijn handelen of nalaten als

43. Zie Barneveld 2014, p. 404.
44. Zie HR 23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1204, NJ 2014/325, JOR 2014/229.

74

Prof. mr. J.W.A. Biemans



bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden
zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan
worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal volgens de Hoge Raad in
ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuurder wist of
redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of
toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze
haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de
als gevolg daarvan optredende schade.45 Dit alles geldt volgens de Hoge Raad
ook voor een enig indirect bestuurder zoals Kok. Volgens de Hoge Raad ligt in
het oordeel van het hof besloten dat Kok wist of redelijkerwijs moest begrijpen
dat de betalingen door Bouwbedrijf tot gevolg zouden hebben dat Bouwbedrijf
andere verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor
de als gevolg daarvan optredende schade, zodat hem van het bevorderen van die
betalingen persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken, en sanctioneert het
oordeel van het hof dat daarvan in het onderhavige geval ook sprake van is.46

7. Niet door-financieren bij aankomend faillissement of beëindiging
van bedrijfsactiviteiten (II) – faillissementspauliana en niet-
rechtsgeldige opzegging van krediet

7.1 Inleiding

In deze laatste paragraaf wordt ingegaan op de alternatieven die voorhanden
zijn op grond van art. 42 en 47 Fw en art. 6:248 BW indien de dochter (om
wat voor reden dan ook) het krediet aan de moeder aflost en/of de moeder ten

45. De Hoge Raad overweegt dat zich echter ook andere omstandigheden kunnen voordoen,
zoals uiteengezet in r.ov. 3.5 van het arrest Ontvanger/Roelofsen, op grond waarvan een
zodanig verwijt kan worden aangenomen.

46. De Hoge Raad noemt in dit verband de volgende door het hof vastgestelde feiten en
omstandigheden: (i) Kok heeft bevorderd dat door de dochter vlak voor haar faillissement
substantiële betalingen zijn gedaan aan de moeder, (ii) voorafgaand aan en ten tijde van de
gewraakte betalingen sprake was van een aanmerkelijk negatief vermogen van de dochter,
(iii) schuldeisers (goeddeels) onbetaald bleven, (iv) meldingen aan de fiscus waren gedaan
ter zake van betalingsonmacht met betrekking tot omzet- en loonbelasting, en (v) door de
fiscus beslagleggend was opgetreden. Afzonderlijk noemt de Hoge Raad nog het volgende
dat het hof in zijn oordeel heeft betrokken: (vi) Kok had de zeggenschap over zowel de
dochter als de moeder, (vii) de bedrijfsvoering van de dochter en de moeder was in handen
van Kok, (viii) onder al deze omstandigheden doet de door Kok bewerkstelligde (interne)
taak- en werkverdeling tussen de moeder en de dochter niet af aan de onrechtmatigheid van
zijn handelwijze.
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onrechte het krediet aan de dochter opzegt en betaling verlangt van de dochter.
In beide gevallen zal de curator het voortouw dienen te nemen.47

7.2 Vernietiging van de betaling ex art. 42 of 47 Fw

De betaling kan bloot staan aan het gevaar van vernietiging op grond van de
faillissementspauliana. Indien de moeder een financiering heeft verstrekt, zal de
aflossing daarvan als onverplicht kunnen worden aangemerkt, indien het een niet
opeisbare schuld betreft.48 Indien de betaling plaatsvindt binnen een jaar voor de
faillietverklaring zijn verschillende bewijsvermoedens van art. 43 Fw (ten aanzien
van de wetenschap van benadeling bij de schuldenaar en de wederpartij) van
toepassing: de betaling vindt plaats ter voldoening van een niet opeisbare schuld
(art. 43 lid 1 onder 2 Fw) en de rechtshandeling is verricht door een rechtspersoon
met een groepsmaatschappij (art. 43 lid 1 onder 6 Fw). Het is ook mogelijk dat
het bewijsvermoeden van toepassing is op grond van art. 43 lid 1 onder 5 onder
a Fw, indien de moeder (tevens) de bestuurder is van de dochter.

Indien de moeder de lening door opzegging van de kredietovereenkomst
opeisbaar heeft gemaakt, of indien de moeder en de dochter zijn overeengeko-
men dat de dochter de lening periodiek aflost, zal de betaling in beginsel
verplicht plaatsvinden. De curator van de dochter kan de betaling in dat geval
vernietigen op grond van art. 47 Fw indien hij kan aantonen dat de betaling
heeft plaatsgevonden terwijl de moeder wist dat het faillissement van de dochter
was aangevraagd49 of de betaling het gevolg was van overleg tussen de moeder
en de dochter, dat ten doel had de moeder door de betaling boven andere
schuldeisers te begunstigen. In veel gevallen zal de moeder op de hoogte zijn
dat het faillissement is aangevraagd. Daarvan zal vanzelfsprekend sprake zijn
indien de moeder het faillissement heeft aangevraagd, maar ook indien de
moeder de bestuurder is van de dochter, en indien een of meer personen die
betrokken zijn bij de bedrijfsvoering van de moeder tevens betrokken zijn bij
de bedrijfsvoering van de dochter.50

47. Voor de faillissementspauliana volgt dit uit art. 49 Fw. Bij een onregelmatige opzegging van
het krediet valt de schadevergoedingsvorderingen op grond daarvan in de boedel en is de
curator bevoegd op grond van art. 25 e.v. Fw en art. 68 Fw.

48. Zie HR 30 september 1994, NJ 1995/626 (Kuijsters/Gaalman q.q.). Vergelijk voorts in het kader
van zekerheidsstelling in plaats van betaling, HR 29 juni 2001, NJ 2001/662 (Meijs q.q./Bank of
Tokyo); en HR 22 december 2009, NJ 2010/273 (ABN Amro/Van Dooren q.q. III).

49. Het weten of het behoren te weten dat het faillissement onafwendbaar was of op korte
termijn wordt aangevraagd is onvoldoende. Zie HR 16 juni 2000, NJ 2000/578 (Van Dooren
q.q./ABN Amro I); en HR 29 juni 2001, NJ 2001/662 (Meijs q.q./Bank of Tokyo).

50. Vgl. HR 7 maart 2003, NJ 2003/429, JOR 2003/102 (Cikam/Siemon q.q.), r.ov. 3.2.2 en
3.3.2.
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7.3 Samenspanning binnen concern; Cikam/Siemon q.q.

Voor het aannemen van ‘overleg’ als bedoeld in art. 47 Fw dient sprake te zijn
van samenspanning tussen de moeder en de dochter, hetgeen wil zeggen dat
beiden het oogmerk moeten hebben gehad om de moeder boven de andere
schuldeisers te begunstigen. De enkele wetenschap dat de andere schuldeisers
door de betaling worden benadeeld of het faillissement van de dochter
onafwendbaar is, is daarvoor onvoldoende.51 Uit het arrest Gispen q.q./IFN
kan worden afgeleid dat indien de dochter aan de moeder betaalt, omdat zij is
gezwicht voor de druk van bedreiging met opzegging van het krediet en/of
andere maatregelen, dit uitsluit dat tussen de moeder en de dochter het bedoelde
overleg heeft plaatsgevonden.52 In het arrest Cikam/Siemon q.q.53 heeft de
Hoge Raad een beroep op art. 47 Fw gehonoreerd, en het arrest van het hof in
stand gelaten waarin het hof behoudens tegenbewijs samenspanning had
aangenomen op grond van de zeer nauwe verbondenheid tussen de schuldeiser
en de schuldenaar, alsmede de kennis van beide partijen van de slechte
financiële positie van de schuldenaar. Het ging om een betaling tussen twee
zustervennootschappen (Cikam GmbH en Cikam BV), waarbij de bedrijfsvoe-
ring in dezelfde handen lag.54 Ook in de lagere rechtspraak wordt deze
benadering (omkering bewijslast) gevolgd in gevallen waarin dezelfde persoon
bestuurder of directeur is van beide vennootschappen of een van beide
rechtspersonen bestuurder is van de andere (vgl. art. 43 lid 1 onder 5 sub a
Fw).55 Hoewel het arrest Cikam/Siemon q.q. betrekking had op betalingen
tussen zustervennootschappen, leent het arrest zich uiteraard voor overeenkom-
stige toepassing op een betaling van de dochter aan de moeder.

7.4 Onregelmatige opzegging van het krediet

In het arrest ING/De Keijzer heeft de Hoge Raad geoordeeld dat indien
een kredietverlener gebruik maakt van een overeengekomen bevoegdheid tot

51. Zie o.a. HR 24 maart 1995, NJ 1995/628 (Gispen q.q./IFN), HR 20 november 1998, NJ
1999/611 (Verkerk/Tiethoff q.q.), HR 29 juni 2001, NJ 2001/662 (Meijs q.q./Bank of
Tokyo); en HR 1 februari 2013, NJ 2013/156 (Van Leuveren q.q./ING).

52. Zie o.a. HR 24 maart 1995, NJ 1995/628 (Gispen q.q./IFN).
53. Zie HR 7 maart 2003, NJ 2003/429, JOR 2003/102 (Cikam/Siemon q.q.),
54. Zie HR 7 maart 2003, NJ 2003/429, JOR 2003/102 (Cikam/Siemon q.q.). Uit r.ov. 2.4 van het

arrest van het hof (te kennen uit het arrest) blijkt dat de Geschäftsführer van Cikam GmbH de
enig bestuurder van Cikam BV was terwijl de procuratiehouder en feitelijk bedrijfsleider van
Cikam GmbH tevens de functie van adjunct-directeur van Cikam BV bekleedde.

55. Zie o.a. Hof Arnhem 9 januari 1996, JOR 1996/26; Rb. Amsterdam 14 mei 1997, JOR 1997/
87 en Rb. Arnhem 7 maart 2002, JOR 2002/158; en Rb. Den Haag 20 juli 2016,
ECLI:NL:RBDHA:2016:8226.
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beëindiging van de kredietovereenkomst, de rechtsgeldigheid daarvan beoordeeld
dient te worden aan de hand van de overeenkomst en aan de hand van de maatstaf
van art. 6:248 lid 2 BW, die meebrengt dat de beëindiging door de kredietverlener
op grond van een dergelijke bevoegdheid niet rechtsgeldig is indien gebruikma-
king van die bevoegdheid, gelet op de omstandigheden van het geval, naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.56 Hoewel het ging
om de opzegging van een kredietovereenkomst door een bank, leent het arrest
zich ook voor toepassing in een moeder-dochter-verhouding.

Voor de nadere bepaling of sprake is van een dergelijke niet-rechtsgeldige
opzegging van het krediet wordt in de lagere rechtspraak de maatstaf gehan-
teerd die is gebaseerd op het Arnhemse arrest Rabobank/Aarding.57 In deze
uitspraak kent het hof betekenis toe aan een aantal factoren om te beoordelen of
de opzegging ten minste voldoet aan de eisen van proportionaliteit en sub-
sidiariteit.58 Indien deze rechtspraak wordt toegepast op de opzegging van
een kredietovereenkomst binnen het concern, dienen onder meer de genoemde
factoren ‘vertaald’ te worden naar de bijzondere verhouding tussen de moeder

56. Zie HR 16 januari 2015, NJ 2015/70, JOR 2015/8 (ING/De Keijzer).
57. Zie Hof Arnhem 18 februari 2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233, JOR 2003/267

(Rabobank/Aarding).
58. Zie r.ov. 4.30-4.31 van het arrest. Deze (in het arrest van het hof overigens niet ge-

nummerde) factoren zijn: (i) de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en de
ingewikkeldheid en het verloop van de kredietrelatie; (ii) een aanmerkelijke afname van
de kredietwaardigheid en/of aanmerkelijke toeneming van het bancaire kredietrisico, waarbij
met name van belang zal zijn of er voldoende dekking door zekerheid bestaat dan wel kan
worden verleend en de mate van waarschijnlijkheid of en in welke omvang deze zal blijven
bestaan (alles te stellen op de liquidatiewaarde); (iii) het gedrag en de betrouwbaarheid van
de kredietnemer alsmede de mate waarin en de tijdigheid waarmee deze de bank op de
hoogte heeft gesteld en stelt van alle voor de kredietrelatie relevante omstandigheden; (iv) of
en in welke mate de kredietnemer toerekenbaar is tekortgeschoten (bij voorbeeld door
(structurele en/of ruime) overschrijding van de kredietlimiet); (v) de kans dat de onderne-
ming van de kredietnemer, al of niet na reorganisatie of doorstart, zal overleven en de mate
waarin de kredietnemer een reorganisatie heeft opgestart; (vi) welke termijn de kredietnemer
krijgt om een andere (huis-)bankier te zoeken en welke ernstige financiële problemen voor
de kredietnemer (zullen) ontstaan indien hij zijn financieringsbehoefte niet op korte termijn
elders kan onderbrengen; (vii) de wijze van besluitvorming van de bank voorafgaand aan de
opzegging en de wijze waarop overleg is gevoerd met de kredietnemer en of en in welke
mate de bank de kredietnemer tevoren heeft gewaarschuwd; (viii) of de bank door eigen
gedragingen (zoals toelating van overschrijding van de kredietlimiet) verwachtingen heeft
gewekt; en (ix) andere maatschappelijke belangen (waaronder het voorbestaan van werk-
gelegenheid). Hoewel uit het arrest ING/De Keijzer niet volgt of de Hoge Raad deze
uitwerking van art. 6:248 lid 2 BW onderschrijft, kunnen deze factoren nog steeds
behulpzaam zijn om te bepalen of in het concrete geval de opzegging bijvoorbeeld
disproportioneel is geweest.
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en de dochter.59 Bijvoorbeeld, indien de bedrijfsvoering van de moeder en de
dochter in dezelfde handen ligt, zal de opzegging daardoor eerder rechtsgeldig
zijn, omdat aangenomen mag worden dat de kennis bij de moeder ook aanwezig
is geweest bij de dochter, en omgekeerd (vergelijk de door het hof genoemde
factoren iii, iv, vii en viii). De aard van het krediet en de mogelijkheid om elders
krediet te krijgen daarentegen zullen eerder aan een opzegging in de weg staan,
omdat een dochter niet eenvoudig bij een andere financier buiten het concern
onder dezelfde voorwaarden financiering zal kunnen verkrijgen (vergelijk
factoren i en vi). Naast de genoemde factoren kunnen in de verhouding tussen
de moeder en de dochter ook andere factoren een rol spelen die een opzegging
(sneller) rechtvaardigen. Indien de moeder het krediet bijvoorbeeld heeft
verleend aan de dochter op grond van een (externe) (concern)financiering aan
(alleen) de moeder en/of een zustervennootschap,60 welke financiering door de
bank is beëindigd, ligt in die opzegging in beginsel ook de rechtvaardiging
voor de (interne) opzegging van de kredietovereenkomst tussen de moeder en
de dochter besloten. Indien de opzegging van de externe financiering niet
uitdrukkelijk als een grond voor opzegging is opgenomen in de financierings-
overeenkomst is het denkbaar dat op grond van uitleg van de overeenkomst een
dergelijke opzeggingsgrond alsnog daarin worden gelezen. Indien sprake is van
een onregelmatige opzegging van het krediet is het denkbaar dat de curator
van de dochter de moeder aansprakelijk stelt voor de daardoor geleden schade
op grond van onrechtmatige daad dan wel toerekenbare tekortkoming.61

8. Conclusie

Voor een ‘standaard’ achterstelling van aandeelhoudersleningen bestaan op
grond van het huidige recht geen aanknopingspunten. Een dergelijke standaard-
achterstelling is gelet op de casuïstiek ook niet wenselijk, en is gelet op de
rechtspraak ook niet nodig. Doorslaggevend dient te zijn of de moeder als
schuldeiser ten opzichte van de dochter als schuldenaar een informatie- en/of
een zeggenschapsvoorsprong heeft gehad, en zo ja, op welke wijze de moeder
daarmee is omgegaan. Uit de rechtspraak komt het beeld naar voren dat in de

59. Hetzelfde geldt voor de bijzondere zorgplicht van de bank jegens haar kredietnemer en
derden, waaraan het hof in r.ov. 4.30 refereert, met de opmerking dat uit de rechtspraak van
de Hoge Raad volgt dat, onder bepaalde omstandigheden, de moeder een bijzondere
zorgplicht kan hebben jegens de schuldeisers van de dochter. Zie HR 11 september 2009,
NJ 2009/565, JOR 2009/309 (Comsys/Van den End q.q.).

60. Vgl. voor de beëindiging van concernfinanciering o.a., Hof Amsterdam 9 april 2013, JOR
2014/141, Hof ’s-Hertogenbosch 10 maart 2016, JOR 2016/211 (ING/Brova); en zie voor de
onderlinge draagplicht binnen concern, HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:BW4206; NJ 2012/
447 (Janssen q.q./JVS Beheer).

61. Vgl. Hof Amsterdam 9 april 2013, JOR 2014/141 waarin beide gronden worden genoemd.
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verhouding tussen de moeder als schuldeiser en de dochter als schuldenaar
onder omstandigheden sprake kan zijn van een feitelijke achterstelling van het
door de moeder verleende krediet, en zelfs van een verdergaande aansprake-
lijkheid van de moeder jegens de schuldeisers van de dochter. Indien de moeder
aansprakelijk is jegens een of meer schuldeisers van de dochter kunnen
– afhankelijk van het geval – daarvoor verschillende grondslagen gevonden
worden, waaronder onrechtmatige daad (art. 6:162 BW).

Van aansprakelijkheid is sprake in het geval van een structurele onderkapita-
lisatie van de dochter waarbij de moeder naar buiten toe de schijn van
kredietwaardigheid heeft gewekt. De moeder zal niet alleen achtergesteld zijn
ten opzichte van de schuldeisers van de dochter, maar kan vanwege een
schending van een bijzondere zorgplicht jegens de schuldeisers zelfs voor het
gehele faillissementstekort aansprakelijk zijn (met uitzondering van de faillisse-
mentskosten), zo volgt uit het arrest Comsys/Van den End q.q.

Treedt de onderkapitalisatie pas later in, dan is de moeder ‘slechts’ aansprake-
lijk voor de schulden van de dochter die zijn ontstaan na een bepaalde
peildatum, in plaats voor het gehele tekort in faillissement, zoals volgt uit het
arrest Sobi/Hurks II. De grondslag daarvoor is dezelfde bijzondere zorgplicht
van de moeder jegens de schuldeisers van de dochter op grond van onrecht-
matige daad. De moeder kan aan aansprakelijkheid ontsnappen door tijdig in te
grijpen binnen het concern, onder andere door, binnen de grenzen van de
faillissementspauliana, een reddingsactie te entameren en daarbij de schuldei-
sers tijdig op de hoogte te stellen.

Indien de financierende moeder op enig moment besluit om niet door te
financieren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, volgt uit verschillende
arresten dat de moeder zich ook hier, al dan niet als bestuurder van de dochter,
in beginsel (actief) de belangen van de schuldeisers aan dient te trekken, door
bijvoorbeeld niet toe te staan dat de dochter selectief aan de moeder betaalt.
Naast de hiervoor genoemde aansprakelijkheid kan de (selectieve) betaling van
de dochter aan de moeder ook blootstaan aan vernietiging ex art. 47 Fw, zoals
volgt uit het arrest Cikam/Siemon q.q. en/of kan een ‘onregelmatige’ opzegging
van het krediet als zodanig de moeder verplichten tot schadevergoeding jegens
de dochter.
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Ontvlechting van concerns in (het zicht van) insolventie:
van OGEM tot Imtech

MR. I.C.J.C. VAN DE KLUNDERT1

1. Inleiding

Ontvlechting van concerns in moeilijkheden stond vol in de schijnwerpers in
het begin van de jaren 80. Dit was de tijd waarin de voorlaatste economische
crisis zich afspeelde en de ondergang inluidde van een aantal grote, na de
oorlog opgebouwde concerns. De term sterfhuisconstructie (en als variant
daarop uitvaartconstructie) werd begin jaren 80 geïntroduceerd bij de ontvlech-
ting van OGEM. Ook recent hebben zich ontvlechtingen van concerns in
moeilijkheden voorgedaan. De term sterfhuisconstructie wordt daarbij vrijwel
niet meer gehanteerd, hoewel de wijze waarop in de huidige praktijk concerns
in moeilijkheden worden gesepareerd, veel overeenkomsten vertoont met de
sterfhuisconstructie die op OGEM werd toegepast.

In dit artikel wordt de gang van zaken bij de ontvlechting van OGEM en
Imtech2 beschreven. Aan de hand daarvan wordt nader ingegaan op een aantal
aspecten van de executie van een pandrecht op aandelen als techniek die bij
ontvlechting van concerns in moeilijkheden centraal staat.

2. OGEM

2.1 Het concern en de aanloop naar de ontvlechting

OGEM BV, een afkorting van Overzeese Gas en Electriciteitsmaatschappij
exploiteerde oorspronkelijk gas- en elektriciteitsbedrijven in voormalig Neder-
lands-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Zuid-Amerika. Als gevolg
van de dekolonisatie namen de desbetreffende landen hun energievoorziening
in eigen beheer en diende OGEM, begin jaren 60 een klein maar financieel sterk
bedrijf, zich te gaan richten op nieuwe activiteiten. Het OGEM-concern breidde

1. Ilona van de Klundert is advocaat bij Taylor Wessing NV te Eindhoven.
2. Aangezien het faillissement van Imtech pas relatief recent is uitgesproken en (nog) geen

sprake is van een voltooid onderzoek naar c.q. een rechtelijk oordeel omtrent de gang van
zaken voorafgaand aan het faillissement, heb ik de nodige terughoudendheid betracht bij de
beschrijving en beoordeling van de gang van zaken.
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zich in korte tijd fors uit door een groot aantal overnames van ondernemingen
die actief waren in de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie-
sector, technische voorraadhoudende groothandel, bouwondernemingen, toele-
veranciers in de bouwsector en ten slotte projectontwikkeling. Vanaf medio
jaren 70 was de topholding genoteerd op de beurs.

Aangezien de expansie van OGEM grotendeels was gefinancierd door het
aantrekken van vreemd vermogen, leidden de rentestijgingen eind jaren 70 en
begin jaren 80 ertoe dat de rentelasten van het concern fors stegen en een enorme
liquiditeitsdruk veroorzaakten. Al snel was duidelijk dat een herstructurering zou
moeten plaatsvinden, waarvoor begin 1980 een reorganisatieplan werd ontwor-
pen. Dit reorganisatieplan bestond eruit dat de concernactiviteiten die zouden
worden voortgezet werden onderverdeeld in zes kerngroepen.3 Alle andere (als
niet strategisch aangemerkte) belangen zouden moeten worden gedesinvesteerd.

Een relevante omstandigheid daarbij is dat meer dan 20 banken betrokken
waren, die ieder afzonderlijk een financiering hadden verstrekt aan het OGEM-
concern. Al deze financieringen waren bovendien blanco verstrekt. Om een
liquiditeitscrisis tijdens de beoogde herstructurering te voorkomen, diende de
continuïteit van alle financieringen te zijn verzekerd. De banken werden bereid
gevonden medewerking te verlenen aan de vorming van een consortium,
waarbij de bestaande faciliteiten door het bankenconsortium zouden worden
gehandhaafd. In ruil daarvoor werden door alle vennootschappen zekerheden
verstrekt in de vorm van een pandrecht op de aandelen, hoofdelijke aanspra-
kelijkheid voor de volledige financieringsschuld, fiduciaire eigendomsover-
dracht van voorraden en cessie van vorderingen op debiteuren.4

Eind 1980 blijkt dat het resultaat van de ‘gezonde’ bedrijven die de basis
vormen van het herstructureringsplan, slechter zal uitvallen dan verwacht.
Bovendien verloopt de afstoting van de projectontwikkelingsactiviteiten niet
snel genoeg, waardoor de rentedruk de liquiditeitspositie ernstig blijft bedrei-
gen. De hoge rentelasten drukken zo zwaar op het concern dat het besef ontstaat
dat OGEM de tijd niet meer heeft om gedurende de periode 1981 – 1984
gefaseerd de herstructurering uit te voeren. De raad van bestuur acht het medio
1980 noodzakelijk om een noodscenario op te stellen om de gezonde delen van
het concern juridisch en financieel te kunnen scheiden van de rest.5 In

3. L. Koopmans, Financiële en juridische aspecten van de reorganisatie van het OGEM-
concern. Het ontstaan van Vijverbos/TBI, Rotterdam: TBI Holdings BV 2009, p. 39.

4. J. van der Hoeven, A. van Putten, W.J. Slagter, Verslag van het onderzoek naar het beleid en
de gang van zaken bij OGEM holding NV, 1986, p. 327.

5. Idem, p. 355.
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december 1981 rapporteert het bestuur van OGEM aan de Raad van Commis-
sarissen dat er nog drie opties zijn, bestaande uit (i) een totaal faillissement,
(ii) het inbrengen van de goedlopende bedrijven in een afzonderlijke holding
waarna voor OGEM surseance van betaling wordt aangevraagd en (iii) het
rentevrij maken een substantieel deel van de totale bankfinanciering.6 De
afzonderlijke holding die in optie ii zou worden gevormd, zou kunnen worden
ondergebracht binnen OGEM met een separaat financieel circuit, of geheel
buiten het OGEM-concern worden geplaatst (de sterfhuisconstructie).

Al snel blijkt de derde optie niet realistisch te zijn. In december wordt een
aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor de sterfhuisconstructie, die
vervolgens gedurende januari 1982 worden voltooid. Op 28 januari 1982 is aan
OGEM Holding NV, OGEM BV en Financieringsmaatschappij OGEM voor-
lopig surseance van betaling verleend. Op 1 november 1983 worden de
vennootschappen in staat van faillissement verklaard.

2.2 Interne ontvlechting

De interne ontvlechting zag er als volgt uit. Allereerst werd door OGEM BV
eind december 1981 een nieuwe vennootschap opgericht, genaamd TBI Hol-
dings BV. De ‘gezonde’ vennootschappen, zijnde vennootschappen met een
rendement op het eigen vermogen van ten minste 7%,7 werden door OGEM
BV ingebracht als storting op de aandelen. De inbrengwaarde werd gelijk
gesteld aan het eigen vermogen van de ingebrachte vennootschappen per
31 december 1981.8

Vervolgens werden de interne en externe financieringsschulden (en vorderin-
gen) vereffend. OGEM beschikte over een interne financieringsmaatschappij.
Na verrekening resteerden per saldo vorderingen van de te separeren vennoot-
schappen op de financieringsmaatschappij met een totale omvang van ca. 92
miljoen gulden. Door het bankenconsortium werd een aanvullend krediet van
92 miljoen gulden verstrekt aan de interne financieringsmaatschappij, waarmee
de schulden van de financieringsmaatschappij aan de te separeren vennoot-
schappen werden afgelost. De vennootschappen stortten het geld door naar een
aparte rekening op naam van TBI Holdings BV.

6. Idem, p. 359.
7. L. Koopmans, Financiële en juridische aspecten van de reorganisatie van het OGEM-concern.

Het ontstaan van Vijverbos/TBI, Rotterdam: TBI Holdings BV 2009, p. 103.
8. Idem, p. 112.
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2.3 ‘Warehousing’-structuur

Nadat de vennootschappen intern gesepareerd waren, dienden deze buiten het
OGEM-concern te worden gebracht. Aanvankelijk werd gesproken over de
optie om de goedlopende en slechtlopende concernonderdelen enkel intern af te
scheiden. De voorkeur van de banken ging echter uit naar een ‘outbound’
holding. Duidelijk was dat aan OGEM Holding NV en OGEM BV op korte
termijn surseance van betaling diende te worden verleend. De vennootschappen
hadden ten gunste van de crediteuren van alle concernonderdelen een verkla-
ring ex art. 2:403 BW gedeponeerd. Bovendien was door de topholding
zekerheid verstrekt in de vorm van concerngaranties. Wanneer de goedlopende
bedrijven onder een in malaise verkerende holding blijven, neemt dit de onrust
die in de markt is ontstaan rond de continuïteit van deze ondernemingen (als
onderdeel van het noodlijdende OGEM-concern) niet weg. Indien de vennoot-
schappen onder een externe holding en dus in rustiger vaarwater worden
gebracht, wordt bij een uiteindelijke doorverkoop een zo gunstig mogelijke
prijs gerealiseerd.

Aanvankelijk werd beoogd om TBI Holdings BV te verkopen aan een nieuw op
te richten vennootschap, waarvan de aandelen zouden worden gehouden door
het bankenconsortium. Met name de buitenlandse banken waren echter afkerig
van het idee om de rol van aandeelhouder op zich te moeten nemen.9 In plaats
daarvan werd Stichting Beheer Vijverbos opgericht. De stichting richtte op haar
beurt de vennootschap Vijverbos TBI Holding BV op, waarvan zij enig
aandeelhouder was. Vijverbos TBI Holding BV zou de aandelen in TBI
Holdings BV verwerven. Daartoe werd aan haar een financiering verschaft
door het bankenconsortium, groot 150 miljoen gulden.10 De oprichting van
deze vennootschap had een zuiver fiscaal motief. Na de overname werd een
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting gevormd tussen TBI Holdings
BV en haar dochtervennootschappen en Vijverbos TBI Holding BV, zodat de
rentelasten op de acquisitiefinanciering werden gecompenseerd met de resul-
taten van de ondernemingen.11 Stichtingen kunnen in beginsel geen onderdeel
vormen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (artikel 15 lid 3
Wet VPB), zodat de oprichting van een vennootschap noodzakelijk was.

9. L. Koopmans, Financiële en juridische aspecten van de reorganisatie van het OGEM-concern.
Het ontstaan van Vijverbos/TBI, Rotterdam: TBI Holdings BV 2009, p. 109.

10. Idem, p. 115.
11. Idem, p. 115.
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2.4 Koopsom en nabetalingsclausule

Overdracht van de aandelen in TBI Holdings BV vond plaats nadat de
vakbonden daarover, conform de SER Fusiegedragsregels, waren gehoord en
de centrale ondernemingsraad een positief advies had uitgebracht. De koopsom
bestond uit een initiële koopsom en een nabetaling. De initiële koopsom (groot
117 miljoen gulden) was gelijk aan het eigen vermogen van de vennootschap-
pen conform de balans per 31 december 1981, die was voorzien van een
goedkeurende verklaring door een externe accountant. Medio 1986 diende een
eventuele nabetaling plaats te vinden. Deze nabetaling bestond uit het verschil
tussen de initiële koopsom en de opbrengst die zou worden gerealiseerd
wanneer TBI Holdings BV één of meer werkmaatschappijen vóór 31 december
1985 doorverkocht.12 Indien de ondernemingen niet of niet allemaal voor
31 december 1985 zouden zijn doorverkocht, diende de omvang van de
nabetaling te worden vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen. De
basis voor deze aanvullende betaling zou worden gevormd door het eigen
vermogen van TBI Holdings, aangevuld met de omvang van eventuele
dividenden die in de periode 1982 – 1985 zouden zijn uitgekeerd. Op deze
totale post zou de initiële koopsom die in januari 1982 reeds was voldaan
(en die gelijk was aan het eigen vermogen van TBI Holdings BV per
31 december 1981) in mindering worden gebracht.13

2.5 Aanwending koopsom

De initiële koopsom werd na voldoening aan OGEM primair aangewend om het
‘nieuwe’ krediet ad 92 miljoen gulden af te lossen.14 Het is opmerkelijk dat in
het kader van de sterfhuisconstructie een financiering werd aangetrokken ter
aflossing van concurrente schulden aan de af te scheiden vennootschappen,
waarna deze financiering direct werd afgelost uit de koopsom die werd voldaan
voor de aandelen in TBI Holdings. Het had meer voor de hand gelegen dat de af
te scheiden vennootschappen van deze vorderingen afstand hadden gedaan, of
ze voorlopig ongemoeid hadden gelaten. Op de vermogenspositie van OGEM
BVen de interne financieringsmaatschappij heeft dit kasrondje in beginsel geen
invloed gehad. Waren de vorderingen van de TBI-vennootschappen niet
afgelost, dan waren deze afgeboekt wegens oninbaarheid. Een afboeking van
de vorderingen met een nominale waarde van 92 miljoen gulden had geleid tot

12. Idem, p. 120.
13. Idem, p. 120.
14. Dit krediet is niet door het consortium, maar door twee banken afzonderlijk verstrekt. Of de

in 1980 gevestigde zekerheden eveneens tot zekerheid strekten voor deze aanvullende
financiering is onduidelijk.
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een verlaging van het eigen vermogen van de TBI-vennootschappen met
92 miljoen gulden. Aangezien de initiële koopsom was gebaseerd op het eigen
vermogen per 31 december 1981 was de koopsom, die aan OGEM BV toekomt,
eveneens 92 miljoen gulden lager geweest. Het resterende deel van de initiële
koopsom werd aangewend ter gedeeltelijke aflossing van de vordering van het
consortium. Het consortium gaf haar pandrechten en zekerheidseigendommen ten
aanzien van de TBI-vennootschappen prijs en ontsloeg de TBI-vennootschappen
uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de resterende financieringsschuld.
In ruil daarvoor bedong het consortium dat de vordering ter zake een eventuele
aanvullende koopsom op voorhand aan haar tot zekerheid werd gecedeerd.15

De door de bank aan Vijverbos TBI Holding verstrekte financiering ad 116
miljoen gulden werd onmiddellijk afgelost uit de aanwezige liquide middelen
binnen de ontvlochten vennootschappen, die door middel van een rentedra-
gende lening aan Vijverbos TBI Holding ter beschikking werden gesteld.16 In
1985 heeft een nabetaling plaatsgevonden van 75 miljoen gulden. Deze
nabetaling omvatte, naast de vergoeding op grond van de nabetalingsclausule,
eveneens een vergoeding om tot een regeling te komen ten aanzien van de
regresproblematiek.17 In hoeverre dit ertoe heeft geleid dat een gedeelte van
deze nabetaling aan de faillissementsboedels is toegekomen, is mij niet bekend
geworden. Het belang in de TBI Groep is vandaag de dag nog altijd volledig in
handen van de stichting. Het eigen vermogen van de stichting bedroeg aanvang
2009 ruim 400 miljoen euro.18

3. Imtech

3.1 Het concern en de aanloop naar de ontvlechting

Hoewel het faillissement en de ontvlechting van Imtech zich ruim 32 jaar later
afspeelde, stemmen de twee zaken op een aantal punten overeen. Net als
OGEM Holding NV was topholding Royal Imtech NV beursgenoteerd. Het
Imtech-concern bestond uit zeven divisies, die met name actief waren op het
gebied van elektrotechniek, werktuigbouw en automatisering. OGEM en
Imtech waren dus gedeeltelijk in dezelfde branches actief.

15. Of het consortium daarbij ook expliciet heeft bedongen dat de initiële koopsom (minus 92
miljoen gulden) aan haar zou worden voldaan in ruil voor vrijgave van haar zekerheidsrechten
wordt niet vermeld.

16. L. Koopmans, Financiële en juridische aspecten van de reorganisatie van het OGEM-concern.
Het ontstaan van Vijverbos/TBI, Rotterdam: TBI Holdings BV 2009, p. 122.

17. Idem, p. 7.
18. Kenmerkend voor een stichting is dat geen uitkeringen kunnen worden verricht, anders dan

uitkeringen aan derden met een ideële of sociale strekking. Het vermogen zit daarmee min of
meer ‘gevangen’ in de stichting.
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Imtech beschikte eveneens over een eigen interne financieringsmaatschappij,
die door middel van een systeem met verschillende cashpools de beschikbare
liquiditeit over het concern distribueerde. Het concern beschikt over een
kredietfaciliteit, garantiefaciliteit en obligatielening, verstrekt door meerdere
financiers (hierna: de ‘financiers’). Aan de financiers is onder meer een
pandrecht verstrekt op de door Royal Imtech en Imtech Group gehouden
aandelen in dochtervennootschappen en op de intercompanyvorderingen binnen
Imtech.19

In februari 2013 moest Imtech de publicatie van de jaarcijfers tot nader
order uitstellen, in verband met achterblijvende financiering van de grootste
opdrachtgever in Polen en mogelijke fraude bij Poolse projecten. Het concern
verwachtte een afwaardering op de Poolse activiteiten van minimaal EUR 100
mln en het lokale management in Polen werd op non-actief gesteld.20 Vanaf dat
moment ging het bergafwaarts met Imtech.

Een herstructurering van de financiering, in de tweede helft van 2014 gevolgd
door een claimemissie en verkoop van de ICT-divisie om de totale schuldenlast te
reduceren, boden te weinig soelaas. Imtech voorzag dat zij in de zomer van 2015
opnieuw met een liquiditeitstekort zou gaan kampen. De financiers werden bereid
gevonden additionele kredietruimte beschikbaar te stellen door toe te staan dat
een gedeelte van de garantiefaciliteit werd aangewend als kredietruimte.21

Enkele dagen later bleek echter dat ook de gevraagde en verstrekte aanvullende
kredietruimte onvoldoende soelaas bood. Royal Imtech NV werd gevraagd per
omgaande garanties af te geven ter verzekering van de continuïteit van de
Duitse vennootschap Imtech Deutschland GmbH en haar dochters, bij gebreke
waarvan het bestuur van de Duitse vennootschap zich op grond van de wet
gehouden achtte het eigen faillissement aan te vragen. Het bestuur van Royal
Imtech NV kon de gevraagde garanties en bevestigingen niet verstrekken,
waarna het bestuur van Imtech Deutschland haar eigen faillissement aanvroeg.
Op 5 augustus 2015 verzocht Royal Imtech NV de Rechtbank Rotterdam om
beoogd curatoren aan te wijzen in verband met de gevolgen die het faillisse-
ment van Imtech Deutschland GmbH voor haar eigen situatie zou hebben.

19. P.J. Peters & J.G. Princen, Eerste verslag (ex artikel 73a Fw) terzake de bevindingen van de
(beoogd)curatoren gedurende de stille bewindvoering periode, alsmede de eerste verslag-
periode in de faillissementen van Royal Imtech NV en Imtech Group NV, 2015, p. 38.

20. G. de Groot, ‘De teloorgang van een beurslieveling: Imtech 2012-2015’, FD 6 augustus 2015:
https://fd.nl/economie-politiek/1114007/de-teloorgang-van-een-beurslieveling-imtech-2012-
2015.

21. Idem, p. 38.
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Na aanwijzing van de beoogd curatoren bleek dat het bestuur van Royal
Imtech ervan uitging dat de continuïteit van het concern als geheel, met
uitzondering van de divisie in Duitsland, nog een mogelijkheid was indien
op korte termijn een koper werd gevonden voor het volledige concern. Daartoe
meldde zich ook een consortium van kopers. Een verkoop van het volledige
concern (exclusief Imtech Duitsland) bleek al snel niet mogelijk te zijn. De
financiers bereidden zich vanaf dat moment voor op een eventuele ontvlechting
van het concern door uitwinning van het pandrecht op de aandelen en
intercompanyvorderingen in de subholdings van de verschillende divisies.
Daartoe werd onder andere op 5 augustus 2015 een stichting opgericht (Stichting
Waterval), die op haar beurt een besloten vennootschap (Waterval BV) opricht,
waarin de stichting alle aandelen houdt.

Door de raad van commissarissen en het bestuur van Royal Imtech NV wordt
daarop besloten voorlopige surseance van betaling aan te vragen. De surseance
van betaling wordt verleend op 11 augustus 2015 en twee dagen later omgezet
in een faillissement.

3.2 De warehousing-constructie

Nadat voorlopige surseance van betaling was verleend, wilden de financiers
overgaan tot onmiddellijke ontvlechting van de Nordic Divisie en de Marine
Divisie uit het Imtech-concern door uitwinning van het pandrecht op de
aandelen en intercompany vorderingen. De gedachte daarachter was in beginsel
dezelfde als de gedachte achter de bij OGEM toegepaste sterfhuisconstructie.

Wanneer de divisies uit het noodlijdende concern zouden zijn ontvlochten,
zou dat onrust wegnemen die op de markt was ontstaan omtrent de continuïteit
van deze divisie (hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat de continuïteit daadwer-
kelijk in gevaar komt). In de warehousing-structuur konden de ondernemingen
van een (nieuwe) kredietfaciliteit worden voorzien waardoor de activiteiten
voorlopig zouden kunnen worden gecontinueerd. Vervolgens kon in relatieve
rust een verkoopproces worden opgezet, zodat de aandelen zo optimaal
mogelijk definitief te gelde konden worden gemaakt. In dit kader is vermel-
denswaardig dat de kern van de bedrijfsactiviteiten bij Imtech bestond uit
aannemingsovereenkomsten. Door een aandelentransactie werden deze in
beginsel niet geraakt en daarmee bleef ook de waarde behouden.
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Door Waterval BV werd nog geen initiële koopsom betaald. In plaats
daarvan werd een uitgestelde koopsom overeengekomen, bestaande uit de
koopsom die Waterval BV zou ontvangen bij doorverkoop van de aandelen
(en de intercompanyvorderingen) aan een derde. De pandhouder executeerde
door verkoop aan Waterval BV haar pandrecht op de aandelen in de subholding
en haar pandrecht op de vorderingen van de interne financieringsmaatschappij
op de uitvarende vennootschappen. De executie vond plaats door onderhandse
verkoop en dus op afwijkende wijze, zodat toestemming van de curatoren of
van de voorzieningenrechter vereist was (art. 3:251 lid 3 BW).

De banken verzochten de curatoren om toestemming te verlenen voor de
afwijkende wijze van verkoop van de aandelen en vorderingen op de Nordic
Divisie. De curatoren stemden daarmee in, maar bedongen wel dat:
– zij het recht behielden om de vestiging van de zekerheden te vernietigen op

grond van de actio pauliana, waarbij de overdracht in stand zou worden
gelaten en vervangende schadevergoeding zou worden gevorderd, die in
beginsel beperkt was tot de door de pandhouder ontvangen koopsom (na
doorverkoop door Waterval BV);

– de rechters-commissarissen het recht verkregen om één van de twee
bestuurders te benoemen van Waterval BV, zodat de curatoren meer zicht
zouden hebben op de prijsvorming en doorverkoop van de aandelen.22

Vijf dagen na verkoop van de aandelen in, en de vorderingen op de Nordic
Divisie aan Waterval BV, vorderden de banken dat de curatoren, c.q. de nog te
benoemen tweede bestuurder van Waterval BV instemden met een verkoop van
de aandelen en vorderingen aan Nordea Bank, omdat de toestand van de
onderneming dramatisch per dag zou verslechteren.23 Op dat moment was er
geen hoger onvoorwaardelijk bod op de Nordic Divisie. De curatoren verleen-
den daaraan hun medewerking, onder de voorwaarde dat de schade bij een
eventuele vernietiging van de zekerheden ten aanzien van de Nordic Divisie
niet gemaximeerd zou zijn op de verkoopsom die was overeengekomen tussen
Waterval BV en Nordea. De koopsom bedroeg € 1,- voor de aandelen en
€ 130.880.000 voor de intercompanyvorderingen van Imtech Capital op de
Nordic-vennootschappen (waarvan de totale omvang per 30 juni 2015
€ 295.609.000 bedroeg). Levering vond plaats op 1 september 2015. Nog

22. P.J. Peters & J.G. Princen, Tweede verslag (ex artikel 73a Fw) terzake de bevindingen van de
(beoogd)curatoren gedurende de stille bewindvoering periode, alsmede de eerste verslag-
periode in de faillissementen van Royal Imtech NV en Imtech Group NV, 2015, p. 27.

23. P.J. Peters & J.G. Princen, Eerste verslag (ex artikel 73a Fw) terzake de bevindingen van de
(beoogd)curatoren gedurende de stille bewindvoering periode, alsmede de eerste verslag-
periode in de faillissementen van Royal Imtech NV en Imtech Group NV, 2015, p. 23.
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diezelfde dag sloot Nordea Bank een overeenkomst tot verkoop van de
aandelen en vordering aan een derde, Triton Media.24 Levering vond plaats
op 2 november 2015, nadat groen licht was gegeven door de Europese
Commissie op grond van de concentratieverordening.

Op 13 augustus 2015 vond op dezelfde wijze een verkoop en levering van de
verpande aandelen in en intercompanyvorderingen op de Marine Divisie aan
Waterval BV plaats. Op het moment dat de curatoren toestemming gaven voor
de afwijkende wijze van verkoop, had een combinatie van Pon Holdings en
Parcom Capital aangegeven geïnteresseerd te zijn in het overnemen van de
Marine Divisie. Het bod was echter nog niet onvoorwaardelijk omdat goed-
keuring nodig was van de Europese Commissie. De koopsom voor de verkoop
aan de nieuwe eigenaar was gelijk aan de verkoopprijs aan Waterval BV.
Doorlevering vond plaats op 21 oktober 2015, nadat de Europese Commissie de
overname op 16 oktober had goedgekeurd.25 De koopsom voor de aandelen
bedroeg één euro. De koopsom voor intercompanyvorderingen (met een
omvang van 35 miljoen euro per 30 juni 2015) bedroeg 12 miljoen euro.

In de eerste dagen en weken na faillietverklaring slaagden de pandhouders en
curatoren erin nog een aantal andere divisies te verkopen en ontvlechten. Voor
zover de aandelen in deze deelnemingen (en de intercompanyvorderingen op
deze deelnemingen) verpand waren aan de financiers, vond de verkoop onder-
hands plaats door de pandhouder met toestemming van de curatoren, of door de
curatoren onder afdracht van de koopsom aan de pandhouders. Geen van deze
transacties vond nog plaats door toepassing van de warehousing-constructie.

4. Executie van het pandrecht als centrale techniek voor ontvlechting

4.1 Overdracht van verpande aandelen als centrale handeling

Zowel in het geval van OGEM als Imtech was op het moment dat werd besloten
over te gaan tot ontvlechting van gezonde onderdelen uit het concern reeds
duidelijk dat een surseance van betaling of faillissement van de topholding en
de interne financieringsmaatschappij onvermijdelijk (of reeds een feit) was. Het
feit dat ontvlechting van de levensvatbare ondernemingen van het concern in
het belang is van de schuldeisers van deze levensvatbare onderdelen en de
werkgelegenheid, die ongewijzigd behouden blijft, wordt vaak aangevoerd als

24. Idem, p. 24 en: https://fd.nl/ondernemen/1125252/brussels-akkoord-op-overname-imtech-
nordic-door-investeerder-trition.

25. Besluit Europese Commissie C(2015) 7255 16 oktober 2015.

90

Mr. I.C.J.C. van de Klundert



een belangrijk motief voor deze ontvlechting. De ontvlechting moet echter
primair worden beoordeeld op het niveau van de vennootschap die de aandelen
in de te ontvlechten divisie houdt. De kern van de ontvlechting is een
overdracht van (verpande) aandelen, al dan niet gecombineerd met de over-
dracht van eventuele (verpande) intercompanyvorderingen, op een moment dat
reeds sprake is van (de voorzienbaarheid van) een faillissement.26 De over-
dracht moet dan ook worden beoordeeld in het licht van de belangen van de
gezamenlijke schuldeisers van de overdragende vennootschap.27 Bij ontvlech-
ting van OGEM kwam de volledige opbrengst die gerealiseerd werd door
overdracht van de aandelen toe aan de banken in verband met het pandrecht op
onder meer de aandelen in de onderliggende vennootschappen, hetgeen bij
Imtech eveneens het geval was.

4.2 Ontvlechting door de pandgever

Een groot verschil is echter dat bij ontvlechting van OGEM de verkoop en
levering van de aandelen door de aandeelhouder werden verricht. Er was geen
sprake van een executie van een pandrecht op de aandelen. De aandelen in TBI
Holdings BV, welke vennootschap ten behoeve van de ontvlechting was
opgericht, waren niet verpand. De opbrengst kwam desalniettemin toe aan de
pandhouder, in ruil voor vrijgave van haar pandrecht op de aandelen in de
ingebrachte vennootschappen en andere zakelijke en persoonlijke zekerheids-
rechten die door de te ontvlechten vennootschappen waren verstrekt.

Wanneer de verkoop en levering wordt uitgevoerd door de vennootschap zelf,
kleeft daaraan het risico dat de overeenkomst tot overdracht, als onverplichte
rechtshandeling, wordt vernietigd op grond van de (faillissements)pauliana.28

Onder meer om het risico dat de transactie als benadelend zou worden
aangemerkt zoveel mogelijk te beperken, werd bij overdracht van TBI Holdings
voorzien in een nabetalingsclausule. De nabetalingsclausule vormt een op-

26. Uiteraard zijn met de ontvlechting nog veel meer noodzakelijke handelingen gemoeid, zoals
het opschonen van rekening-courantverhoudingen en ontslag uit de hoofdelijke aansprake-
lijkheid van de concernfinanciering (een aantal van deze elementen zijn het onderwerp van
andere bijdragen in deze bundel).

27. Dat wil niet zeggen dat de belangen van de onderliggende divisies en de meer maatschap-
pelijke belangen in het geheel geen rol spelen, Deze belangen zijn echter ondergeschikt aan
het belang van de gezamenlijke schuldeisers van de aandeelhoudende vennootschap. Toch
kunnen deze belangen in de regel op vrijwel gelijke wijze worden meegewogen, omdat zij
zich (door de aanwezigheid van aansprakelijkheidsverklaring ex art. 2:403 BW en andere
aansprakelijkheidsverbanden) laten vertalen naar een belang op het niveau van het vermogen
van de holding.

28. Zie bijv. vzr. Rb. Oost-Brabant 29 april 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:2173 (Purdey).
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waartse correctie op de koopsom wanneer de uiteindelijke waarde of gereali-
seerde koopsom bij doorverkoop vast komt te staan.

Het paulianarisico is een van de redenen waarom bestuurders terughoudend zijn
om zelf in afstemming met de pandhouder tot ontvlechting over te gaan.
Daarnaast worden de mogelijkheden om efficiënt tot een ontvlechting over te
gaan voorafgaand aan een faillissement beperkt door wettelijke (toestemmings)
vereisten. Zo kan op grond van de statuten en/of art. 2:107a BW de toestem-
ming van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist zijn om tot
overdracht van een gedeelte van het concern over te gaan.29 Wanneer de
topholding beursgenoteerd is, wordt een voornemen om tot ontvlechting over te
gaan openbaar door het bijeenroepen van de vergadering ter verkrijging van
de vereiste toestemming. Het spreekt voor zich dat door deze openbaarmaking
de mogelijkheid om in relatieve rust de ontvlechting door te voeren illusoir
wordt. Bovendien dient de (centrale) ondernemingsraad in de gelegenheid te
worden gesteld om advies uit te brengen over de voorgenomen ontvlechting30

en dienen de werknemersverenigingen en de Sociaal Economische Raad op
grond van de SER Fusiegedragsregels vooraf gemotiveerd in kennis te worden
gesteld, hetgeen gezien de daarmee gemoeide tijd vaak zal worden beschouwd
als een belemmering om de ontvlechting op korte termijn door te kunnen
voeren.

De gang van zaken bij Imtech laat tenslotte zien dat een ontvlechting middels
onderhandse verkoop door de pandgever buiten faillissement niet mogelijk is
wanneer het bestuur (en/of de raad van commissarissen) een ontvlechting niet
direct als wenselijk of noodzakelijk ziet, bijvoorbeeld omdat het bestuur (al dan
niet terecht) van oordeel is dat er nog mogelijkheden zijn om het concern als
geheel te kunnen continueren.

4.3 Executie van het pandrecht: openbare verkoop als onterecht
uitgangspunt

Sinds enkele jaren is meer aandacht ontstaan voor de uitwinning van een
pandrecht op aandelen ter ontvlechting of herstructurering van een noodlijdend
concern.31 De wijze waarop executie van een pandrecht dient plaats te vinden,

29. Hetgeen de bestuurders van Imtech er zelfs van weerhield om toestemming te geven voor
een afwijkende wijze van verkoop door de pandhouder.

30. Art. 25 lid 1 sub a jo. art. 35 WOR.
31. Zie o.a. H.J. Damkot & P. Neuteboom, Bancaire zekerheid liber amicorum Mr. J.H.S.G.K.

Timmermans, Deventer: Kluwer 2010. Zie ook: Rb. Utrecht 30 maart 2012,
ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0487.
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is geregeld in artikel 3:250 en 3:251 BW. Deze bepalingen zijn toegesneden op
een pandrecht op roerende zaken, maar worden bij gebrek aan een afwijkende
regeling geacht eveneens van toepassing te zijn op executie van een pandrecht
op aandelen. Het uitgangspunt is dat executie dient plaats te vinden door middel
van een openbare verkoop (art. 3:250 lid 1 BW). Daarvan kan slechts worden
afgeweken indien de voorzieningenrechter dat op verzoek van de pandhouder
of pandgever bepaalt (art. 3:251 lid 1 BW),32 of indien dat tussen de
pandhouder en de pandgever (en eventuele beslagleggers en beperkt gerech-
tigden) wordt overeengekomen nadat de pandgever bevoegd is geworden om
tot executie over te gaan.

De gang van zaken bij ontvlechting van Imtech illustreert dat een openbare
veiling, uitzonderingen daargelaten, geen geschikt middel is om een verkoop
van de aandelen tegen een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. Wanneer
de ontwikkelingen binnen een concern zich in snel tempo opvolgen, is er
eenvoudigweg onvoldoende tijd om een veiling te organiseren. Ook wanneer er
meer tijd is, ligt het niet voor de hand dat een openbare verkoop van aandelen in
een vennootschap die een onderneming drijft tot de hoogste opbrengst zal
leiden. Om een bod uit te kunnen brengen, dient een gegadigde inzicht te
verkrijgen in de boeken van de onderneming. Wanneer enkel inzicht wordt
verstrekt in gegevens die reeds openbaar zijn of die niet als concurrentgevoelig
gelden, is het voor een gegadigde niet mogelijk om een reëel bod uit te brengen.
Het is dan ook evident dat een openbare veiling in de regel geen reële
mogelijkheid is om een pandrecht op aandelen te executeren, maar eerder de
continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen.33

Wanneer een verzoek wordt gedaan aan de voorzieningenrechter voor een
afwijkende wijze van verkoop, toetst de voorzieningenrechter of op deze wijze
de maximale opbrengst voor de verpanding van de aandelen wordt gerealiseerd.
Dit in het belang van de pandgever en andere schuldeisers, al dan niet met een
beperkt recht.34 Op grond van het door de rechtbanken gehanteerde reglement
dient bij indiening van het verzoek een taxatierapport te worden overgelegd,
dat niet ouder is dan zes maanden, en waaruit zowel de onderhandse als de

32. In pandaktes die gebaseerd zijn op de LMA documentatie is de mogelijkheid van de
pandgever een verzoek te doen in beginsel uitgesloten, zodat bij de zeer omvangrijke
financieringen in beginsel enkel de pandgever de mogelijkheid heeft zich tot de financier te
wenden.

33. Zo ook: H.J. Damkot & P. Neuteboom, Bancaire zekerheid liber amicorum Mr. J.H.S.G.K.
Timmermans, Deventer: Kluwer 2010, p. 115. Zie eveneens: I. van Gasteren, ‘Financiële
herstructurering door middel van uitwinning van een pandrecht op aandelen’, FIP februari
2010, p. 10.

34. Rb. Amsterdam 10 september 2009, JOR 2009/340 ov. 5.4.
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executoriale verkoopwaarde is opgenomen.35 Ter beantwoording van de vraag
of middels de gevraagde wijze van verkoop de maximale opbrengst wordt
gerealiseerd, onderzoekt de voorzieningenrechter echter primair of aannemelijk
is dat bij onderhandse verkoop een hogere opbrengst valt te verwachten dan bij
een openbare verkoop.36 Daarnaast wijst de voorzieningenrechter het verzoek
af wanneer sprake is van een ander bod, dat tevens bindend is en beter is dan het
bod dat ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter wordt voorgelegd.37 De
maatstaven waaraan de voorzieningenrechter toetst of een zo hoog mogelijke
opbrengst gerealiseerd wordt, schieten bij uitwinning van een pandrecht op
aandelen tekort. Een openbare verkoop van aandelen leidt immers in beginsel
nooit tot de optimale opbrengst. Toch motiveren voorzieningenrechters de
toewijzing van een verzoek om onderhands te mogen verkopen als volgt:
“dat een onderhandse verkoop in een geval als dit tot een betere opbrengst zal
leiden dan een veiling van de aandelen, gelet op de structuur en de complexiteit
van de Groep en de noodzaak van verdere financiering van de vennootschap,
waarvan de aandelen worden verkocht.”38

Dat een onderhandse verkoop leidt tot een betere opbrengst dan een openbare
verkoop, hetgeen bij executie van aandelen vrijwel per definitie het geval is,
betekent niet zonder meer dat daarmee de optimale prijs is gerealiseerd. Van een
voorzieningenrechter mag dan ook een meer kritische toets worden verwacht.

Zoals door Van Gasteren en Damkot en Neuteboom uiteengezet, is er een
alternatief beschikbaar dat de gedachte achter de openbare verkoop als primaire
wijze van executie zo dicht mogelijk benadert, namelijk een besloten verkoop-
procedure (‘closed auction’).39 Bij een closed auction wordt aan een vooraf
geselecteerde groep potentiële kopers in een gecontroleerd proces informatie
beschikbaar gesteld, waarna de gegadigden onder gelijke voorwaarden in de
gelegenheid worden gesteld een bod uit te brengen. Bij een zorgvuldig ingericht
proces en een zorgvuldige selectie van de mogelijke kopers kan gesteld worden
dat het hoogste bod het resultaat is van marktwerking (op een wijze die de
openbare verkoop benadert) zodat het beste bod ook echt het meest optimale
bod is. Indien een pandhouder afziet van het houden van een closed auction en

35. Procesreglement verzoekschriftprocedures rechtbank handel/voorzieningenrechter, 1 januari
2016, p. 24.

36. Zie o.a. Rb. Amsterdam 10 september 2009, JOR 2009, 340, ov. 5.1 en Rb. Utrecht 30 maart
2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0487, ov. 3.8.

37. Rb. Amsterdam 10 september 2009, JOR 2009/340, ov. 5.1.
38. Idem, ov. 5.1.
39. I. van Gasteren, ‘Financiële herstructurering door middel van uitwinning van een pandrecht

op aandelen’, FIP februari 2010, p. 20. H.J. Damkot & P. Neuteboom, Bancaire zekerheid
liber amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Deventer: Kluwer 2010, p. 115.
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één koper aan de voorzieningenrechter voordraagt, past het dat de voorzienin-
genrechter de pandhouder vraagt te motiveren:
– waarom de koopsom die de door haar voorgedragen koper zal voldoen met

zekerheid optimaal is, en dus hoger dan de opbrengst die naar verwachting
kan worden gerealiseerd door middel van een closed auction, of

– waarom het organiseren van een closed auction in dit geval (door tijdsdruk
waardoor de continuïteit van de onderliggende onderneming op het spel
staat of andere bijzondere omstandigheden) niet mogelijk of zeer bezwaar-
lijk is.

De pandhouder kan zich daarbij niet beroepen op het feit dat het de pandhouder
vrij staat te bepalen of en wanneer hij gaat executeren zodra hij bevoegd is tot
parate executie over te gaan, zoals door de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Amsterdam centraal werd gesteld.40 Het feit dat het de pandhouder
vrij staat het moment te kiezen waarop hij tot executie overgaat, neemt niet weg
dat aan de wijze waarop executie plaats vindt voorwaarden kunnen worden
gesteld, zodat met de executie zelf tijd is gemoeid. De kans is zeer klein dat zich
uit eigener beweging of op voordracht van de pandgever gegadigden melden
die in staat zijn direct een bindend bod neer te leggen wanneer aan de executie
geen openbaarheid is gegeven en aan de executie geen zorgvuldig onderzoek
naar potentiële gegadigden vooraf is gegaan. Het verhoudt zich dan ook niet
met de strekking van art. 3:251 BW wanneer op basis van de afwezigheid van
een beter bod van een derde, in combinatie met het feit dat een openbare
verkoop in het algemeen een ongeschikt middel is voor de executie van
aandelen vanuit een complexe structuur, de conclusie wordt getrokken dat de
voorgelegde onderhandse verkoop de meest optimale wijze van verkoop is.

4.4 De door de curator te hanteren toets

De afweging die de voorzieningenrechter maakt, zal een curator in het
faillissement van de pandgever eveneens moeten maken indien de pandhouder
verzoekt in te stemmen met een afwijkende wijze van verkoop. Het is bepaald
geen uitzondering meer te noemen dat tijdens een faillissement een onderne-
ming of divisie wordt ontvlochten door executie van een pandrecht op
aandelen. Zo heeft recent eveneens in de faillissementen van Selexyz,41 Perry
Sport BV, (Tenson BV), McGregor Fashion Group BV (Emergo Textile
Projects BV en X-One BV) en Macintosh Retail Group BV (Brantano NV)
een onderhandse verkoop van aandelen door de pandhouder plaatsgevonden,

40. Rb. Amsterdam 10 september 2009, JOR 2009/340.
41. Rb. Utrecht 30 maart 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0487.
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waarvoor de curatoren hun toestemming hebben verleend of waarbij zij formeel
als verkopende partij fungeerden.

Ook een curator dient met het oog op het door hem te behartigen belang van de
gezamenlijke schuldeisers zichzelf ervan te verzekeren dat een zo hoog
mogelijke opbrengst wordt gerealiseerd. De overweging die een curator daarbij
maakt, is breder dan de toets van de voorzieningenrechter. De toets van de
voorzieningenrechter beperkt zich in beginsel tot de koopsom of opbrengst van
de aandelen. De motivering van de curatoren in het faillissement van Imtech om
medewerking te verlenen aan een onderhandse verkoop door de pandgever van
de aandelen in Imtech Nordic en Imtech Marine illustreert dat de afweging van
de curatoren zich niet beperkt, en ook niet hoeft te beperken tot de directe
opbrengst voor de aandelen. De opbrengst van deze aandelen was ten aanzien
van beide transacties één euro.42 Het alternatief voor de voorgelegde verkoop
was een faillissement van de desbetreffende divisie, aangezien de divisie
hoofdelijk aansprakelijk was voor de aan het concern verstrekte financiering,
die inmiddels opeisbaar was. De gezamenlijke schuldeisers van de failliete
vennootschap, die de verpande aandelen in eigendom hadden, zouden als
gevolg van een faillissement van de te ontvlechten divisie geconfronteerd
worden met een enorme toename van de totale schuldenlast, doordat verstrekte
bank- en concerngaranties zouden worden ingeroepen bij een discontinuïteit
van de ondernemingen. Het belang van de gezamenlijke schuldeisers werd door
verkoop van de aandelen dus ook indirect gediend, doordat de boedel een
enorme toename van de concurrente schuldenlast bespaard bleef. Daarnaast
vermelden de curatoren in hun afweging te hebben betrokken dat de werkge-
legenheid voor de werknemers van de desbetreffende divisie ongewijzigd
behouden is gebleven en de verplichtingen van de ontvlochten vennootschap-
pen jegens hun crediteuren in beginsel ongewijzigd kunnen worden nageko-
men. De curatoren hebben belangen van maatschappelijke aard dus kennelijk
ten overvloede in hun afweging meegenomen.

De vraag is echter wel of de bevoegdheid tot executie van het pandrecht door
een pandhouder gebruikt mag worden wanneer daarmee de facto geen directe
opbrengst wordt gerealiseerd. De opbrengst van de aandelen bedroeg bij
verkoop van de aandelen in de Marine Divisie en de Nordic Divisie van Imtech
immers één euro. Het pandrecht is een verhaalsrecht, dat ertoe strekt om een
vordering tot voldoening van een geldsom met voorrang op de opbrengst van
een goed of zaak te verhalen (art. 3:227 lid 1 BW). De aan het pandrecht

42. Daarnaast werd door de kopers een koopsom voldaan voor overname van de verpande
vordering van de interne financieringsmaatschappij, zie hiervoor in hoofdstuk 3.
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verbonden bevoegdheid tot parate executie strekt er uitsluitend toe om de
pandhouder in de gelegenheid te stellen zijn vordering te verhalen op de
opbrengst die door verkoop gerealiseerd wordt (art. 3:248 lid 1 BW). Slechts de
door executie te realiseren opbrengst van het onderpand is van belang. Wanneer
het pandrecht wordt geëxecuteerd om de continuïteit van de onderliggende
onderneming te kunnen waarborgen en zo een verdere toename van de
vordering van de financier te voorkomen, wordt deze bevoegdheid aangewend
met een ander doel dan waarvoor zij is verleend, zijnde het verhalen van de
vordering op de opbrengst van de vordering. De consequentie daarvan is naar
mijn mening dat de pandhouder zijn bevoegdheid tot executie van de aandelen
mogelijk niet kan inroepen (art. 3:13 lid 2 jo. lid 1 BW). Wanneer de
voorzieningenrechter een verzoek tot onderhandse verkoop van de aandelen
voor € 1,- wordt voorgelegd, zou hij dit verzoek dan ook op grond van
artikel 3:13 BW moeten afwijzen. Dat in dit geval het pandrecht op de aandelen
wordt uitgewonnen in combinatie met het pandrecht op de intercompany-
vordering, waarbij wel een opbrengst wordt gerealiseerd, maakt dat niet anders.
De redenering zou alsdan immers zijn dat de verpande aandelen zijn verkocht
met als doel om een (hogere) opbrengst te kunnen realiseren voor de verpande
vordering. Wanneer de pandgever, of in het geval van Imtech de curatoren,
toestemming geven voor de verkoop van de aandelen voor één euro, zullen de
gevolgen van deze uitoefening in strijd met het doel van (uitwinning van) het
pandrecht, in beginsel uitblijven.

4.5 Hoge tijdsdruk als beperkende factor

Hoewel een closed auction bij executie van een pandrecht mijns inziens het
uitgangspunt zou moeten zijn, illustreert de gang van zaken in de faillisse-
menten van Imtech en OGEM dat, wanneer het volledige concern gebruikmaakt
van dezelfde kredietfaciliteit, de ontvlechting vaak zo snel zal moeten plaats-
vinden dat ook een closed auction procedure niet kan worden afgewacht. Het
feit dat de te ontvlechten onderneming onderdeel uitmaakt van een concern
waarvan in de markt inmiddels bekend is dat deze in moeilijkheden verkeert,
heeft bovendien invloed op de waarde van de onderneming, maar de exacte
invloed is op voorhand en onder grote tijdsdruk moeilijk in te schatten. Indien
de tijd gemoeid met een closed auction niet afgewacht kan worden, doet
zich vaak eveneens het probleem voor dat geen actuele waarderingsrapporten
(en geen actuele cijfers) beschikbaar zijn. Voor de voorzieningenrechter (of de
curator) is dan geen goed referentiekader beschikbaar om de koopsom te
kunnen toetsen. Daarnaast worden deze onzekerheden door de koper verdis-
conteerd in het uitgebrachte bod. De hoge tijdsdruk leidt daardoor (wellicht
onnodig) tot een lagere opbrengst.
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Een curator of de voorzieningenrechter wordt verzocht medewerking te
verlenen aan de overdracht op basis van een dit-of-niets-argument. Wanneer
geen executie van de aandelen plaatsvindt, is het enige alternatief immers een
faillissement van de te ontvlechten ondernemingen. Voor alle partijen staat vast
dat een faillissement per definitie tot een slechter resultaat leidt dan een verkoop
van de aandelen. Dat betekent echter niet dat het voorgelegde bod daarmee ook
het onder deze omstandigheden meest optimale bod is.

Het systeem, waarbij de vereiste toestemming van de pandgever of voorzie-
ningenrechter een waarborg schept ten aanzien van de realisatie van de optimale
koopsom, komt door de grote tijdsdruk en de afwezigheid van een betrouwbaar
referentiekader om het bod te beoordelen, ernstig onder druk te staan. De
afwezigheid van een betrouwbaar referentiekader zou kunnen worden onder-
vangen door hantering van een nabetalingsclausule, zoals door het bestuur van
OGEM werd gehanteerd om te waarborgen dat de koopsom in lijn is met de
waarde van de onderneming. De koper baseert zijn bod op een presumptie van
de rentabiliteit of de vermogenswaarde van de onderneming. Rekening hou-
dend met de nog onbekende gevolgen van het faillissement en eventuele andere
verrassingen doordat geen diepgaand boekenonderzoek heeft kunnen plaats-
vinden (en over het algemeen geen garanties zullen worden gegeven), vindt
daarop een flinke bijstelling plaats ter verdiscontering van dit risico. Blijkt het
effect op de rentabiliteit of vermogenswaarde lager uit te vallen, dan is het niet
meer dan redelijk dat een nabetaling plaatsvindt. Daarmee wordt voorkomen
dat de koper profiteert van de tijdsdruk waaronder de overdracht moet
plaatsvinden en de waarde van de onderneming, die zou moeten toekomen
aan de schuldeisers, gedeeltelijk cadeau wordt gedaan aan de koper.

4.6 Het ‘doorrollen’ van de financiering

Een ander aspect van een ontvlechting door executie van het pandrecht is dat
gegadigden vaak in hun bod betrekken dat de door de pandhouder aan de
onderneming verstrekte financiering, of het door haar benutte deel van de aan
het concern verstrekte financiering (nog enige tijd) dient te worden gecontinu-
eerd. Het is voor een koper vaak onmogelijk om direct een vervangende
financiering voor de onderneming aan te trekken wanneer de verkoop op een
zeer korte termijn plaatsvindt. Daarmee lijkt de pandhouder een ongelimiteerde
mogelijkheid te hebben om andere (en wellicht betere) biedingen te elimineren
door medewerking aan continuering van de financiering te onthouden. Die
mogelijkheid is echter niet onbegrensd. Bij het verzoek toestemming te
verlenen voor onderhandse verkoop van de aandelen in Schoeller Arca werd
door de pandhouder aangevoerd dat een hoger bod, dat aan de voorzieningen-
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rechter ter kennis was gebracht, niet onvoorwaardelijk zou zijn. Dit omdat in
het bod als voorwaarde was opgenomen dat de financiers van de ‘senior’
faciliteit deze faciliteit zouden doorrollen. De financiers gaven aan daartoe niet
bereid zijn. De voorzieningenrechter overwoog dat continuering van de senior
faciliteit geen voorwaarde was van het bod, maar onderdeel uitmaakt van dat
bod.43 Het bod had op dit punt geen ander karakter dan het bod van de
voorgedragen koper die dezelfde voorwaarde hanteerde. De voorzieningen-
rechter creëert daarmee de ruimte om een ander bod, in weerwil van het feit dat
de financiers aangeven niet bereid te zijn een gedeelte van de financiering bij
een overdracht aan deze gegadigde te continueren, mee te nemen in de
beoordeling of de door de pandhouder voorgenomen verkoop tot de hoogste
opbrengst zal leiden. Wanneer het evident is dat een continuering van de
financiering op oneigenlijke gronden wordt geweigerd (namelijk enkel om een
andere gegadigde met een beter bod te elimineren), kan dit leiden tot een besluit
van de voorzieningenrechter om het verzoek van de pandhouder af te wijzen.
Van doorslaggevend belang is daartoe echter wel dat de door de pandhouder
voorgedragen verkoop eveneens voorziet in een continuering van een gedeelte
van de financiering zodat die biedingen in die zin vergelijkbaar zijn. Overigens
concludeert de voorzieningenrechter inzake Schoeller Arca ten overvloede dat
de overwegingen van de senior financiers om de financiering ingeval van een
overname door Stirling Square (die het alternatieve bod uitbracht) niet te
continueren, zakelijke overwegingen waren, die hen toekwamen.44

4.7 De warehousing-constructie

Zowel bij ontvlechting van OGEM als bij ontvlechting van Imtech werd
gekozen voor de hantering van een warehousing-constructie. Daarbij wordt
een structuur gecreëerd waarbij de aandelen worden overgedragen aan een
daartoe opgerichte besloten vennootschap. De aandelen van deze besloten
vennootschap zijn in handen van een stichting. Door gebruik te maken van
een stichting worden de ‘gezonde’ ondernemingen direct uit het noodlijdende
structuur ontvlochten, zonder dat reeds sprake is van een definitieve nieuwe
eigenaar.

43. Rb. Amsterdam 10 september 2009, JOR 2009/340, ov. 4.9.
44. Idem, ov. 4.12. De financiers hadden aangevoerd dat het bod van Stirling Square de

vennootschap zou opschepen met een te zware overblijvende schuldenlast, waardoor het
voor hen onaantrekkelijk zou zijn om door te financieren. Daarnaast beschouwden zij
Stirling Square (een private equity partij) als een concurrent en zagen zij geen reden om een
concurrent te financieren.
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Wanneer de overdracht van de aandelen aan de warehousing-structuur plaats-
vindt door executie van het pandrecht, gaat het pandrecht op het moment van
overdracht teniet. De executie is voltooid door levering van de aandelen aan de
koper. De pandhouder verliest daarmee het pandrecht, nog voordat de (volle-
dige) opbrengst is gerealiseerd. De kopende entiteit is echter een entiteit die
door de pandhouder is opgericht, waarbij de pandhouder de bestuurders van de
stichting en de besloten vennootschap heeft aangewezen. Doordat het pandrecht
reeds is geëindigd, is de pandhouder (c.q. de bestuurder van de warehousing-
structuur) bij doorverkoop niet langer gebonden aan de dwingendrechtelijke
bepalingen voor executie door de pandhouder (art. 3:250-251 BW). Onder-
handse verkoop is dus mogelijk zonder toestemming van de voorzieningen-
rechter of de pandgever. Dit terwijl economisch gezien de uitwinning van het
pandrecht nog niet is voltooid en de pandgever, of de gezamenlijke schuldeisers
in het faillissement van de pandgever belang hebben bij een zo hoog mogelijke
opbrengst. De pandgever heeft na overdracht aan de warehousing-constructie in
beginsel geen enkele bevoegdheid of controle meer ten aanzien van de
aandelen. Dit werd door de onderzoekers in de OGEM-enquête reeds als
onwenselijk gezien. Het feit dat in de overeenkomst met koper Vijverbos
TBI Holding een informatieverplichting was opgenomen, waarbij OGEM tijdig
voorafgaand op de hoogte moest worden gesteld van iedere voorgenomen
beslissing tot verkoop van de aandelen in de TBI-vennootschappen, zodat zij
haar oordeel daarover kon vormen en aan TBI kenbaar kon maken, bood
volgens de onderzoekers weinig zekerheid omdat de naleving daarvan niet
gewaarborgd was.45 De onderzoekers achtten het onvoldoende dat twee
voormalig bestuurders van OGEM werden aangesteld als bestuurder van de
kopende entiteit, mede omdat deze bestuurders vrijwel onmiddellijk na uitvoe-
ring van de ontvlechting ontslag namen als bestuurder van OGEM.46

Ook door de curatoren in het faillissement van Imtech werd bedongen dat op
enigerlei wijze inzicht en controle kon worden uitgeoefend op het verkoop-
proces vanuit de warehousing-constructie, door aanstelling van een door de
rechters-commissarissen aan te wijzen tweede bestuurder, die over gelijke
bevoegdheden beschikte. Aangezien de aandelen in de Nordic Divisie met
toestemming van de curatoren zijn doorverkocht nog voordat de desbetreffende

45. J. van der Hoeven, A. van Putten & W.J. Slagter, Verslag van het onderzoek naar het beleid
en de gang van zaken bij OGEM holding NV, 1986, p. 511.

46. Idem, p. 511.
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bestuurder werd benoemd, heeft deze benoeming uiteindelijk nooit plaatsge-
vonden.47

De verkoop vanuit de warehousing-constructie maakt in materieel opzicht
onderdeel uit van de uitwinning van het pandrecht op de aandelen, zodat van de
bestuurder van de pandgever in het kader van een behoorlijke taakvervulling
worden verwacht dat hij in ruil voor zijn medewerking aan deze constructie
bedingt dat in de overeenkomst wordt voorzien in een waarborg dat een zo
optimale verkoopprijs wordt gerealiseerd. Dat geldt eveneens voor een curator
in het faillissement van de pandgever, met het oog op de belangen van de
gezamenlijke schuldeisers.

Deze waarborg zou eruit kunnen bestaan dat de pandgever invloed heeft op
de samenstelling van het bestuur van de warehousing-constructie, zoals door de
curatoren van Imtech bedongen. Een alternatief is om in de overeenkomst op te
nemen dat de pandgever vooraf toestemming dient te verlenen voor een
voorgenomen (wijze van) doorverkoop.48 De pandgever mag deze toestem-
ming enkel weigeren wanneer daarmee niet de optimale opbrengst wordt
gerealiseerd. Indien de pandhouder van oordeel is dat de pandgever ten
onrechte zijn toestemming onthoudt, kan in een kortgedingprocedure worden
gevorderd dat de pandhouder toestemming dient te verlenen. Daarmee zou de
overeengekomen regeling de waarborgen van de formele executie van het
pandrecht benaderen.

5. Conclusie

De executie van een pandrecht op aandelen is een veelgebruikte techniek om
een deel van een concern in (het zicht van) insolventie te ontvlechten. Het
wettelijk kader voor executie van dit pandrecht, en de wijze waarop dit wordt
toegepast door de voorzieningenrechter, is geënt op de executie van verpande
roerende zaken. De wijze waarop wordt getoetst of de optimale koopsom wordt
gerealiseerd, dient dan ook meer te worden toegespitst op de beperkingen die
aan de mogelijkheden tot verkoop van aandelen zijn verbonden.

47. Bij verkoop van de Marine Divisie werd weliswaar ook gebruikgemaakt van de warehou-
sing-constructie, maar daarbij stond reeds op voorhand vast, aan wie en onder welke
voorwaarden doorverkoop zou plaatsvinden. Het gebruik van de warehousing-constructie
hing samen met het feit dat de voorgenomen overdracht nog diende te worden aangemeld bij
de Europese Commissie op grond van de concentratieverordening.

48. Dit zou verder kunnen worden gespecificeerd door in de verkoopprocedure dat (en eventueel
op welke wijze) als uitgangspunt geldt dat een closed auction wordt georganiseerd.
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De hoge tijdsdruk, en het gebrek aan mogelijkheden om de onderneming op
korte termijn nauwkeurig te waarderen, en het faillissement van de te ont-
vlechten ondernemingen als alternatief, beperken de opbrengst van de aandelen
in de te ontvlechten divisie en beperken bovendien de mogelijkheden van de
pandgever of diens curator om zich een zelfstandig oordeel te kunnen vormen
over de aanvaardbaarheid van de door de pandgever geïnitieerde overdracht.
Dit zou kunnen worden ondervangen door hantering van een nabetalings-
clausule, of het tijdelijk onderbrengen van de ondernemingen in een warehou-
sing-constructie, waarbij wordt voorzien in een mogelijkheid voor de
pandgever om inzicht te verkrijgen in en invloed te verkrijgen op de inrichting
van het verkoopproces.
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Belangenconflicten bij groepen van vennootschappen in
faillissement

MR. R.J. VAN GALEN1

De enkelvoudige vennootschap is eerder uitzondering dan regel. De meeste
ondernemingen zijn vormgegeven als groep van vennootschappen. Het verband
tussen die vennootschappen en de mate van integratie is echter zeer verschil-
lend. Soms zijn er verschillende vennootschappen voor de verschillende fasen
in het productieproces of voor de verschillende functies die vervuld moeten
worden, bijvoorbeeld een handelsvennootschap, een productievennootschap,
een personeelsvennootschap, een financieringsvennootschap. Soms zijn er
afzonderlijke vennootschappen voor de diverse regio’s waarin de onderneming
actief is. Dat speelt natuurlijk vooral in internationale groepen die bijvoorbeeld
een aparte handelsvennootschap kennen voor elk land. Ook is mogelijk dat
binnen de onderneming geheel verschillende activiteiten plaatsvinden met elk
een eigen groep vennootschappen of dat een overname van een onderneming
heeft plaatsgevonden terwijl de activiteiten van de overgenomen vennootschap-
pen niet verplaatst zijn binnen de nieuwe groep. Er zijn vele motieven voor de
gebruikmaking van groepen en meestal is het motief niet, althans niet primair,
datgene waar wij als insolventiejuristen aan zouden denken: de beperking van
aansprakelijkheid. Gebruikmaking kan ook plaatsvinden om verdeling van
verantwoordelijkheden tot stand te brengen, om boekhoudkundige redenen,
om belastingredenen, in verband met financieringen, ten behoeve van ratings en
zo voorts. De uiteenlopende samenstelling van groepen brengt ook grote
verschillen in onderlinge afhankelijkheid met zich. Aan het ene eind van het
spectrum laat zich een productiemaatschappij denken die uitsluitend onderdelen
fabriceert ten behoeve van een product dat elders in de groep wordt ge-
assembleerd, terwijl deze productiemaatschappij niet beschikt over de intellec-
tuele eigendomsrechten. Zo’n productiemaatschappij is volstrekt afhankelijk
van het welzijn van de groep en kan niet buiten de stolp zelfstandig bestaan.
Aan de andere kant van het spectrum valt te denken aan de zelfstandige
werkmaatschappij die diensten aan de buitenwereld verkoopt en voor haar
omzet niet afhankelijk is van de groep.

1. Robert van Galen is advocaat bij Nauta Dutilh in Amsterdam.
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Belangentegenstellingen tussen groepsvennootschappen

Nemen wij tot uitgangspunt een groep waarin steeds alle aandelen van de
vennootschappen lager in het organigram gehouden worden door de vennoot-
schap erboven en alleen de topholding externe aandeelhouders heeft. Zolang
alle vennootschappen in de groep solvent zijn is er geen belangentegenstelling
van betekenis tussen de vennootschappen. Al het aandeelhoudersbelang is
immers gebundeld in de topholding, terwijl uitgangspunt is dat de crediteuren
van de vennootschappen geen wezenlijke tegengestelde belangen hebben,
omdat zij alle voldaan kunnen worden. In een situatie van dreigende of
werkelijke insolventie verandert dit beeld echter drastisch. Allereerst ontstaat
er een belangentegenstelling tussen de vennootschappen, omdat hun belang nu
in veel sterkere mate geïdentificeerd moet worden met het belang van hun
crediteuren. De crediteuren van een insolvente vennootschap A hebben er
belang bij dat zoveel mogelijk activa aan vennootschap A toebehoren en dat
zoveel mogelijk inkomsten aan vennootschap A toekomen. Hier kan hun belang
botsen met het belang van de crediteuren van vennootschap B.

De Hoge Raad heeft in het Juno-arrest van 20012 geoordeeld dat voor het
bestuur van een groep vennootschappen het belang van het concern een rol kan
spelen, maar dat dat belang niet doorslaggevend kan zijn in de zin dat het
prevaleert boven de andere bij de onderscheiden vennootschappen betrokken
belangen. Bartman lijkt in zijn noot het arrest aldus te interpreteren dat het
bestuur van de individuele vennootschap altijd die andere bij de individuele
vennootschap betrokken belangen zou moeten laten prevaleren boven het
concernbelang, maar dat is mijns inziens onjuist. Het ging er in deze zaak
om dat het bestuur door zijn handelen verhaalsrechten op de vennootschappen
had gefrustreerd of illusoir gemaakt. Er was dus ten minste een dreigende
insolventie waarin belangen van crediteuren van de individuele vennootschap
werden getroffen. Zou er geen vraag van frustratie in de verhaalsmogelijkheden
aan de orde zijn geweest, dan zou er ook niet een geprononceerd belangen-
conflict tussen de bij de ene vennootschap betrokken crediteuren en andere
vennootschappen van de groep zijn geweest. In dat geval zou het belang van de
individuele vennootschappen in sterkere mate verbonden zijn geweest met het
belang van hun uiteindelijke aandeelhouder.

2. HR 26 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4804, NJ 2002/94 (noot Maeijer), JOR 2002/2
(m.nt. Bartman).
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Groepsinsolventies, curatoren en crediteurencommissies

De vraag of in geval van een groepsinsolventie dezelfde curator benoemd zou
moeten worden in alle faillissementen van de groepsvennootschappen of dat
juist verschillende curatoren benoemd zouden moeten worden is lastig te
beantwoorden. Omdat de onderneming veelal over meerdere vennootschappen
verspreid is, is een gecoördineerde verkoopinspanning vaak van groot belang
om de synergie tussen de activiteiten van de diverse vennootschappen te
verzilveren. Zou in ieder afzonderlijk faillissement een aparte curator benoemd
worden dan zou een zeer wezenlijk risico gecreëerd worden dat in het kader van
de verkoop of voortzetting van levensvatbare onderdelen van de onderneming
te veel energie en tijd besteed wordt aan onderlinge afstemming en aan het
uitonderhandelen of -vechten van de onderlinge posities. In veel gevallen
worden daarom dezelfde curatoren benoemd voor alle of een groot deel van
de gefailleerde vennootschappen.3 Het probleem daarbij is dat juist op het
moment waarop de belangentegenstelling het meest geprononceerd is, één
curator, of meerdere curatoren die in alle faillissementen zijn benoemd, dat
belangenconflict in zich bergen, terwijl er niet een adequate voorziening
aanwezig is waardoor de belangen van de afzonderlijke boedels (d.w.z. hun
crediteurengemeenschappen) behartigd kunnen worden. Zo zal de curator
wanneer niet duidelijk is aan welk faillissement activa toegerekend moeten
worden daar een beslissing over moeten nemen. De rechter-commissaris die op
de curator toezicht moet houden is zelf niet geëquipeerd om dat toezicht
adequaat gestalte te geven en de crediteuren van de onderscheiden vennoot-
schappen hebben niet de middelen in handen om hun belangen voldoende te
kunnen behartigen. In de fase waarin de curator de activa van de diverse
vennootschappen verkoopt staan zij meestal buitenspel. De verkoop dient snel
plaats te vinden en in dat kader kan weinig informatie aan de crediteuren
gegeven worden over, bijvoorbeeld, de waardering van de betrokken activa,
omdat het belang van de boedels bij de verkooponderhandelingen geschaad kan
worden indien die informatie “op straat” komt te liggen. Men zou menen dat de
waardering en toerekening dan achteraf verantwoord zouden moeten worden en
onderwerp van discussie zouden moeten kunnen zijn, maar de verantwoor-
dingsplicht van de curatoren is, sinds de Jomed-uitspraken,4 zeer beperkt en de
verslagen van de curatoren hoeven slechts een globaal beeld te geven. In de
Jomed-uitspraken, waar overigens ook de toerekening van activa aan moeder
respectievelijk dochter in het geding was, besliste de Hoge Raad ook nog dat de

3. Ik merk op dat men de laatste tijd wel iets meer gevallen ziet waarin verschillende curatoren
benoemd worden voor verschillende vennootschappen. Voorbeelden zijn Imtech en DSB.

4. HR 21 januari 2005, ECLI:NL:HR:AR3406 en AS 3534; NJ 2005/249 en 250.
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boedelbeschrijving en de staat van baten en lasten er een jaar na opening van
het faillissement nog niet hoefden te zijn (zij zijn er ook nooit gekomen). Dat is
jammer, want die boedelbeschrijving op vennootschapsniveau zou meer dui-
delijkheid hebben gebracht omtrent de toerekening van de activa aan de diverse
vennootschappen en de waardering van de aan ieder van die vennootschappen
toe te rekenen activa. Ik geloof niet dat crediteuren die een betere verantwoor-
ding wensen kunnen rekenen op een warm onthaal door de rechter-commissaris
en de hogere rechterlijke instanties. In de Fokker-faillissementen vond een
schikking plaats over een intercompany-vordering die van groot belang was
voor de uitdelingen die gedaan konden worden aan de diverse crediteuren-
groepen. Ook hier bestond dus een aanzienlijke belangentegenstelling tussen de
boedels. De rechtbank had getracht met dit belangenconflict rekening te houden
door in de diverse Fokker faillissementen wisselende combinaties van dezelfde
personen tot curatoren te benoemen. Dat systeem werkte niet, omdat curatoren
zelf hun wisselende benoemingen in de faillissementen niet in het oog hielden.
Zo heb ik meegemaakt dat in een procedure de curatoren in de samenstelling
van een van de andere Fokker faillissementen optraden als verweerders.

Het voorgaande zou misschien kunnen doen denken dat ik er voorstander van
zou zijn dat toch in alle faillissementen binnen een groep verschillende
curatoren benoemd worden. Dat is echter niet het geval. Er is vaak een
overstijgend belang om de faillissementen in één hand af te wikkelen, maar
ik meen dat er wel een adequate belangenbehartiging van de crediteuren van
ieder van die boedels dient plaats te vinden. Mijns inziens zou hier een taak
voor de crediteurencommissie kunnen liggen. In de Verenigde Staten is dit ook
het orgaan dat waakt voor de belangen van de crediteuren van de individuele
vennootschap. Uit 28 U.S.C. § 1408(2) (Title 28 van de U.S.Code betreft
Judiciary and Judicial Procedure) volgt dat, indien ten aanzien van één tot een
groep behorende vennootschap bankruptcy proceedings zijn geopend, ook de
andere tot die groep behorende vennootschappen bij dezelfde rechtbank een
faillissementsprocedure kunnen openen. Aldus kunnen de faillissementsproce-
dures van alle tot de groep behorende vennootschappen bij één rechtbank
geconcentreerd worden. Voor grote faillissementen is dat meestal de Bank-
ruptcy Court van Manhattan, soms die van Delaware of Chicago. In Chapter 11
(reorganisatie)procedures blijft het bestuur de leiding behouden en dat betekent
dat ook in organisatorische zin de governancestructuur intact blijft. §1102 sub b
(1) van de Amerikaanse Bankruptcy Code bepaalt echter dat in iedere Chapter
11 procedure een crediteurencommissie wordt gevormd waarin de 7 grootste
crediteuren zittting hebben. In een Chapter 7 liquidatieprocedure wordt een
curator benoemd. Wanneer ten aanzien van diverse groepsvennootschappen een
Chapter 7 procedure wordt geopend, kan dat voor al die procedures dezelfde
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persoon zijn. De crediteuren in iedere Chapter 7 procedure kunnen een credi-
teurencommissie kiezen.

In de Nederlandse context zou ook gedacht kunnen worden aan de mogelijk-
heid om, indien de crediteuren van een tot de groep behorende vennootschap
dat wensen, voor die vennootschap een aparte crediteurencommissie in te
stellen. Aldus is gewaarborgd dat het specifieke crediteurenbelang dat gemoeid
is met die boedel, afdoende wordt gewaarborgd. Een minder vergaande
oplossing zou zijn dat één crediteurencommissie wordt ingesteld voor alle tot
de groep behorende faillissementen. Die laatste, door mij in een noot ver-
dedigde, oplossing5 zou met zich moeten brengen dat de eventueel uiteenlo-
pende belangen naar behoren vertegenwoordigd zijn en dat de commissie de
aan de crediteurencommissie toekomende bevoegdheden kan uitoefenen ten
aanzien van ieder van de betrokken faillissementen. Dat laatste komt er in
essentie op neer, dat de commissie niet wordt gezien als een crediteuren-
commissie van alleen de holding die geen toegang zou hebben tot de informatie
en stukken met betrekking tot de gefailleerde dochter (artikel 76 Fw), of die in
de in de wet voorgeschreven gevallen niet ten aanzien van beslissingen met
betrekking tot die dochter geraadpleegd hoeft te worden. In Nederland blijkt
de vorming van een crediteurencommissie echter nogal eens voeten in de aarde
te hebben. Artikel 75 Fw schrijft voor dat in de verificatievergadering de
crediteuren geraadpleegd worden over de vorming van een crediteurencom-
missie en dat indien een meerderheid vóór die instelling is, de rechter-
commissaris daartoe overgaat. In de meeste faillissementen vindt echter geen
verificatievergadering plaats of vindt deze pas na jaren plaats. Artikel 74 Fw
bepaalt nu dat vóór de verificatievergadering de rechtbank een voorlopige
crediteurencommissie kan instellen indien de belangrijkheid of de aard van de
boedel daartoe aanleiding geeft. Omdat de verificatievergadering doorgaans pas
zo laat of helemaal niet plaatsvindt, zou men verwachten dat de rechtbank,
indien één of meer van de grotere crediteuren daarom vraagt, al snel overgaat
tot de instelling van een voorlopige crediteurencommissie. De praktijk blijkt
echter anders te zijn. In het Fokker-faillissement, waar men toch moeilijk van
kan zeggen dat de aard en het belang van de boedel er geen aanleiding toe
gaven, kwam een crediteurencommissie pas na zeer veel druk tot stand. De
jurisprudentie laat ook een reeks van afwijzingen zien.6

5. Noot onder Rb. Rotterdam 26 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3184, JOR 2016/252.
6. Rb. Zutphen 4 maart 2005, ECLI:NL:RBZUT:2005:AT0253; Rb. Amsterdam 25 maart 2003,

JOR 2003/154 en Rb. Rotterdam 21 juni 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BA 7839.
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Eurocommerce (Visser) en Imtech

Voor groepen zijn in het bijzonder interessant de beschikking van de Hoge Raad
in de Eurocommerce-zaak7 en de beschikkingen van de Rechtbank Rotterdam
in de Imtech-zaak. In de eerste zaak waren zowel Eurocommerce Holding B.V.
en Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. als Gerrit Visser failliet verklaard.
Visser was, tezamen met enkele familieleden, via een stichting grootaandeel-
houder van de Eurocommerce-groep en bovendien (indirect) bestuurder van de
Eurocommerce vennootschappen. Visser werd ervan verdacht tot de Eurocom-
merce-groep behorende goederen te hebben ontvreemd. Twee banken met
vorderingen op zowel de Eurocommerce vennootschappen als op Visser
wensten een voorlopige crediteurencommissie in het faillissement van Visser
te doen instellen. De Rechtbank Zutphen was van oordeel dat de aard en de
belangrijkheid van de boedel geen aanleiding gaven tot de instelling van een
voorlopige crediteurencommissie en overwoog daartoe, kort samengevat (i) dat
het hier ging om een privé-persoon, (ii) dat complicerende omstandigheden
(zoals internationale aspecten met betrekking tot de diverse bankrekeningen van
Visser) zouden ontbreken, en dat de omvang van de reeds aanwezige en de nog
in de boedel terug te brengen activa bescheiden zou zijn, (iii) dat het meer voor
de hand had gelegen dat de banken hadden verzocht om een crediteuren-
commissie in de faillissementen van de Eurocommerce-vennootschappen, (iv)
dat volstaan kon worden met informeel overleg tussen de banken en de curator
en (v) dat niet kon worden uitgesloten dat het belang van de banken bij een
crediteurencommissie in strijd zou komen met het belang van een correcte
afwikkeling van het faillissement van Visser privé, omdat de banken kennis die
zij in hun hoedanigheid van lid van de crediteurencommissie van Visser zouden
verkrijgen, zouden kunnen gebruiken om hun belangen in de Eurocommerce
faillissementen ten koste van andere crediteuren te misbruiken. De Hoge Raad
verwierp het cassatieberoep met het oordeel dat de rechtbank een juiste maatstaf
had aangelegd. Inmiddels is vonnis gewezen in een strafzaak tegen Visser.
Visser heeft bekend huurcontracten van vier vastgoedprojecten te hebben
vervalst, voorts is hem telastegelegd dat hij vermogen aan Eurocommerce en
zichzelf zou hebben onttrokken door € 10 mln aan zijn vrouw over te maken,
een hotel beneden de waarde aan zijn dochter te verkopen en een stal met 130
renpaarden, die later voor € 17 mln werd doorverkocht, voor € 4,3 mln aan zijn
zoon te verkopen.8 In het licht daarvan zou de Zutphense rechtbank zich nog
eens mogen afvragen of zij nu werkelijk op goede gronden tot het oordeel was
gekomen dat de omvang van de reeds aanwezige en de nog in de boedel terug te

7. HR 6 juni 2014, NJ 2014/299. ECLI:NL:HR:2014:1338.
8. FD van 7 november 2016.
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brengen activa bescheiden zou zijn. Bij vonnis van 16 december 2016
veroordeelde de Rechtbank Almelo Visser tot 3,5 jaar gevangenisstraf wegens
valsheid in geschrifte, faillissementsfraude en witwassen.9 Voor deze bijdrage
zijn de hiervoor genoemde argumenten van de Rechtbank Zutphen onder (iii)
en (v) van bijzonder belang. Het argument dat in een ander faillissement van de
groep een crediteurencommissie ingesteld had kunnen worden vind ik niet
aansprekend. Het gaat hier om verschillende boedels, en het “toezicht” dat de
Visser-crediteurencommissie zou kunnen houden op de boedel van Visser is
dan ook anders dan het “toezicht” dat de crediteurencommissie in het Euro-
commerce faillissement kan houden. Wat Visser betreft geldt natuurlijk dat die
crediteurencommissie vooral betrokken zal kunnen zijn bij het onderzoek naar
de onttrekkingen aan het vermogen van Visser zelf. De crediteuren van Visser
en de crediteuren van Eurocommerce zijn ook slechts gedeeltelijk dezelfden.
Het argument dat misbruik gemaakt zou kunnen worden van de kennis die is
opgedaan in het ene faillissement bij de belangenbehartiging in het andere
faillissement valt in abstracto niet te loochenen, maar demonstreert anderzijds
de belangentegenstelling tussen de beide boedels. In bijzondere gevallen zou
dat wellicht een reden kunnen zijn om een bepaalde crediteur niet te benoemen
in een crediteurencommissie, maar mij komt voor dat het gevaar toch concreter
geformuleerd zou moeten worden dan in de beschikking van de rechtbank is
gebeurd. Met een zo vage formulering kan in ieder groepsfaillisssement wel een
crediteurencommissie geweigerd worden. Bovendien zal aan het risico van
misbruik in veel gevallen het hoofd geboden kunnen worden met minder
vergaande maatregelen dan totale uitsluiting.

In de Imtech zaak was een aantal Imtech-vennootschappen failliet verklaard
waaronder de moedervennootschap Royal Imtech N.V. Rabobank verzocht om
de instelling van een voorlopige crediteurencommissie voor de gezamenlijke
faillissementen, subsidiair de instelling van crediteurencommissies voor ieder
van Royal Imtech en vijf dochters en meer subsidiair alleen in het faillissement
van Royal Imtech. Omdat de vennootschappen niet geconsolideerd werden
afgewikkeld was de rechtbank van oordeel dat per vennootschap beoordeeld
diende te worden of een crediteurencommissie diende te worden ingesteld. In
haar tussenbeschikking van 18 december 201510 oordeelde de Rechtbank
Rotterdam dat zij de instelling van een crediteurencommissie in het faillisse-
ment van Royal Imtech toewijsbaar achtte. Ten aanzien van de overige
vennootschappen wees de rechtbank het verzoek af in haar eindbeschikking

9. Ten tijde van het voltooien van deze bijdrage is de precieze inhoud van het vonnis mij nog
niet bekend.

10. ECLI:NL:RBROT:2015:9476, JOR 2016/80.
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van 26 april 2016.11 In haar hiervoor genoemde tussenbeschikking had de
rechtbank overwogen dat er wellicht geen behoefte zou bestaan aan een
crediteurencommissie in de faillissementen van de dochters, omdat Royal
Imtech een 403-verklaring had afgelegd en de vorderingen van de crediteuren
van de dochters daarom toch al aan de orde konden komen in de crediteuren-
commissie van Royal Imtech. Rabobank voerde daartegen aan dat weliswaar
door de aansprakelijkheid van Royal Imtech aan de passivazijde materieel
sprake was van consolidatie, maar dat zonder een crediteurencommissie in ieder
van de dochters, de beslissingen die curatoren zouden nemen in hun hoeda-
nigheid van curatoren van die dochters aan het zicht van de crediteuren-
commissie in Royal Imtech zouden kunnen worden onttrokken. In haar
eindbeschikking oordeelde de rechtbank dat voor geen van de dochters de
instelling van een crediteurencommissie nodig was. Sommige dochters waren
leeg en bij één dochter diende een schikking met de banken plaats te vinden,
zodat Rabobank daar sowieso zicht op had en andere crediteuren daar geen rol
bij speelden.

Slotopmerkingen over de crediteurencommissie

Mijns inziens zijn al deze gevechten over de instelling van een crediteuren-
commissie enigszins oneigenlijk, omdat de bedoeling van de wetgever was dat,
in de kort na de opening van het faillissement te houden verificatievergadering,
de crediteuren zouden beslissen over de instelling van een crediteurencommis-
sie, zonder dat de rechter-commissaris of de rechtbank die instelling kon
weigeren. In faillissementen waar die instelling niet de moeite waard zou
zijn, zou men mogen verwachten dat de crediteuren geen behoefte zouden
hebben aan zo’n commissie die immers ook voor hen de nodige inspanningen
met zich zou brengen. Een echte belemmering voor de afwikkeling kan zo’n
commissie ook niet vormen, omdat de crediteurencommissie geen beslissings-
bevoegdheid heeft. Zij mag slechts adviseren en onderzoeken en in sommige
gevallen dient bij verschil van inzicht tussen de commissie en de curator de
rechter-commissaris te beslissen. De terughoudendheid van de rechterlijke
macht om mee te werken aan de instelling van een voorlopige commissie in
de gevallen waarin de verificatievergadering niet binnen de wettelijke termijn
plaatsvindt, vind ik dan ook misplaatst.

Zowel in het wetsontwerp dat INSOLAD op 13 december 2012 indiende als in
haar ontwerp voor een surseanceregeling12 wordt voorzien in een schuldeisers-

11. ECLI:NL:RBROT:2016:3184, JOR 2016/252.
12. Zie op de website van INSOLAD.
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vergadering die spoedig na de opening van het faillissement, respectievelijk de
voorlopige surseanceverlening, wordt gehouden, ook indien er (nog) geen
aanleiding is om de schulden te verifiëren. In die eerste vergadering dient
dan ook steeds de vraag aan de orde te zijn of een schuldeiserscommissie dient
te worden ingesteld. Ik zal op deze bepalingen hier niet verder ingaan, omdat
deze bijdrage niet zozeer gaat over de instelling van een crediteurencommissie
en dit onderwerp hier slechts van belang is voor zover die instelling een
bijdrage kan leveren tot een betere afweging van de belangen van de
onderscheiden boedels.

Belangentegenstellingen (vervolg)

Het voorgaande neemt niet weg dat er ook binnen een boedel zeer aanzienlijke
belangentegenstellingen kunnen bestaan tussen de diverse categorieën credi-
teuren. Die belangenverschillen kunnen er bijvoorbeeld betrekking op hebben
dat concurrente crediteuren erbij gebaat kunnen zijn als de curator met succes
een gepretendeerde preferentie of een gepretendeerd zekerheidsrecht betwist.
Ook kan er natuurlijk een belang bestaan bij de betwisting van de hoogte van de
vorderingen van andere crediteuren. Maar zelfs als alle schulden van de boedel
en daarmee gepretendeerde preferenties en zekerheidsrechten volledig vast-
staan, blijven er belangenverschillen. Stel een pandhouder mag verwachten dat
bij liquidatieverkoop van de aan hem verpande goederen zijn vordering net
betaald kan worden terwijl er geen vrij actief is. Wordt de onderneming echter
voortgezet dan doet zich de mogelijkheid voor dat de opbrengst van de
goederen veel hoger is zodat ook aan de concurrente crediteuren nog een
bedrag toevalt, maar ook doet zich dan de mogelijkheid voor dat de voortzetting
een flop wordt en de verpande goederen nog minder zullen opbrengen dan de
aanvankelijke liquidatiewaarde. In zo’n geval heeft de pandhouder belang bij
onmiddellijke liquidatieverkoop, terwijl de concurrente crediteuren belang
hebben bij voortzetting van de onderneming. Het begrip “gezamenlijk belang
van de crediteuren” is dan ook verwarrend, omdat in veel gevallen er dus juist
niet zo’n gezamenlijk belang is. Beleid dat in het belang is van de één is niet in
het belang van de ander. Hier wreekt zich dat de wet geen regels omtrent de
afweging van de uiteenlopende belangen van de betrokken crediteuren bevat
waar de curator zich aan zou moeten houden wanneer hij zijn beleid bepaalt.
Omdat de pandhouder separatist is kan hij hier tot op zekere hoogte sturend in
optreden, zij het dat hij voor een onderhandse verkoop in principe medewerking
van de curator nodig heeft.13 Het is de vraag of zo’n liquidatieverkoop wel

13. Zie daarover mijn recente bijdrage aan TvI, ‘Het belang van de separatist en de curator bij de
artikelen 57 en 58 Fw’, TvI 2016/29.
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altijd helemaal gerechtvaardigd is. Zo kan zich de situatie voordoen waarin de
kans op een hogere opbrengst bij enige vorm van voortzetting heel groot is en
het risico dat de verpande goederen minder zullen opbrengen heel klein. In het
geval waarin een financier hoofdelijk krediet heeft verleend aan een aantal tot
een groep behorende vennootschappen en die vennootschappen zekerheden
hebben verstrekt is de analyse welke beleidslijn in het belang is van de “boedel”
van een individuele vennootschap, soms nog moeilijker te maken.

Ik zal nu nog een enkele illustratie geven van de wijze waarop de belangen van
de boedels van de diverse vennootschappen uiteen kunnen lopen in een
groepssituatie. Voor de eenvoud doe ik daarbij een stapje terug en ga ik ervan
uit dat er in alle boedels alleen maar concurrente crediteuren zijn, zodat de
belangen binnen iedere boedel gelijkgericht zijn.

Stellen wij ons een bedrijf voor dat goederen produceert. Het heeft al het
onroerend goed waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd ondergebracht in
één “onroerend goed-vennootschap” en de productie zelf in een “productie-
vennootschap”. Er worden omzetverliezen gemaakt en de hele groep gaat
failliet. De curator van de produktievennootschap verwacht dat voor het gehele
bedrijf een goede koopprijs verkregen kan worden indien nog een half jaar
wordt voortgeproduceerd. Daarvoor is dan wel noodzakelijk dat ook het
onroerend goed voor het bedrijf behouden blijft. De curator van de onroerend
goed-vennootschap verwacht echter dat als hij het onroerend goed separaat en
spoedig in de markt zet vrijwel zeker is dat hij het onroerend goed voor een
zodanige prijs zal kunnen verkopen, dat zijn crediteuren 95% van hun
vorderingen zullen kunnen ontvangen. Wordt de productievennootschap nog
een half jaar voortgezet dan zou het deel van de koopprijs dat aan de onroerend
goed-vennootschap toekomt wel eens hoger kunnen zijn, maar als de voortzet-
ting mislukt kan die ook veel lager zijn. Men zou dus kunnen zeggen dat de
crediteuren van de onroerend goed-vennootschap een overwegend belang
hebben bij separate verkoop en de crediteuren van de productievennootschap
een overwegend belang bij voortzetting. In principe zou deze casus kunnen
worden opgelost doordat afspraken gemaakt worden tussen de beide curatoren
over een redelijke compensatie voor het vasthouden van het onroerend goed. Er
zijn echter diverse complicaties mogelijk. Ten eerste laat zich denken dat de
curator van de onroerend goed-vennootschap gebruik maakt van zijn hold out-
positie door meer van de curator van de productievennootschap te trachten te
bedingen dan een redelijke afdekking van het risico. Door dat te doen handelt
hij wel degelijk in het belang van de crediteuren van zijn vennootschap. Ook is
mogelijk dat de crediteuren van de onroerend goed-vennootschap niet een
identiek belang hebben. Zo is denkbaar dat een crediteur van de onroerend
goed-vennootschap tevens crediteur is van de productievennootschap. Dat kan
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zijn op grond van een garantie voor de verplichtingen van de onroerend goed-
vennootschap, maar het kan ook een geheel andere schuld zijn. Zulke cross-
interests komen veel voor. Deze ene crediteur heeft dan misschien belang bij
voortzetting, terwijl de andere crediteuren van de onroerend goed-vennootschap
belang hebben bij separate verkoop. Kortom, in het kader van een groeps-
faillissement kunnen er vele conflicterende belangen zijn, tussen boedels als
geheel of tussen crediteuren. Het afstemmen van het beleid op een adequate
omgang met die belangentegenstellingen is een gecompliceerde opgave.

Ik ken geen land14 dat een uitgewerkte regeling heeft voor de coördinatie
van groepsfaillissementen. De regeling in de Verenigde Staten die erop
neerkomt dat de crediteurencommissies de belangen van de individuele boedels
moeten behartigen onder toezicht van een gemeenschappelijke bankruptcy
court komt er misschien nog het dichtste bij. In internationaal verband is er
wel het een en ander.

Groepen in een internationale context

De onlangs herziene Europese Insolventieverordening15 die vanaf 26 juni 201716

van toepassing wordt bevat een hoofdstuk over groepsinsolventies (hoofdstuk V).
Aan de totstandkoming is een uitvoerige discussie vooraf gegaan. Bij de
Europese Insolventieverordening gaat het om groepen die in meerdere lidsta-
ten zetelen. De insolventieprocedures worden (behoudens de nog te noemen
groepscoördinatieprocedure) geopend in de lidstaat waar de individuele
groepsvennootschap haar centrum van voornaamste belangen heeft en de
regels van dit hoofdstuk van de Europese Insolventieverordening zien vooral
op de coördinatie van insolventieprocedures die in verschillende lidstaten zijn
geopend. Deze grensoverschrijdende context brengt vragen met zich die
verband houden met de soevereiniteit van de individuele lidstaten die in
nationaal verband natuurlijk niet spelen.

In een internationale context laten zich vier modellen denken om met groepen
van insolvente vennootschappen om te gaan.

14. Zie echter het Duitse wetsvoorstel Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Kon-
zerninsolvenzen, die nog steeds in de Bundestag aanhangig is: zie de mededeling van
24 november 2016: https://www.bundestag.de/blob/481668/2b3a74b565040a2783-
f50e4d10b2cc3b/097_30_11_2016-data.pdf. De voorgestelde regeling lijkt in een aantal
opzichten sterk op de regeling in de hierna nog te bespreken herziene Europese Insolven-
tieverordening.

15. Verordening van 20 mei 2015, EU 2015/848, L141/19.
16. Zie de rectificatie voor alle taalversies van 11 november 2016, 2012/0360 (COD), 11707/16.
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Het eerste model is het model waarbij aan de curatoren in de procedures van
de groepsvennootschappen bevoegdheden worden toegekend om de coördinatie
te bevorderen, maar zonder enige vorm van hiërarchie. Daarbij valt te denken
aan recht op informatie omtrent andere insolventieprocedures, het recht
gehoord te worden in andere insolventieprocedures, het recht een akkoord
aan te bieden in andere insolventieprocedures en het recht de faillissements-
rechter van een andere insolventieprocedure te verzoeken aan de curator
bevelen te geven in het belang van de coördinatie. Bij dat laatste valt dan
bijvoorbeeld te denken aan een verzoek tot schorsing van liquidatieverrich-
tingen. Zoals hierna nog aan de orde zal komen is dit het model dat in
hoofdzaak is gekozen in de herziene Europese Insolventieverordening. Het
tweede model houdt in dat aan één van de curatoren bijzondere bevoegdheden
toekomen. Zo zou aan de curator van de moedervennootschap de uitsluitende
bevoegdheid kunnen toekomen een akkoord aan te bieden aan alle crediteuren,
zou zijn toestemming vereist kunnen zijn voor activatransacties van de dochter
(mogelijk behoudens een rechtsmiddel voor de curator van de dochter) zou het
recht op informatie eenzijdig bij hem kunnen liggen enzovoorts. In de Europese
context was dat model niet haalbaar omdat dat zou betekenen dat de curator uit
lidstaat A zeggenschap zou krijgen over de insolventieprocedure met betrek-
king tot een vennootschap in lidstaat B. Daar komt nog bij dat vrij gemakkelijk
te manipuleren valt welke vennootschap als moedervennootschap aangemerkt
dient te worden (bijvoorbeeld door hier en daar een vennootschap te verhan-
gen). In de Europese context betekent dat dat in wezen een jurisdictie voor de
moedervennootschap gekozen kan worden en dus ook een jurisdictie voor de
curator die zeggenschap krijgt over de dochters. Het derde model houdt in dat
dezelfde curator wordt benoemd in alle faillissementen. Dit is het model dat in
Nederland veelvuldig wordt gevolgd. Zoals hiervoor besproken is, werkt dat
model efficiëntie in de hand, maar indien maatregelen ontbreken die beharti-
ging van de belangen van de individuele boedels bewerkstelligen, bergt dit
model het gevaar in zich dat belangentegenstellingen worden weggemoffeld. In
een internationale context doet zich bovendien het probleem voor dat die ene
curator zich voldoende thuis zou moeten voelen in diverse rechtsstelsels17

om daar het faillissement van de groepsvennootschap af te wikkelen. Het
vierde model ten slotte houdt in dat alle faillissementen worden versmolten en
alle activa op één hoop worden gegooid. De verschillende posities van de
crediteuren in de onderscheiden faillissementen worden dan genegeerd of
moeten met compenserende maatregelen worden opgelost. Men spreekt dan
van substantive consolidation. Het model kan in Europa op weinig bijval
rekenen, maar wordt in de Verenigde Staten wel toegepast. De Hoge Raad heeft

17. En talen.
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in het Zilfa-arrest18 impliciet de mogelijkheid onderkend dat indien de boedels
niet gescheiden kunnen worden zij als één geheel moeten worden afgewikkeld.
Dat is een beetje een “waar niets is verliest de keizer zijn recht”-geval.

De herziene Europese Insolventieverordening kent allereerst een coördinatie-
stelsel zoals uiteengezet bij het eerste model. Artikel 56 H-IVO bepaalt dat
insolventiefunctionarissen (“IFs”) (=bewindvoerders en curatoren) van insol-
ventieprocedures van groepsvennootschappen met elkaar dienen samen te
werken “voor zover die samenwerking geschikt is om de doeltreffende uitvoe-
ring van deze procedures te vergemakkelijken, niet onverenigbaar is met de op
die procedures toepasselijke regels en geen belangenconflict veroorzaakt”. Die
laatste beperking is natuurlijk in het bijzonder interessant voor het onderhavige
onderwerp. De samenwerkingsverplichting impliceert een informatieverplich-
ting. De artikelen 57 en 58 H-IVO vestigen vergelijkbare samenwerkings- en
informatieverplichtingen in de relatie tussen de rechtbanken bij welke de
insolventieprocedures aanhangig zijn en tussen de rechtbanken en IFs uit de
andere groepsinsolventieprocedures.19 Onder artikel 56 H-IVO dienen de IFs
onder meer na te gaan of het mogelijk is de leden van de groep die aan een
insolventieprocedure onderworpen zijn, te herstructureren, en, indien dat zo is,
dienen zij te overleggen over het voorstel en de onderhandeling inzake een
gecoördineerd herstructureringsplan. De bepalingen tonen het belang van de
definitie van groepsvennootschappen, omdat de samenwerkingsverplichting niet
bestaat indien de insolventieprocedures niet betrekking hebben op vennootschap-
pen die tot dezelfde groep behoren. Op grond van artikel 2 H-IVO is het begrip
“groep” ontleend aan Richtlijn 2013/34/EU.20 Iedere IF die in een groeps-
insolventieprocedure is benoemd heeft het recht gehoord te worden in iedere
andere groepsinsolventieprocedure. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan
kan hij bovendien verzoeken om schorsing van elke met de afwikkeling van de
boedel verband houdende maatregel uit elke andere groepsinsolventieprocedure.

Ieder van de IFs kan voorts verzoeken om de opening van een groepscoördina-
tieprocedure (“GCP”) en de benoeming van een groepscoördinator. Uitgangs-
punt is dat de rechtbank die het eerst benaderd is beslist over de opening van de
GCP en dat de procedure onder het toezicht van die rechtbank valt. De IFs van
de betrokken procedures kunnen echter bij twee derde meerderheid kiezen voor

18. HR 25 september 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC9980, NJ 1988/136.
19. Onder "groepsinsolventieprocedures" versta ik insolventieprocedures van tot dezelfde groep

behorende vennootschappen.
20. Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten,

geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde onderne-
mingsvormen.
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een ander forum. In alle gevallen kan de GCP slechts geopend worden in een
lidstaat waar ook een groepsinsolventieprocedure is geopend. Op deze wijze is
vermeden enige bijzondere bevoegdheid te geven aan de jurisdictie van de
moedervennootschap. De IFs van de groepsvennootschappen die in het voorstel
worden genoemd kunnen ervoor kiezen niet mee te doen en zij kunnen ook
bezwaar maken tegen de voorgestelde groepscoördinator. De groepscoördinator
kan aanbevelingen doen voor de gecoördineerde uitvoering van de insolven-
tieprocedures en kan een groepscoördinatieplan voorstellen. De IFs zijn niet
gehouden de aanbevelingen op te volgen en het groepscoördinatieplan uit te
voeren, maar zij mogen dat slechts gemotiveerd weigeren. Hier geldt dus een
comply or explain-systeem. De groepscoördinator kan ook een verzoek doen tot
schorsing van liquidatieverrichtingen.

UNCITRAL Legislative Guide

Deel 3 van de Uncitral Legislative Guide on Insolvency21 (totstandgekomen in
2010) heeft betrekking op “Treatment of enterprise groups in insolvency”. Deze
niet-bindende legislative guide bevat beschouwingen over de omgang met
groepsinsolventies en bevat ook een aantal aanbevelingen. Interessant is
bijvoorbeeld aanbeveling 211 die inhoudt dat failliete groepsvennootschappen
elkaar boedelkredieten zouden moeten kunnen verschaffen of zekerheid zouden
moeten kunnen stellen voor een boedelkrediet dat door een derde aan andere
groepsvennootschappen wordt verstrekt, mits (aanbeveling 212) de verstrek-
kende boedel daarbij belang heeft. Op grond van aanbeveling 220 zou sub-
stantive consolidation alleen maar mogen plaatsvinden “(a) Where the court is
satisfied that the assets or liabilities of the enterprise group members are
intermingled to such an extent that the ownership of assets and responsibility
for liabilities cannot be identified without disproportionate expense or delay; or
(b) Where the court is satisfied that the enterprise group members are engaged
in a fraudulent scheme or activity with no legitimate business purpose and that
substantive consolidation is essential to rectify that scheme or activity.”
Aanbeveling 233 betreft de benoeming van eenzelfde curator in verscheidene
groepsinsolventieprocedures. De aanbeveling luidt: “The insolvency law should
specify measures to address any conflict of interest that might arise when a
single or the same insolvency representative is appointed to administer
insolvency proceedings with respect to two or more enterprise group members.
Such measures may include the appointment of one or more additional
insolvency representatives.” Zoals bekend bevat onze Faillissementswet derge-
lijke regels niet. De aanbeveling van UNCITRAL is dus om daarin te voorzien.

21. Te vinden op de UNCITRAL website.
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De geconsolideerde activatransactie en het geconsolideerde reorganisatieplan

De twee belangrijkste instrumenten om een reorganisatie in een insolventie-
procedure te bewerkstelligen zijn de activa-transactie en het reorganisatieplan
(akkoord). In Nederland vinden vrijwel alle reorganisaties plaats door middel
van een activatransactie, omdat dit instrument veel eenvoudiger is en omdat op
dit moment een akkoord alleen de concurrente crediteuren in hun rechten kan
verkorten. Het ontwerp WCO II voorziet echter in een buitengerechtelijk
reorganisatieplan22 waardoor ook de rechten van preferente en zekerheidscre-
diteuren kunnen worden aangetast en dit zou er wel eens toe kunnen leiden dat
reorganisatieplannen populairder worden. Zij bieden namelijk als voordeel dat
een andere verdeling overeengekomen kan worden dan de verdeling waarin de
wet voorziet. Zo kan overeengekomen worden dat concurrente crediteuren een
deel van hun vordering voldaan krijgen ook als de preferenten niet volledig
worden betaald.23 De op 22 november 2016 uitgevaardigde EU ontwerp
richtlijn 2016/0359 (COD) voorziet overigens in een verplichting voor de
lidstaten om de mogelijkheid voor dergelijke reorganisatieplannen te creëren.
Het ligt voor de hand dat, indien de mogelijkheid voor dergelijke reorganisatie-
plannen wordt gecreëerd voor het buitengerechtelijk dwangakkoord, ook de
regelingen voor de akkoorden in surseance en faillissement in die zin worden
aangepast. Anders zou de onlogische situatie ontstaan dat een akkoord buiten
insolventieprocedure verder zou kunnen gaan dan een akkoord in surseance of
faillissement. Het INSOLAD-surseancevoorstel voorziet in een dergelijk ak-
koord in surseance.24

In het kader van groepsinsolventies laat zich natuurlijk denken dat in iedere
insolventieprocedure afzonderlijke activatransacties plaatsvinden of afzonder-
lijke akkoorden worden aangeboden waarbij tussen die activatransacties en
akkoorden coördinatie plaatsvindt.

Ter verwezenlijking van de synergie laat zich ook een activatransactie denken
onder auspiciën van één daartoe aangewezen curator waarbij going concern de
levensvatbare onderdelen van de onderneming verkocht worden die verspreid
zijn over diverse vennootschappen in insolventieprocedures (geconsolideerde
activatransactie). Ook laat zich de mogelijkheid denken van een geconsolideerd

22. Zie voor dit voorstel de website van INSOLAD.
23. In verband met de zgn. absolute priority rule zullen de preferente crediteuren dan wel in

meerderheid voor het reorganisatieplan moeten stemmen.
24. De procedure is in zoverre buitengerechtelijk dat de voorbereiding en stemming plaatsvin-

den zonder dat een surseance of faillissement is geopend. Het akkoord dient wel door de
rechter te worden gehomologeerd.
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reorganisatieplan waarover alle crediteuren van alle betrokken vennootschap-
pen kunnen stemmen. Bij de geconsolideerde activatransactie zou bijvoorbeeld
de curator van de moedervennootschap de bevoegdheid kunnen hebben om de
activa van alle tot de groep behorende insolvente vennootschappen te verkopen
onder toezicht van één rechtbank. In wezen gebeurt dat al in de gevallen waarin
in de diverse groepsinsolventieprocedures dezelfde curatoren zijn benoemd.
Nadeel van deze methodiek is dat de opbrengsten vervolgens dienen te worden
verdeeld over de groepsinsolventieprocedures en dat de invloed van de diverse
crediteurengeledingen zonder zekerheidsrechten op het proces zeer beperkt is,
terwijl de belangentegenstellingen tussen de boedels evident zijn. Bij gecom-
bineerde verkoop van activa uit verschillende faillissementen die veel meer
opbrengt dan de verkoop van die activa los van elkaar, speelt de vraag van de
toedeling van de synergiebonus.

De oplossing van een geconsolideerd reorganisatieplan heeft kenmerken die aan
deze bezwaren tegemoet kunnen komen. Onder de Amerikaanse Chapter 11
procedure zijn regels ontwikkeld om belangenconflicten tussen crediteuren te
overbruggen. In essentie komen die regels erop neer dat alleen crediteuren die
eenzelfde belang hebben worden ingedeeld in dezelfde klasse. Het akkoord kan
erin voorzien dat lager gerangschikte crediteuren een uitkering ontvangen
hoewel hoger gerangschikte crediteuren niet volledig betaald worden. Uit-
gangspunt voor het akkoord is dat iedere crediteur tenminste ontvangt wat hij
bij liquidatie in faillissement zou krijgen. De akkoordonderhandelingen gaan
daarom over de wig tussen de liquidatiewaarde en de going concernwaarde.
Stemt een hoger gerangschikte klasse van crediteuren vóór het akkoord
ondanks het feit dat de lager gerangschikte crediteuren ook iets ontvangen
dan, zo is de gedachte, acht de meerderheid van de tot die hogere klasse
behorende crediteuren het akkoord niettemin in haar belang. Aldus is de
verdeling in feite het resultaat van onderhandeling tussen de klassen.25 Dit
principe kan ook worden toegepast op een akkoord dat meerdere insolventie-
procedures van groepsvennootschappen omvat. In dat geval zullen de credi-
teuren van verschillende vennootschappen in verschillende klassen moeten
worden ingedeeld die alle over het akkoord stemmen. De homologatie van het
geconsolideerde akkoord zal vervolgens in één procedure voor één rechtbank
moeten plaatsvinden. INSOL Europe heeft in zijn voorstel voor de herziene

25. Stemt een klasse tegen, dan kan die door de rechter overruled worden, maar dit kan niet
indien een lager gerangschikte klasse iets onder het akkoord verkrijgt of behoudt. Dit noemt
men de absolute priority rule.
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Insolventieverordening van 201226 een regeling voor een dergelijk geconsoli-
deerd akkoord opgenomen in een grensoverschrijdende situatie. Die regeling is
ook toepasbaar in de nationale context en biedt twee grote voordelen boven de
geconsolideerde activatransactie. Ten eerste is zij de resultante van (gestroom-
lijnde) onderhandelingen tussen de crediteuren waardoor de belangenconflicten
moeten worden overbrugd. Ten tweede worden vragen omtrent toedeling van
opbrengsten aan de onderscheiden insolventieprocedures en omtrent verkoop-
beleid daarmee opgelost. Juist omdat de crediteuren bij een dergelijk proces in
veel grotere mate worden betrokken dan bij een geconsolideerde activatrans-
actie is de uitkomst voor de crediteuren bovendien veel beter te aanvaarden en
de kans dat zij bereid zullen zijn de onderneming na de geslaagde reorganisatie
te blijven bedienen veel groter. Recommendation 237 van de UNCITRAL
Legislative Guide bepaalt overigens ook dat de wet in dergelijke plannen zou
moeten voorzien.27

Conclusie

In Nederland wordt bij groepsinsolventies veelal gewerkt met de benoeming
van dezelfde curator in alle groepsinsolventieprocedures. Hoewel dit systeem
efficiency in de hand werkt, doet het onvoldoende recht aan de belangentegen-
stellingen. Recommendation 233 uit de UNCITRAL Legislative Guide bepaalt
ook dat de wet regels zou moeten bevatten die in hantering van de belangen-
conflicten voorzien. Een mogelijke oplossing zou gevonden kunnen worden in
de instelling van een groepscrediteurencommissie of van crediteurencommis-
sies in de afzonderlijke insolventieprocedures. Voorts is het wenselijk dat de
wet voorziet in de regeling voor een geconsolideerd akkoord. Nu de wetgever
voornemens is een aan het Amerikaanse Chapter 11 akkoord ontleend dwang-
akkoord in de wet op te nemen waarbij de crediteuren worden ingedeeld in
klassen en ook preferente en zekerheidscrediteuren in hun rechten worden
gekort, kan het geconsolideerd akkoord volgens dezelfde principes worden
opgezet.

26. Zie Chapter VI, The European Rescue Plan, in : Revision of the European Insolvency
Regulation, Proposals by INSOL Europe (INSOL Europe 2012), R. J. van Galen e.a.,
p. 101-108. Zie op de website van Insol Europe.

27. In deze recommendation worden zij overigens aangeduid als coordinated reorganisation plans.
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Heeft de curator van de moedervennootschap de niet-
failliete dochters aan een touwtje?

MR. R.G. ROEFFEN EN MR. F.F.A. SMETSERS1

1. Inleiding

Zodra de hamer tijdens de faillissementszitting valt, en hiermee het faillisse-
ment van een vennootschap wordt uitgesproken, ontstaat bij veel bestuurders de
gedachte dat hun taak er daarmee op zit. Hun normale taak althans, want de
meeste bestuurders weten dat zij beschikbaar moeten zijn en blijven om de
curator van de nodige informatie te voorzien, zodat de curator het faillissement
ordentelijk kan afwikkelen. De veronderstelling van de bestuurder dat zijn taak
er op zit, is voor het overige zowel juist als onjuist. Formeel blijven de
vennootschappelijke organen in stand en hun bevoegdheden en verplichtingen
blijven onaangetast.2 In de meeste gevallen komt de gedachte echter wel
overeen met de praktijk: indien de activiteiten van de vennootschap direct na de
faillietverklaring worden gestaakt of de activa (in het kader van een doorstart)
kort daarna worden overgedragen, valt er voor de bestuurder ook weinig meer
te besturen. Dat is anders als er gedurende het faillissement wordt doorgewerkt.
In een dergelijke situatie zullen curator en bestuurder nauw moeten samenwer-
ken, waarbij ieder zijn eigen taak heeft en de door hem te behartigen belangen
in het vizier moet houden. Daar waar de curator (zoals altijd) het belang van de
gezamenlijke crediteuren voorop moet stellen door het boedelactief te maxi-
maliseren, heeft de bestuurder nog steeds als opdracht/taak om bij de uitoefe-
ning van zijn bestuurstaak het belang van de vennootschap en daarbij betrokken
belangen te dienen. Omdat voortzetting van de activiteiten over het algemeen
maar van zeer tijdelijke aard is, is de periode dat er sprake kan zijn van botsende

1. Robbert Roeffen is advocaat bij Van Iersel Luchtman advocaten te ’s-Hertogenbosch. Frank
Smetsers is advocaat bij Van Iersel Luchtman advocaten te Breda.

2. Zie onder meer A.J. Verdaas, Organen van een rechtspersoon, Groene Serie Faillissements-
wet, art. 23 Fw, aant. 5, Kluwer, Deventer, 2015 en S.C.J.J. Kortmann, ‘De curator, de
bewindvoerder en de organen van de vennootschap en onderneming’, in: Het faillissement in
de tijd van Molengraaff en nu (Preadvies Vereeniging ‘Handelsrecht’), 1993, p. 111-112.
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taken en belangen beperkt. Over het algemeen neemt de curator het roer immers
volledig over.3

Dit wordt anders, indien de bestuurder niet alleen het besturen van de
failliete vennootschap als taak heeft, maar zich daarnaast ook op enigerlei wijze
moet bekommeren om dochtervennootschappen van de gefailleerde vennoot-
schap die zelf niet in staat van faillissement verkeren.

De gefailleerde moedervennootschap zal in ieder geval als (meerderheids)
aandeelhouder bij de niet-failliete dochters betrokken zijn, maar het is ook
mogelijk dat de moeder daarnaast bestuurder is van de dochters. In beide
gevallen geldt het uitgangspunt dat de moedervennootschap – ook al is zij
failliet – haar bevoegdheden over de dochters zal moeten uitoefenen door
middel van natuurlijke personen die bevoegd zijn om de moeder te vertegen-
woordigen. Ook dit is echter niet meer dan een uitgangspunt, nu dat kan botsen
met de belangen van de boedel. En de belangen van de boedel worden
behartigd door de curator en niet door de bestuurder of de aandeelhouder.

In dit artikel staat de vraag centraal in welke mate de curator van een
moedervennootschap zeggenschap kan uitoefenen over de niet-gefailleerde
dochters. Het zwaartepunt in dit artikel ligt bij de bevoegdheden die aan het
aandeelhouderschap verbonden zijn. Als uitgangspunt in dit artikel geldt een
eenvoudige structuur, bestaande uit een dochtervennootschap (BV) die niet
gefailleerd is, moedervennootschap (ook een BV, die zowel enig aandeelhouder
als enig bestuurder is van de dochtervennootschap) die wel gefailleerd is en een
(niet-failliete) natuurlijk persoon die op zijn beurt enig bestuurder en enig
aandeelhouder is van de moeder.4

3. De bestuurder blijft echter ook gedurende faillissement een zorgplicht jegens de boedel
houden, zoals blijkt uit het arrest van het gerechtshof Den Haag 12 maart 2013, NJF 2013,
363 (Ontvanger/X). In de casus die aan dit arrest ten grondslag lag, kocht een bestuurder/
grootaandeelhouder van een gefailleerde vennootschap - via een andere aan hem toebeho-
rende vennootschap - activa uit het faillissement en verkocht deze vervolgens met een forse
winst door. De winst werd niet aan de boedel afgedragen. Het hof oordeelde dat op partijen
met een bijzondere hoedanigheid (hier: de voormalige bestuurder/grootaandeelhouder) een
extra zorgplicht kan rusten en dat hen eerder onrechtmatig handelen kan worden verweten,
indien zij onvoldoende rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van anderen
(hier: de schuldeisers, meer in het bijzonder de Ontvanger).

4. De NV wordt buiten beschouwing gelaten. Voor de NV geldt grotendeels dezelfde wettelijke
regeling. Het gaat het bestek van dit artikel te buiten om het beperkte aantal uitzonderingen
te bespreken.
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2. Uitgangspunten

Het faillissement is een beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar
(artikel 20 Fw). De schuldenaar – of dit nu een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon is – verliest door het faillissement de beheers- en beschikkings-
bevoegdheid over zijn vermogen (artikel 23 Fw). Hij wordt door het faillisse-
ment niet handelingsonbekwaam of -onbevoegd. Hij kan en mag dus
rechtshandelingen blijven verrichten, maar deze kunnen de boedel niet binden,
tenzij de boedel daardoor is gebaat (artikel 24 Fw). De curator verkrijgt vanaf
de faillissementsdatum de beschikking en het beheer over het tot het faillisse-
ment behorend vermogen (artikel 68 Fw: “de curator is belast met het beheer
en de vereffening van den faillieten boedel”).

In een situatie waarin de failliete schuldenaar een natuurlijk persoon is, is de
situatie overzichtelijk: behoudens de bovengenoemde beperkingen ten aanzien
van beschikkingsbevoegdheid en de mogelijkheid om de boedel te binden, blijft
de failliet gewoon aan het maatschappelijk verkeer deelnemen.

Bij rechtspersonen ligt dat gecompliceerder, nu de rechtspersoon niet zelf
handelt, maar door middel van natuurlijke personen. Bovendien geldt voor
rechtspersonen dat zij bij bepaalde (rechts)handelingen betrokken kunnen zijn,
daar waar dat bij natuurlijke personen niet mogelijk is.5 De wet biedt weinig
houvast voor dergelijke specifieke vraagstukken die bij faillissementen van
rechtspersonen optreden. De wetgever maakt daarin niet of nauwelijks onder-
scheid en lijkt zich de bijzondere positie van de rechtspersoon bij het opstellen
van de Faillissementswet in 1893 ook niet te hebben gerealiseerd.6

Het faillissement betekent niet dat de rechtspersoon direct ophoudt te bestaan.
Deze blijft in stand, totdat het faillissement is afgewikkeld.7 De rechtspersoon
blijft bevoegd om rechtshandelingen te verrichten, maar kan de boedel niet
binden. De organen van de rechtspersoon blijven in stand. De failliete
vennootschap en de organen daarvan behouden hun rechtspersonenrechtelijke
bevoegdheden. De curator treedt niet in de plaats van die organen en vervangt

5. Wij denken dan met name aan typisch vennootschapsrechtelijke handelingen, zoals het
uitoefenen van stemrecht. Dit komt later in dit artikel uitgebreid aan bod.

6. C.M. van der Heijden, Insolventie en rechtspersoon, Deventer: Kluwer 1996, p. 58.
7. Artikel 2:19 BW bepaalt dat een rechtspersoon onder meer wordt ontbonden na faillietver-

klaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij
door insolventie. De staat van insolventie treedt op grond van artikel 173 Fw in, indien op de
verificatievergadering geen akkoord is aangeboden, het akkoord is verworpen of de
homologatie geweigerd werd. In het geval van een vereenvoudigde afwikkeling wordt de
rechtspersoon ontbonden als de slotuitdelingslijst definitief is geworden.
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deze dus niet.8 Omdat de organen de boedel niet meer kunnen binden, is hun
rol echter wel fundamenteel anders. Hoewel het bestuur vertegenwoordigings-
bevoegd blijft, is het niet langer meer bevoegd om handelingen van beheer of
beschikking te verrichten ten aanzien van het tot het faillissement behorende
vermogen. Het bestuur blijft bijvoorbeeld wel bevoegd tot het verstrekken van
inlichtingen aan en tot het bijeenroepen van de algemene vergadering. Ook de
algemene vergadering blijft bestaan. Datzelfde geldt voor haar bevoegdheden.
Deze blijven in beginsel ongewijzigd. Soms bepaalt de wet expliciet welke rol
de curator dan nog heeft. De wet bepaalt bijvoorbeeld dat een statutenwijziging
alleen kan plaatsvinden na toestemming van de curator (artikel 2:237 BW).

De curator is geen bestuurder, noch is hij een orgaan van de gefailleerde
vennootschap. De curator neemt daarom ook geen beslissingen als een orgaan.
De curator is evenmin de wettelijk vertegenwoordiger van de gefailleerde vennoot-
schap. Hij handelt op basis van een eigen – door de wet toebedeelde – bevoegdheid.9

De curator voert enkel het beheer en heeft de beschikkingsbevoegdheid over
het tot het faillissement behorend vennootschapsvermogen. Hoe verhoudt
zich nu de rol van de curator ten opzichte van de organen van de gefailleerde
vennootschap? Daarvoor zal eerst stil worden gestaan bij de verschillende
taken die de organen hebben.

2.1 Het bestuur

Het bestuur heeft tot taak het besturen van de vennootschap (artikel 2:239 lid 1
BW). In de statuten kunnen de bevoegdheden van het bestuur zowel worden
beperkt (artikel 2:239 lid 2 BW) als uitgebreid (artikel 2:217 lid 1 BW). Het
bestuur dient zijn taak autonoom te vervullen, hetgeen inhoudt dat de algemene
vergadering geen opdracht kan geven tot het verrichten van handelingen die tot
de krachtens wettelijke of statutaire bepalingen bepaalde bevoegdheid van het
bestuur behoren.10 De statutaire beperkingen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat
bepaalde besluiten aan goedkeuring van een ander orgaan zijn onderworpen,
zoals die van de algemene vergadering. Het bestuur dient zowel in als buiten

8. Zie onder meer Kortmann (1993), p. 112 en S.C.J.J. Kortmann, ‘De positie van de vennoot-
schapsorganen, de ondernemingsraad en de curator tijdens faillissement’, in: H.J.M.N. Honée
e.a. (red.), Van vennootschappelijk belang (Maeijer-bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1988, p. 103 e.v.

9. Kortmann (1993), p. 111. Zie ook de aldaar genoemde literatuur.
10. HR 21 januari 1955, NJ 1959/43 (Forumbank). Echter: zie de instructiebevoegdheid

geregeld in artikel 2:239 lid 4 BW (zie voetnoot 15) die het geformuleerde uitgangspunt
nuanceert.
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faillissement zijn taak in het vennootschappelijk belang uit te oefenen. Tot de
taken van het bestuur behoort eveneens het beheer van het vermogen van de
vennootschap. Indien het bestuur tijdens faillissement – in weerwil van het
verlies van beschikkingsbevoegdheid – toch beheers- of beschikkingshandelin-
gen verricht, zijn deze rechtsgeldig, maar binden deze (zoals hiervoor reeds
vermeld) de boedel niet.11 Omdat het bestuur zijn taak tot het beheer en
beschikking van het vermogen verliest, verandert zijn rol aanzienlijk.

Het bestuur heeft ook de nodige andere taken en bevoegdheden. Te denken valt
aan de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 2:240
BW) en de verplichting tot het verschaffen van inlichtingen aan de algemene
vergadering (artikel 2:217 lid 2 BW). Dat zijn wettelijke bevoegdheden. Boek 2
BW bevat geen bepalingen ten aanzien van de bevoegdheid tot het aanvragen
van surseance van betaling. Doorgaans acht men dit een bevoegdheid van het
bestuur, behouders andersluidende statutaire bepalingen.

2.2 De algemene vergadering

Aandeelhouders van besloten vennootschappen12 en de algemene vergadering
– het orgaan waarin zij zijn verenigd – hebben een grote hoeveelheid en
variëteit aan bevoegdheden, die per vennootschap – afhankelijk van statuten,
overige regelingen en praktijk – verschillend kunnen uitpakken.

De wet bepaalt in artikel 2:217 BW dat aan de algemene vergadering, binnen de
door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid behoort, die niet
aan het bestuur of aan anderen is toegekend. De algemene vergadering heeft
daarnaast enkele belangrijke specifieke bevoegdheden, zoals de bevoegdheid te
besluiten tot ontbinding van de vennootschap,13 tot benoeming en ontslag van
het bestuur14 en – indien de statuten dit bepalen – tot het geven van instructies

11. Door rechtshandelingen die in weerwil van het verlies van de beheers- en beschikkingsbe-
voegdheid door het bestuur van de vennootschap worden verricht wordt niet de boedel, maar
wel de vennootschap gebonden. Ze zijn dus relatief nietig. Dergelijke rechtshandelingen hebben
gedurende de looptijd van het faillissement dus geen gevolgen, maar kunnen een rol spelen,
indien de afwikkeling van het faillissement van de vennootschap niet leidt tot ontbinding van de
vennootschap (bijvoorbeeld bij een aangenomen en gehomologeerd akkoord).

12. Dit geldt uiteraard ook voor NV’s met normale structuur, maar in dit artikel stellen wij de
BV centraal.

13. Artikel 2:19 BW.
14. De benoeming van het bestuur is geregeld in artikel 2:242 BW en het ontslag (en de

schorsing) in artikel 2:244 BW. De bevoegdheid tot benoeming kan volgens het eerstge-
noemde artikel ook in de statuten worden toebedeeld aan de vergadering van houders van
aandelen van een bepaalde soort of aanduiding.
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aan het bestuur.15 Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de
algemene vergadering een hiërarchisch hogere positie boven de andere ven-
nootschappelijke organen heeft, waarmee de gezamenlijke aandeelhouders in
feite iedere beslissing van het bestuur zouden kunnen overrulen. Sinds het uit
1955 stammende Forumbank-arrest16 weten we echter dat ook “de algemene
vergadering de bij wet en statuten getrokken grenzen harer bevoegdheid niet
mag overschrijden”. Ook uit de duale structuur waarbij er juist (minimaal) twee
organen zijn die ieder hun eigen bevoegdheden hebben en tevens een unieke
functie ten opzichte van elkaar hebben, en het feit dat ieder vennootschappelijk
orgaan zijn eigen taken en bevoegdheden heeft, blijkt dat de organen in
beginsel niet ondergeschikt mogen zijn aan elkaar.17 Kortom: de algemene
vergadering speelt een belangrijke rol, maar is niet oppermachtig, en mag zich
dus niet op het terrein van andere organen begeven. Van Schilfgaarde omschrijft
in zijn boek die positie van de algemene vergadering als de “uiteindelijke
macht”. De bevoegdheid en taak om de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen blijven echter aan het bestuur.18

3. Bestuursbevoegdheden: waartoe is de curator bevoegd?

Het bestuur van vennootschappen wordt soms uitgeoefend door vennootschap-
pen en soms rechtstreeks door natuurlijke personen, maar uiteindelijk zijn het
altijd natuurlijke personen die feitelijk de bevoegdheden van het bestuur
uitoefenen. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wie bestuurshandelingen
mag verricht ten aanzien van een (niet-gefailleerde) dochtervennootschap: de
curator van de moedervennootschap die bestuurder van de dochtervennoot-
schap is of de natuurlijke personen die uiteindelijk als bestuurder van die
dochter moeten worden beschouwd.

3.1 Uitgangspunten

Het uitgangspunt is, zoals eerder vermeld, dat het faillissement van een
vennootschap niets verandert aan de vennootschapsrechtelijke bevoegdheden
van de organen. Het faillissement tast de handelingsbevoegdheid en vertegen-

15. De instructiebevoegdheid is geregeld in artikel 2:239 lid 4 BW en houdt in dat de statuten
kunnen bepalen dat het bestuur zich dient te gedragen naar de aanwijzingen van een ander
orgaan van de vennootschap. Dat is in veel gevallen de algemene vergadering. Het bestuur is
volgens dit artikel gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

16. HR 21 januari 1955, NJ 1959/42 m.nt. Hijmans van den Bergh (Forumbank).
17. B. Kemp, Aandeelhoudersverantwoordelijkheid: De positie en de rol van de aandeelhouder

en de aandeelhoudersvergadering, diss. Maastricht, Deventer: Kluwer 2015, p. 151.
18. P.J. van Schilfgaarde/Winter & Wezeman, Van de BVen de NV, Deventer: Kluwer 2013, nr. 62.
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woordigingsbevoegdheid van het bestuur van de gefailleerde in beginsel niet
aan en de organen blijven (eveneens in beginsel) functioneren overeenkomstig
de wet en de statuten.19 De curator kan ook absoluut niet als bestuurder worden
gezien.20 De bestuursbevoegdheden blijven in beginsel rusten bij de personen
bij wie die bevoegdheden buiten faillissement ook zouden liggen. Dat geldt ook
als het gaat om een failliete moedervennootschap die bestuurder is van een niet-
failliete dochter: ook dan blijven dus de bestuurders van de gefailleerde
(moeder)vennootschap in beginsel bevoegd om de dochter te besturen.

Toch verandert er met het uitspreken van het faillissement wel het nodige in de
bestuurstaken en -bevoegdheden. In zijn algemeenheid wordt de bestuursbe-
voegdheid begrensd door het feit dat de boedel niet meer door het bestuur kan
worden gebonden. Die situatie is voor dit artikel echter niet relevant: het gaat
om de vraag of het bestuur van de moeder – tevens bestuur van de dochter – kan
beschikken over het vermogen van de dochter en dat is het geval. Het bestuur
van de moeder kan bijvoorbeeld als middellijk bestuurder van de niet-gefail-
leerde dochtervennootschap het vermogen van de dochtervennootschap door
middel van een activa-passiva transactie verkopen. In het geval dat hierdoor de
waarde van de aandelen van de gefailleerde moedervennootschap in het
kapitaal van de dochtervennootschap lager wordt, zou dat in principe strijdig
moeten zijn met artikel 23 Fw. De dochtervennootschap kan echter een
vennootschappelijk belang hebben om die transactie wel te doen, ook al kan
en zal dit tegelijkertijd botsen met het belang van de curator, die bijvoorbeeld
met een doorstart van de moedervennootschap met verkoop van de aandelen in
de dochter een hogere verkoopopbrengst zou hebben kunnen realiseren dan
enkel een verkoop van het vermogen van de moedervennootschap.

3.2 Indiening aangifte faillietverklaring dochtervennootschap

Het bestuur blijft voorts tijdens een faillissement haar bevoegdheid houden om
aangifte te doen tot faillietverklaring van een dochter (artikel 2:246 BW), tenzij
bij de statuten anders is bepaald. Daarvoor is wel een opdracht van de algemene
vergadering nodig. In geval een moedervennootschap failliet is en deze enig
aandeelhouder en bestuurder is van een dochtervennootschap, rijst de vraag of
de curator van de moedervennootschap dan (ook) het faillissement van de
dochter kan aanvragen. In zijn arrest van 23 maart 2012 heeft het gerechtshof
Arnhem21 over zo’n kwestie geoordeeld. De feiten luiden als volgt.

19. Onder meer Wessels in Wessels Insolventierecht IV 2015/4208 e.v.
20. Gerechtshof Amsterdam 25 februari 1980, NJ 1980/582.
21. Gerechtshof Arnhem 23 maart 2012, JOR 2013/203 (Hama Rent).
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De besloten vennootschap BCCH is enig aandeelhouder en bestuurder van de
besloten vennootschap Hama Rent. De besloten vennootschap ML Investments
is meerderheidsaandeelhouder in het kapitaal van BCCH. Mevrouw Lubber-
huizen is bestuurder van BCCH en derhalve indirect bestuurder van Hama
Rent. Nadat BCCH in staat van faillissement is verklaard, wordt er door de
curator van BCCH een buitengewone AVA van Hama Rent belegd waarin de
curator een besluit neemt tot het verlenen van toestemming aan het bestuur van
Hama Rent om het faillissement van Hama Rent aan te vragen. In het
aandeelhoudersbesluit staat dat BCCH enig aandeelhouder in het kapitaal van
Hama Rent is, dat BCCH failliet is verklaard en dat BCCH vertegenwoordigd
wordt door een kantoorgenoot van de curator waarbij besloten wordt om aan de
kantoorgenoot van de curator toestemming te verlenen voor het aanvragen van
het faillissement van Hama Rent.

Hama Rent wordt vervolgens failliet verklaard. ML Investments komt in verzet
tegen het vonnis tot faillietverklaring. Het verzet wordt gegrond verklaard door
de rechtbank Arnhem. De rechtbank overweegt dat de curator zichzelf kennelijk
heeft beschouwd als bestuurder van Hama Rent en dat hij in die hoedanigheid
zijn kantoorgenoot heeft gemachtigd om namens de curator als bestuurder van
BCCH de eigen aangifte te verzorgen. Voorts overweegt de rechtbank dat een
faillissement van een rechtspersoon niet de handelings- en vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid van haar bestuur aantast, dat de curator ook niet in de plaats
van de organen van een failliete vennootschap treedt en daarom niet als
bestuurder van die vennootschap kan worden aangemerkt. De rechtbank
overweegt daarom dat de eigen aangifte niet door een bevoegd bestuurder is
gedaan. Het faillissementsvonnis wordt vernietigd. De curator gaat tegen die
uitspraak in beroep, maar zonder succes. Het hof overweegt als volgt:

“Aangenomen moet worden dat de curator in het faillissement van een
moedervennootschap op grond van art 68 Fw bevoegd is de rechten uit te
oefenen die zijn verbonden aan de onder zijn beheer vallende aandelen in
een dochtervennootschap indien en voor zover zulks past bij een goed
beheer van de boedel en daarmee vermogensrechtelijke belangen van de
boedel worden gediend. Dat betekent dat de curator van BCCH bevoegd is
de rechten verbonden aan de aandelen in Hama Rent uit te oefenen in
zoverre past bij een goed beheer van de boedel van BCCH en daarmee
vermogensrechtelijke belangen van de boedel zijn gediend.

In beginsel is het aan het bestuur, als vertegenwoordiger van de vennoot-
schap, om te beslissen over het aanvragen van het eigen faillissement van
de vennootschap. Het bestuur is – behoudens andersluidende bepaling in de
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statuten – zonder opdracht van de AVA niet bevoegd aangifte te doen tot
faillietverklaring. Dat betekent echter niet dat, wanneer in de statuten te
dien aanzien niet anders is bepaald, de AVA bevoegd is met voorbij gaan
aan het bestuur te besluiten tot het aanvragen van het eigen faillissement
van de vennootschap.

Blijkens de door ML Investments (meerderheidsaandeelhouder) overgeleg-
de statuten van Hama Rent (dochter) wordt Hama Rent slechts vertegen-
woordigd door het bestuur. Er zijn in de statuten ook geen bijzondere
bepalingen ten aanzien van de bevoegdheid tot het aanvragen van het eigen
faillissement opgenomen. Uit het feit dat BCCH (failliete moeder) alle
aandelen in Hama Rent houdt, vloeit derhalve nog niet het recht voort om
het faillissement van Hama Rent aan te vragen.

Dat BCCH ook bestuurder van Hama Rent is, maakt dat niet anders. Het
uitoefenen van de bestuurstaak bij een dochtervennootschap kan immers (in
beginsel) niet tot het beheer over het vermogen van de moedervennootschap
worden gerekend.”

Het hof stelt dus vast dat de curator geen bestuurder is van Hama Rent en
daarom ook niet bevoegd is om het faillissement van Hama Rent aan te vragen.
Die bevoegdheid komt enkel aan het bestuur toe (art 2:246 BW), in dit geval
mevrouw Lubberhuizen. Een dergelijke handelwijze van de curator kan ver-
strekkende consequenties hebben. De zaak heeft namelijk nog een staartje
gekregen, omdat de curator door ML Investments aansprakelijk werd gehouden
voor de schade die zij leed als gevolg van waardevermindering van de aandelen
van BCCH in het kapitaal van Hama Rent waarop ML Investments een
pandrecht had. Partijen hebben hierover geprocedeerd. Het gerechtshof Arnhem
veroordeelde de curator tot vergoeding van de door ML Investments geleden
schade, nader op te maken bij staat.22

3.3 Bijeenroeping algemene vergadering

Het bestuur blijft ook bevoegd tot het bijeenroepen van de algemene vergade-
ring van de failliete vennootschap (artikel 2:219 BW). Die bevoegdheid komt
de curator niet toe. Die bevoegdheid is immers niet vermogensrechtelijk van
aard, maar van rechtspersonenrechtelijke aard. Maar wat nu in het geval er geen
bestuur meer is? In dat geval rijst de vraag of de curator bevoegd is een
algemene vergadering bijeen te roepen. Daar valt iets voor te zeggen. Het

22. Gerechtshof Arnhem 19 augustus 2014, JOR 2015/17 (ML Investments/Mr X).
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belang kan zijn om bijvoorbeeld een nieuwe bestuurder te benoemen. Kort-
mann stelt dat een redelijke wetstoepassing meebrengt dat in een dergelijk geval
aan de curator de bevoegdheid tot het bijeenroepen van de algemene vergade-
ring toekomt. Kortmann motiveert dit met de stelling dat de curator immers ook
de belangen van de schuldenaar behartigt. Van een ontoelaatbaar rolconflict is
in zijn optiek in een dergelijk geval geen sprake.23 Hoewel er vraagtekens
kunnen worden geplaatst bij de vraag of de curator wel de belangen van de
schuldenaar behartigt, is de insteek in ieder geval wel een praktische.

Ingeval de moedervennootschap failliet wordt verklaard en zij aandeelhouder
en bestuurder is van een dochtervennootschap, wie is dan bevoegd tot het
bijeenroepen van de algemene vergadering? De curator of het bestuur van de
moedervennootschap? Deze problematiek speelde in het arrest van het gerechts-
hof ’s-Hertogenbosch van 11 december 2014.24 In deze zaak gaat het onder meer
om de vraag of een curator bevoegd is dergelijke bestuurstaken uit te oefenen of
dat hij deze aan het bestuur dient over te laten. De feiten luiden als volgt.

De besloten vennootschap Crescendo (deel uitmakend van het Lips-concern)
heeft twee aandeelhouders: de besloten vennootschappen LHO en F&B. LHO
en F&B, respectievelijk meerderheids- en minderheidsaandeelhouder, zijn ook
bestuurder van Crescendo. Crescendo heeft twee dochtervennootschappen.
Zowel LHO als een van de dochtervennootschappen van Crescendo worden
failliet verklaard. De curator van LHO wilde ook dat Crescendo en haar nog
niet failliete dochter failliet zouden worden verklaard. De curator ging daartoe
als volgt te werk.

Onder protest van F&B roept de curator een algemene vergadering van
Crescendo bijeen, waarin hij zichzelf tot vereffenaar benoemt. Deze wordt op
22 augustus 2014 gehouden. Als vereffenaar constateert de curator dat
Crescendo niet meer in staat is haar schulden te betalen en vraagt hij het
faillissement van Crescendo aan. Crescendo wordt failliet verklaard. LHO gaat
in verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring, maar vangt zowel bij de
rechtbank als bij het hof bot, vanwege het feit dat niet gebleken is dat de
gezamenlijke crediteuren van Crescendo belang hebben bij voortzetting van de
dochter van Crescendo. Dat oordeel laten wij verder onbesproken.

In deze zaak had de curator – kort gezegd – betoogd dat hij als curator van
LHO, die zoals gezegd meerderheidsaandeelhouder en een van de twee

23. Kortmann (1993), p. 130.
24. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 december 2014, JOR 2015/95 (Crescendo).
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bestuurders van de dochter (Crescendo) was, bevoegd was tot het uitoefenen
van niet-vermogensrechtelijke bevoegdheden van de moeder als bestuurder van
de dochter, indien dit de vermogensrechtelijke belangen van de moeder dient.
De curator achtte zichzelf bevoegd de algemene vergadering van 22 augustus
2014 (de eerste vergadering) bijeen te roepen. In de statuten van Crescendo was
echter bepaald dat het bestuur bevoegd is om een algemene vergadering bijeen
te roepen. Het hof oordeelt, met verwijzing naar de uitspraak Hama Rent dat de
curator niet bevoegd was om zelfstandig deze algemene vergadering van
22 augustus 2014 uit te schrijven. Kennelijk ziet het hof deze bevoegdheid
als een bestuurstaak die ook in een faillissement aan het bestuur toekomt, omdat
de taak niet tot het beheer van de moeder kan worden gerekend. De curator is
immers geen bestuurder.

De curator heeft vervolgens als aandeelhouder van LHO aan het bestuur van
Crescendo verzocht om een nieuwe algemene vergadering te houden, met als
agendapunt de bekrachtiging van het besluit van 22 augustus 2014 tot
ontbinding van Crescendo en tot benoeming van de curator tot vereffenaar.
Het bestuur van Crescendo heeft hieraan geen gevolg gegeven. LHO was als
aandeelhouder van Crescendo op basis van de statuten alsdan gerechtigd om
zelf een algemene vergadering uit te schrijven. Deze algemene vergadering is
vervolgens ook uitgeschreven door de curator van LHO en deze heeft ook
plaatsgevonden. Ter vergadering werden beide besluiten bekrachtigd. Het hof
heeft vervolgens geoordeeld dat aldus het gebrek dat was verbonden aan het
besluit van 22 augustus 2014 met terugwerkende kracht is geheeld.

In de optiek van het hof was de curator van LHO kennelijk wel bevoegd om als
aandeelhouder van Crescendo een (tweede) algemene vergadering uit te
schrijven van Crescendo. Dat lijkt bijzonder, omdat de hoofdregel is dat de
aandeelhouder LHO hier vertegenwoordigd zou moeten zijn door haar bestuur.
Hier had echter de curator een algemene vergadering uitgeschreven. Komt de
curator die bevoegdheid dan wel toe? In het hoofdstuk over de positie van de
curator als aandeelhouder komen wij hierop nog uitgebreid terug. Datzelfde
geldt voor het stemrecht van de failliete moeder in een algemene vergadering
van de dochter. Kort gezegd komt het in deze uitspraak erop neer dat de curator
een dergelijk stemrecht heeft, indien en voor zover zulks past bij een goed
beheer van de boedel en daarmee vermogensrechtelijke belangen worden
gediend. Uit het arrest blijkt impliciet dat kennelijk aan dat criterium in deze
zaak was voldaan en dat daarom de curator bevoegd was een dergelijke
vergadering uit te schrijven. Die bevoegdheid wordt dan ontleend aan het
aandeelhouderschap. Als het hof de beslissing niet op het aandeelhouderschap
zou hebben gebaseerd, zou het oordeel onbegrijpelijk zijn geweest. Het
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bijeenroepen van een algemene vergadering is immers een bestuurstaak die niet
tot het beheer van de boedel van de moeder behoort. In dat geval had het
bestuur van de moeder de vergadering bijeen moeten roepen.

3.4 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Hiervoor hebben we gezien dat de belangen van de boedel en die van het
bestuur kunnen conflicteren. Dat komt omdat het bestuur tijdens faillissement
haar algemene bevoegdheden waaronder de vertegenwoordigingsbevoegdheid,
behoudt.

De Faillissementswet kent enkele specifieke bepalingen voor bestuurders
waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur blijkt. Bij het
aanbieden van een akkoord vertegenwoordigt het bestuur de gefailleerde
vennootschap (artikel 138 Fw). Het bestuur van de gefailleerde vennootschap
is bovendien op grond van artikel 117 Fw verplicht om de verificatievergade-
ring bij te wonen en aldaar nadere inlichtingen te geven. Indien een vennoot-
schap failliet is verklaard kan daartegen verzet worden aangetekend of hoger
beroep worden ingesteld. In dat geval vertegenwoordigt het bestuur de
vennootschap (artikel 6 Fw). Het is dan niet de curator die de vennootschap
vertegenwoordigt.

Hoewel het bestuur vertegenwoordigingsbevoegd blijft, betekent dat niet dat
ook allerlei verplichtingen van het bestuur tijdens een faillissement blijven
bestaan. Sommige verplichtingen uit Boek 2 BW dienen bijvoorbeeld geen doel
meer tijdens een faillissement. Zo is het bestuur verplicht om van de vermo-
genstoestand van de rechtspersoon een zodanige administratie te voeren dat te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden
gekend (artikel 2:10 BW). Omdat het bestuur het beheer en de beschikking over
het vermogen van de gefailleerde vennootschap heeft verloren, rust die
verplichting niet langer meer op het bestuur. Om diezelfde reden rust ook
niet meer de verplichting op het bestuur om nog een jaarrekening op te maken
(artikel 2:101 BW). Dergelijke verplichtingen hangen nauw samen met het
beheer en de beschikking over het vermogen, welke bevoegdheden vanaf datum
faillissement bij de curator zijn komen te rusten.

Het bestuur behoudt verder tijdens een faillissement zijn raadgevende stem in
de algemene vergadering (artikel 2:227 BW). Ook die rol wordt niet door de
curator overgenomen.
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3.5 Conclusie

Wanneer een moedervennootschap die bestuurder is van een dochterven-
nootschap failliet wordt verklaard, kan de curator van die moedervennoot-
schap geen bestuurstaken uitoefenen. De curator kan wel als aandeelhouder
van de dochter bepaalde rechten uitoefenen. In het volgende hoofdstuk gaan
wij hier nader op in.

4. Bevoegdheden van aandeelhouders en de algemene vergadering:
waartoe is de curator bevoegd?

De belangrijke vraag die hier centraal staat, is welke soorten bevoegdheden van
individuele aandeelhouders en de algemene vergadering als geheel aan de
curator van de moedervennootschap toekomen, daar waar deze worden uitgeoe-
fend met betrekking tot een dochtervennootschap. Volgens sommige rechtsge-
leerden25 zouden in beginsel alle bevoegdheden die aan het vermogensbestanddeel
(in dit geval: de door de failliete moeder gehouden aandelen in de dochter) kleven
aan de curator moeten toekomen, nu de curator het beheer over het vermogen van
de gefailleerde vennootschap uitoefent en de aandelen tot dat vermogen behoren.
De Hoge Raad heeft deze beheerstaak echter beperkter uitgelegd en heeft in een
aantal arresten piketpalen geslagen over de omvang van de bevoegdheid van een
curator die aandelen houdt in een dochtervennootschap. Die arresten zullen
hieronder worden besproken.

4.1 De Haan Beheer/Hamm q.q. en De Haan/Hamm q.q.

In deze twee arresten26 stond de vraag centraal of een curator van een
moedervennootschap bevoegd was met betrekking tot de (eveneens failliete)
dochtervennootschappen een enquête te verzoeken. Ook kwam de vraag aan
bod of bestuurders van de (failliete) moedervennootschap bevoegd zijn deze
laatste in de enquêteprocedure verwerend te vertegenwoordigen.

25. Wessels in Wessels Insolventierecht IV 2015/4439 en Van den Ingh in zijn noot onder HR
19 mei 1999 (De Haan Beheer/Hamm q.q.) in TvI 1999, p. 187. De standpunten van
aanhangers van zowel de ruime als de enge leer worden kort beschreven in Van der Heijden
(1996), p. 189-193. Van der Heijden noemt, onder verwijzing naar het verslag van de
vergadering van de Vereeniging Handelsrecht op 23 april 1993, J.J. van Hees, A. van Hees
en S.C.J.J. Kortmann als voorstanders van de ruimere opvatting, die inhoudt dat de
uitoefening van andere dan vermogensrechtelijke bevoegdheden ook tot de taak van de
curator behoort.

26. HR 19 mei 1999, NJ 1999/670 en 671 (De Haan (Beheer)/Hamm q.q.).
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De casus was als volgt: op 6 januari 1996 zijn zowel De Haan Beheer B.V.
(“Beheer”) als haar zes dochtervennootschappen (“dochters”) in staat van
faillissement verklaard. In alle faillissementen is mr. Hamm tot curator
benoemd. In zijn hoedanigheid van curator van zowel Beheer als van de
dochters heeft de curator de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amster-
dam (“OK”) verzocht om een enquête bij de dochters te gelasten. De OK heeft
de curator in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de dochters
niet-ontvankelijk verklaard.27 Deze beslissing is in cassatie niet bestreden. De
curator is wel in zijn hoedanigheid van curator van Beheer ontvankelijk
verklaard in zijn verzoek. De OK heeft het verzoek ingewilligd en een enquête
bij de dochters gelast. De bestuurders van Beheer en de dochters hebben
hiertegen verweer gevoerd en daartoe een verweerschrift bij de OK ingediend.
Er is een cassatiemiddel ingesteld tegen het oordeel van de OK dat mr. Hamm
als curator van Beheer bevoegd is met betrekking tot de Nederlandse dochters
een enquête te verzoeken. De Hoge Raad heeft daarover het volgende
overwogen:

“Voor Beheer vormen de aandelen in de Nederlandse dochters bestanddeel
van haar vermogen. De omstandigheid dat de bevoegdheid te verzoeken om
een enquête op zichzelf geen vermogensrecht is, sluit niet uit dat de
aandeelhouder met zulke verzoeken kan beogen een vermogensbelang te
dienen. Gelet op het een en ander bestaat er geen grond om aan een
dergelijk verzoek het karakter te ontzeggen van een daad van beheer met
betrekking tot een vermogensbestanddeel, tot welk beheer, indien dat
vermogensbestanddeel in de failliete boedel is begrepen, krachtens artikel
68 Fw de faillissementscurator bevoegd is.”

Uit deze uitspraak blijkt dat een curator van een moedervennootschap (als
aandeelhouder) een enquête kan verzoeken bij dochtervennootschappen, omdat
daarmee een vermogensbelang kan zijn gediend. De Hoge Raad kwalificeert
een dergelijk verzoek als een daad van beheer met betrekking tot een vermo-
gensbestanddeel, namelijk de aandelen. En die behoren tot de boedel. De
curator is daarom bevoegd een enquêteverzoek te doen.

27. Als curator van de dochters voldeed hij immers niet aan de vereisten voor een enquêtever-
zoek als destijds gesteld in art. 2:346 sub b BW. Daarvoor was aandeelhouderschap vereist.
Thans zou een curator van de dochter een enquêteverzoek stoelen op art. 2:346 sub d BW,
het verzoek door de vennootschap zelf. Daarvan is in de wetsgeschiedenis met zoveel
woorden uitgemaakt dat dat recht door de curator kan worden uitgeoefend.
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4.2 Polisol

In de zaak Polisol28 was het feitencomplex min of meer hetzelfde:

Op 25 april 2000 wordt D Freight Group B.V. (“DFG”) in staat van faillisse-
ment verklaard, met benoeming van mr. Mattheussens tot curator. DFG is vanaf
12 maart 1998 enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder van Polisol B.V. D
Group Europe N.V. (DGE) is statutair bestuurder van DFG.

DFG als aandeelhouder van Polisol, vertegenwoordigd door DGE als haar
bestuurder, verzoekt de OK een onderzoek te gelasten naar het beleid en de
gang van zaken binnen Polisol. Polisol en de curator van DFG hebben
aangevoerd dat DFG niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in het
enquêteverzoek, omdat alleen de curator bevoegd zou zijn een dergelijk
verzoek in te dienen. De OK wijst het verzoek toe en overweegt dat de
omstandigheid dat een curator van een rechtspersoon die alle aandelen houdt in
een andere rechtspersoon bevoegd is een onderzoek naar het beleid en de gang
van zaken van de laatstgenoemde rechtspersoon te verzoeken er immers niet toe
leidt dat (het bestuur van) de eerstgenoemde rechtspersoon de door hem
ingevolge artikel 2:346 aanhef en onder b BW toekomende bevoegdheid
door faillietverklaring verliest. Kortom, (het bestuur van) DFG werd in haar
verzoek ontvankelijk verklaard. Tegen de beschikking van de OK hebben zowel
Polisol als de curator van DFG beroep in cassatie ingesteld. Bij de beoordeling
van het middel herhaalt de Hoge Raad zijn overwegingen uit het arrest De Haan
Beheer/Hamm q.q. en oordeelt dat de curator van een moedervennootschap
exclusief bevoegd is om namens de moedervennootschap een enquêteverzoek
bij een dochtervennootschap in te dienen. Ook hier speelt dat met het indienen
van een enquêteverzoek een vermogensrechtelijk belang kan zijn gediend. De
bevoegdheid komt dus aan de curator toe en wel op exclusieve basis. De Hoge
Raad vernietigt daarom de beschikking van de OK en verklaart (het bestuur
van) DFG niet-ontvankelijk in haar enquêteverzoek.

In dit arrest wordt dus de lijn van De Haan (Beheer)/Hamm q.q. bevestigd en
hieraan wordt toegevoegd dat de bevoegdheid van de curator exclusief is.

28. HR 29 april 2005, NJ 2005/433, JOR 2005/146 (Polisol).
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4.3 Pannevis q.q./Air Holland29

Ook in deze zaak staat de reikwijdte van de bevoegdheid van een curator van
een failliete moedervennootschap (Air Holland Charter B.V., “AHC”) in relatie
tot met een niet-failliete 100%-dochter (Air Holland N.V., “AH”) centraal. De
Hoge Raad diende hier de vraag te beantwoorden of het uitoefenen van
zeggenschapsrechten in een dochtermaatschappij, in dit geval stemrechten, in
faillissementsrechtelijke zin tot de taak van de curator kan behoren. Het ging
hier meer specifiek om het nemen van een besluit tot het doen van een
dividenduitkering door de dochter AH.

De Hoge Raad verwijst (in rechtsoverweging 3.3.3) naar zijn eerdere arrest De
Haan Beheer/Hamm q.q. en overweegt als volgt:

“Aangenomen moet worden dat de curator in het faillissement van de
moedermaatschappij op grond van artikel 68 Fw bevoegd is de rechten uit
te oefenen die zijn verbonden aan de onder zijn beheer vallende aandelen in
een dochtermaatschappij indien en voor zover zulks past bij een goed
beheer van de boedel en daarmee vermogensrechtelijke belangen van de
boedel worden gediend (vgl. Hoge Raad 19 mei 1999, NJ 1999, 670)”.

De vraag is wat de Hoge Raad nu exact bedoeld met de toevoeging dat de
curator bevoegd is “indien en voor zover zulks past bij een goed beheer van de
boedel”. In zijn arrest De Haan Beheer/Hamm q.q. oordeelde de Hoge Raad
immers slechts dat er een vermogensrechtelijk belang van de boedel moest zijn
gediend. Kennelijk is het in de optiek van de Hoge Raad mogelijk dat er een
vermogensrechtelijk belang van de boedel wordt gediend, maar dat zulks niet
past bij een goed beheer van de boedel. Het is moeilijk voor te stellen wanneer
dat dan het geval is.

4.4 Overige jurisprudentie

Ter completering van het hiervoor geschetste algemene beeld van de bevoegd-
heid van de curator van de failliete moedervennootschap ten aanzien van de
(niet-failliete) dochter zijn er tenminste nog twee arresten van belang, namelijk
het hiervoor besproken arrest Hama Rent van het gerechtshof Arnhem,30

waarin is geoordeeld dat aan de curator van de moedervennootschap niet de
bevoegdheid toekomt om het eigen faillissement van een dochtervennootschap

29. HR 19 december 2008, NJ 2009/220 (Pannevis q.q./Air Holland).
30. Gerechtshof Arnhem 23 maart 2012, JOR 2012/203 (Hama Rent).
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aan te vragen en het arrest van gerechtshof ’s-Hertogenbosch in de zaak
Crescendo,31 waar de vraag centraal stond of de curator van een failliete
moedervennootschap bevoegd was tot bijeenroeping van de algemene verga-
dering van de dochter. De curator van de moedervennootschap was daar niet
– met voorbijgaan aan het bestuur – toe bevoegd.

4.5 Tussenconclusie

In het geval dat de gefailleerde een rechtspersoon is, blijft de structuur van de
rechtspersoon met al haar organen intact. De curator is echter geen orgaan van
die rechtspersoon. Hij beheert slechts het vermogen van de rechtspersoon. Het
bestuur blijft gedurende het faillissement bevoegd de rechtspersoon te verte-
genwoordigen, maar het faillissement heeft wel tot gevolg dat het bestuur de
boedel niet langer kan binden. De curator van een failliete moedervennootschap
heeft in bepaalde gevallen bevoegdheden die hij kan uitoefenen in de dochter-
vennootschap. Deze bevoegdheden ontleent de curator aan het feit dat hij
aandeelhouder van die dochtervennootschap is. De bevoegdheden kunnen
slechts worden uitgeoefend, voor zover het past bij goed beheer van de boedel
en daarmee vermogensrechtelijke belangen van de boedel worden gediend. Met
vermogensrechtelijke belangen wordt niet alleen een op geld waardeerbaar
belang van de moedervennootschap bedoeld. Ook bijvoorbeeld de bevoegdheid
om een enquête bij de dochtervennootschap te verzoeken kan een vermogens-
rechtelijk boedelbelang dienen, waardoor deze bevoegdheid (zelfs exclusief)
aan de curator toekomt. Bevoegdheden die niet aan deze vereisten voldoen,
blijven berusten bij het orgaan dat daar nog in vennootschapsrechtelijke zin toe
bevoegd is: het bestuur van de aandeelhouder (moedervennootschap).

4.6 Specifieke gevallen

De bevoegdheden van de algemene vergadering en de individuele aandeelhou-
der zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. Wij gebruiken hier bewust
een indeling naar inhoud van de bevoegdheid en niet naar de aard of oorsprong
van de bevoegdheid. Elders in de literatuur wordt ook wel een indeling gemaakt
naar de oorsprong van de bevoegdheden.32

31. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 december 2014, JOR 2015/96 (Crescendo).
32. Zie onder meer Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2:II*, Deventer: Kluwer, 2009,

nr. 319-321, waarin een onderverdeling wordt gemaakt in (I) kernbevoegdheden, (II) overige
dwingendrechtelijke bevoegdheden en (III) restbevoegdheden.
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4.6.1 Bevoegdheden om in vermogensrechtelijke zin over de aandelen te
beschikken

Het gaat hier om bevoegdheden die aan een individuele aandeelhouder (als
eigenaar van de aandelen) toekomen en rechtstreeks betrekking hebben op het
in de boedel vallende vermogensbestanddeel (de aandelen). In een situatie zoals
die in dit artikel centraal staat (een gefailleerde moeder houdt aandelen in een
niet-gefailleerde dochter) komt de bevoegdheid om de aandelen te vervreemden
toe aan de curator. Het bestuur van de moeder is immers niet meer bevoegd om
beheers- en beschikkingshandelingen namens de moeder te verrichten. Hetzelf-
de geldt voor het vestigen van een pandrecht, de vestiging van een recht van
vruchtgebruik of de certificering van aandelen (waarbij de aandelen aan een
stichting administratiekantoor worden overgedragen tegen uitgifte van certifi-
caten door die stichting). Ook hier is beschikkingsbevoegdheid een vereiste en
deze bevoegdheid komt exclusief toe aan de curator.

4.6.2 Het uitoefenen van het stemrecht dat verbonden is aan de aandelen

De kernvraag is of de curator het stemrecht dat aan de moedervennootschap
toekomt, welk recht uit het in de boedel vallende aandeel voortvloeit, mag
uitoefenen.

Uitgangspunt is, zoals besproken, dat de moedervennootschap wordt vertegen-
woordigd door het bestuur, ook in een faillissementssituatie. Dat uitgangspunt
geldt (in beginsel) voor alle bevoegdheden en dus ook voor de uitoefening van
het stemrecht door de moeder als aandeelhouder van de dochter. Zoals hiervoor
beschreven, komen bevoegdheden ten aanzien van het aandeel toe aan de
curator, “indien en voor zover zulks past bij een goed beheer van de boedel en
daarmee vermogensrechtelijke belangen van de boedel worden gediend.”
Daarmee wordt een belangrijke beperking van de bevoegdheden van het bestuur
van de moeder als aandeelhouder van een niet-failliete dochter aangebracht.

Voor het stemrecht geldt dat dat op zichzelf geen vermogensrecht is. Met de
uitoefening van het stemrecht kan echter wel een vermogensrechtelijk belang
van de boedel van de moeder zijn gediend. Indachtig de hiervoor besproken
rechtspraak zal naar onze mening moeten worden gekeken naar het onderwerp
waarover wordt gestemd. Onder meer Van Mierlo schrijft in diens noot in JOR
onder het Polisol-arrest33 dat, indien de aandelen in een failliete boedel vallen,

33. Noot van J.J.M. van Mierlo in JOR onder HR 29 april 2005, NJ 2005/433, JOR 2005/146
(Polisol).
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het daaraan verbonden stemrecht door de curator wordt uitgeoefend. Anders
dan de OK in het genoemde arrest in eerste aanleg overwoog, is er volgens de
Hoge Raad sprake van een exclusieve bevoegdheid van de curator van de
failliete moedervennootschap, dat wil zeggen dat het bestuur van de failliete
moedervennootschap niet langer tot uitoefening daarvan bevoegd is. Wij zien
echter onvoldoende aanknopingspunten om deze lijn te volgen en het stemrecht
(ongeacht het onderwerp in een specifiek geval) altijd aan de curator toe te
kennen. In bepaalde gevallen is het denkbaar dat met de uitoefening van het
stemrecht in het geheel geen vermogensbelang van de moeder wordt gediend.
(Denk hierbij bijvoorbeeld aan stemming over uitsluitend een statutaire naams-
wijziging van de dochter). Er lijkt in dat geval, indachtig de rechtspraak van de
Hoge Raad, geen sprake van uitoefening van beheers- en beschikkingstaken. Er
zal dus steeds inhoudelijk moeten worden gekeken naar het onderwerp
waarover wordt gestemd om de bevoegdheid vast te stellen. Wij realiseren
ons dat dat de rechtszekerheid niet ten goede komt.

Ontbinding, statutenwijziging of omzetting van de vennootschap

Belangrijke besluiten waarover gestemd kan worden, zijn besluiten tot ontbin-
ding, statutenwijziging of omzetting van de vennootschap. Voor deze besluiten
geldt dat deze een vermogensbelang van de boedel van de failliete moeder
kunnen raken. Ontbinding is hierbij het meest pregnant: een besluit tot
ontbinding van de dochtervennootschap heeft tot gevolg dat de waarde van
het vermogensbestanddeel van de moeder (de aandelen in de dochter) wordt
beïnvloed en het stemrecht daarover zal dus aan de curator toekomen. Uit het
arrest in de Crescendo-casus blijkt in ieder geval niet het tegendeel.34

Dat ligt ingewikkelder bij een besluit tot wijziging van de statuten (waaronder
formeel ook een besluit tot omzetting wordt begrepen).35 Een (besluit tot)
wijziging van bijvoorbeeld de statutaire zetel zal niet snel een vermogensbelang
raken. Bij een besluit tot wijziging van het kapitaal, zoals hierna zal worden
besproken, zal dat doorgaans wel het geval zijn (uiteraard afhankelijk van wat
de wijziging inhoudt).

34. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 december 2014, JOR 2015/96 (Crescendo).
35. Ten aanzien van een statutenwijziging geldt dat op basis van artikel 2:237 BW tijdens

faillissement toestemming van de curator moet zijn verkregen. Die bepaling geldt echter
alleen voor een wijziging van de statuten van de failliete vennootschap zelf en niet voor een
dochter van de gefailleerde die zelf niet failliet is. Dit wetsartikel biedt dus geen aankno-
pingspunt.
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Een voorbeeld van een statutenwijziging die ook een vermogensbelang kan
raken, is het verwijderen van een kwaliteitseis uit de statuten. Een kwaliteitseis
houdt meestal in dat slechts personen die aan bepaalde vereisten voldoen
aandeelhouder kunnen zijn. Dat heeft tot gevolg dat de aandelen aan een
beperkte(re) kring kunnen worden overgedragen, hetgeen een waardedrukkend
effect kan/zal hebben. Door het verwijderen van de kwaliteitseis uit de statuten
kan dit negatieve effect ongedaan worden gemaakt.

Een statutenwijziging inhoudende omzetting van een BV in een vereniging zal
ook een direct vermogensbelang raken, nu door de omzetting van de BV in een
vereniging de aandelen verdwijnen. Een omzetting van een BV in een NV of
andersom lijkt in dit kader op minder bezwaren te stuiten.

In zijn algemeenheid zal dus moeten gekeken naar wat het effect van een
statutenwijziging kan zijn. Indien een vermogensbelang betrokken kan zijn, zal
het stemrecht aan de curator toekomen.

Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur

Is de curator bevoegd de bestuurder van een dochter te benoemen of te ontslaan,
dan wel te schorsen? Ook daarvoor is een besluit nodig. Een dergelijk besluit in
vennootschapsrechtelijke zin dient genomen te worden door het daartoe
bevoegde orgaan. Bij een BV en NV met gewone structuur is dat in de regel
de algemene vergadering, al kunnen de statuten deze bevoegdheid ook aan de
vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding
toebedelen (artikel 2:242 BW). Bij een structuurvennootschap (NV) is dat de
raad van commissarissen (artikel 2:162 BW). Deze variant wordt hier buiten
beschouwing gelaten.

De curator is niet te vereenzelvigen met de algemene vergadering. De
bevoegdheid tot benoeming en het ontslag van het bestuur is in beginsel ook
niet te beschouwen als een daad van beheer ten aanzien van de aandelen in de
dochter waarmee een vermogensbelang van de boedel kan zijn gediend. Onder
meer in de casus die ten grondslag lag aan het Polisol-arrest36 schreef de
curator van de moedervennootschap zich in als bestuurder van de dochterven-
nootschap. Hieraan lag echter geen aandeelhoudersbesluit ten grondslag. In de
conclusie bij dit arrest overwoog A-G Timmerman dat de curator van de
moeder wel bevoegd zou zijn om een dergelijk besluit te nemen.37 De Hoge

36. HR 29 april 2005, NJ 2005/433, JOR 2005/146 (Polisol).
37. Zie rechtsoverweging 4.15.

140

Mr. R.G. Roeffen en Mr. F.F.A. Smetsers



Raad ging hier verder niet op in. In de noot in JOR onder dit arrest beschrijft
Van Mierlo een situatie waarin de benoeming van een bestuurder van de dochter
van invloed kan zijn op de waarde van de aandelen en dus een vermogensbe-
lang voor de boedel van de moeder kan inhouden. Daar zou dan de bevoegd-
heid van de curator op moeten worden gebaseerd. Het hof ’s-Hertogenbosch
oordeelde in een kort geding,38 samenhangend met de hiervoor beschreven
Crescendo-zaak, dat de uitoefening van het stemrecht op de aandelen bij de
besluitvorming over het ontslag en de benoeming van een bestuurder van een
dochter past bij een goed beheer van de failliete boedel van de moeder en stelde
voorshands vast dat de schorsing van de oude bestuurder en benoeming van een
interim-bestuurder rechtsgeldig was. In deze zaak was wel duidelijk dat het hof
een direct verband zag tussen de waarde van de aandelen en de hiervoor
beschreven schorsing en benoeming, waarmee het belang van de boedel aanwezig
werd geacht. Het is maar zeer de vraag of dat in iedere situatie waarin ontslag,
schorsing en/of benoeming aan de orde is, sprake is van een dergelijk belang.

Overig

Aan de algemene vergadering komen nog de nodige “financiële” bevoegdheden
toe, zoals die met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap (aandelen-
emissie, kapitaalverhoging, inkopen/intrekking aandelen) en die met betrekking
tot de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming. Ook hier geldt
dat deze een vermogensbelang kunnen raken, in welk geval de curator exclusief
bevoegd moet worden geacht.

Tussenconclusie

In zijn algemeenheid geldt dat voor het antwoord op de vraag of de curator een
bevoegdheid heeft om een aandeelhoudersbesluit te nemen of het stemrecht uit
te oefenen, de inhoud van het te nemen besluit getoetst dient te worden aan het
criterium of het te nemen besluit past bij een goed beheer van de boedel en dat
daarmee vermogensrechtelijke belangen van de boedel worden gediend. Is
daaraan voldaan, dan komt het stemrecht exclusief aan de curator toe.

4.6.3 Overige bevoegdheden

Tot de restcategorie behoren onder meer aandeelhoudersbevoegdheden die bij
vermeend wanbeleid en bij geschillen kunnen worden toegepast, zoals de
hiervoor besproken bevoegdheid tot het indienen van een enquêteverzoek,

38. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 februari 2016, JOR 2016/143 (Crescendo).
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maar ook de geschillenregeling (artikel 2:335 BW e.v.) en de jaarrekening-
procedure (artikel 2:447 BW e.v.). Voor het instellen door de curator van de
moeder van een enquêteverzoek naar de dochter staat vast dat deze bevoegd-
heid exclusief aan de curator toekomt, nu er met het indienen van een
enquêteverzoek een vermogensbelang van de boedel kan zijn gediend (zie de
hiervoor besproken arresten Polisol en De Haan (Beheer)/Hamm q.q.). Ter zake
de geschillenregeling en de jaarrekeningprocedure geldt naar onze mening
hetzelfde: alhoewel deze bevoegdheden geen vermogensrechten zijn, is niet
uitgesloten dat de aandeelhouder met zulke verzoeken kan beogen een vermo-
gensbelang te dienen. In dat geval komt de bevoegdheid aan de curator toe.

Tot slot dient nog de instructiebevoegdheid te worden genoemd die in het kader
van de invoering van de Flex-BV is ingevoerd (artikel 2:239 lid 4 BW). Op
basis hiervan kan in of bij de statuten worden bepaald dat het bestuur zich dient
te gedragen naar de aanwijzingen van een orgaan van de vennootschap. Dat kan
dus ook de algemene vergadering zijn. Ook hier hangt het af van hetgeen met
de instructie wordt beoogd (of kan worden beoogd) of de bevoegdheid aan de
curator van de moedervennootschap toekomt of aan het bestuur van de moeder.

5. Afsluiting

In dit artikel is aan de orde geweest welke bevoegdheden de curator van de
gefailleerde moedervennootschap heeft ten aanzien van de niet-failliete dochter.
Vastgesteld dient te worden dat de curator van de moeder zich niet als
bestuurder van de dochter kan gedragen. Hem komt dus niet op basis van
zijn curatorschap in de moedervennootschap enige bestuursbevoegdheid toe in
de dochtervennootschap. Dat ligt anders voor wat betreft de bevoegdheden die
zijn verbonden aan het aandeelhouderschap. Ook hier geldt als uitgangspunt dat
in een faillissementssituatie de rechtspersoon blijft bestaan en de vennoot-
schapsrechtelijke organen in stand blijven. Bij de beoordeling welke aandeel-
houdersbevoegdheid aan welke persoon (de uiteindelijk bestuurder dan wel de
curator) toekomt, dient als uitgangspunt te worden genomen dat de eerstge-
noemde bevoegd zal zijn, tenzij het uitoefenen van de bevoegdheid past bij een
goed beheer van de boedel en met de uitoefening daarvan vermogensrechtelijke
belangen van de boedel kunnen worden gediend. Deze rechtsregel is in de
praktijk niet eenvoudig toepasbaar. Het is ook de vraag hoe in de praktijk moet
worden omgegaan met een algemene vergadering waar diverse agendapunten
aan de orde komen, die zowel overduidelijk een vermogensbelang kunnen
raken, juist overduidelijk geen vermogensbelang kunnen raken en alles wat
daartussenin zit. Hoe moet in de praktijk worden omgegaan met een dergelijke
“gemengde” agenda? Moeten in een dergelijk geval zowel de uiteindelijk
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bestuurder als de curator van de moedervennootschap voor de algemene
vergadering worden opgeroepen en wie bepaalt ter vergadering wie over
welk besluit mag stemmen?

Wij hebben niet de situatie besproken waarin de gefailleerde een natuurlijk
persoon is, die rechtstreeks bestuurder en enig aandeelhouder is van een niet-
gefailleerde vennootschap. Gevoelsmatig is die situatie anders dan die in het
geval dat er alleen sprake is van een faillissement van een moedervennootschap
en er dus sprake is van een “tussenschakel”. De curator van een natuurlijk
persoon zal naar onze mening op basis van de huidige stand van de rechtspraak
echter geen bijzondere extra bevoegdheden hebben ten aanzien van de niet-
failliete vennootschap waarvan de aandelen in zijn boedel zitten. Ook hier geldt
dat de curator alleen die bevoegdheden kan uitoefenen die passen bij een goed
beheer van de boedel en met de uitoefening daarvan vermogensrechtelijke
belangen van de boedel kunnen worden gediend.

Naar onze mening dient de wetgever (of, indien de wetgever hiertoe niet over
gaat, de Hoge Raad) te bepalen welke bevoegdheden de curator van een failliete
moedervennootschap als aandeelhouder in een niet-failliete dochter in ieder
geval heeft. Dat komt tegemoet aan de gewenste rechtszekerheid. Een discussie
over de vraag welke handelingen in ieder geval het vermogensrechtelijk belang
van de boedel raken, kan daarmee worden voorkomen. Ook zou moeten worden
geregeld dat aan de curator altijd het recht toekomt om de algemene vergade-
ring van de dochtervennootschap bij te wonen. Op die manier kan hij er op
toezien dat de belangen van de boedel goed worden behartigd. Ook moet een
laagdrempelige geschillenregeling worden ingesteld, waarin een bindende
beslissing kan worden verkregen over de vraag wie nu bevoegd is tot het
verrichten van bepaalde handelingen ten aanzien van de dochtervennootschap.

Dat is echter toekomstmuziek. Tot die tijd blijft het onduidelijk hoe strak de
curator de teugels nu precies kan aantrekken.
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Persoonlijke zekerheden in groepsverband en
faillissement: letter of comfort, groepsgarantie en
403-verklaring

MR. A.G.S. NASS EN MR. DRS. E.C.A. NASS1

1. Inleiding

In de Nederlandse rechtspraktijk zijn verschillende vormen van zekerheidsstel-
ling ontwikkeld. Een aantal daarvan kent een in de wet benoemde vorm, maar
veel zijn ontstaan in de praktijk en als zodanig niet gebonden aan specifieke
wettelijke vereisten. Dergelijke zekerheidsstellingen komen er – in de kern – op
neer dat een derde op een of andere wijze de mogelijkheid tot verhaal biedt voor
één of meer verplichtingen van een ander.2 Het aanvaarden van aansprakelijk-
heid is een van de vormen om zekerheid te stellen. In deze bijdrage gaat het om
zekerheden gesteld of toegezegd door rechtspersonen en vennootschappen die
door onderlinge betrokkenheid organisatorisch zijn verbonden in een econo-
mische eenheid, dus in een groep (art. 2:24b BW), in de praktijk veelal concern
genoemd. De vennootschap of rechtspersoon die zekerheid heeft gesteld
noemen wij ‘moedermaatschappij’3 en de vennootschap of rechtspersoon ten
behoeve waarvan zekerheid wordt gesteld of toegezegd ‘groepsrechtspersoon’.
De aansprakelijkheid die op zich wordt genomen kan verschillen. Zo kan een
derde (i.c. de moedermaatschappij) bereid (of gehouden) zijn subsidiaire
aansprakelijkheid op zich te nemen dan wel zich hoofdelijk aansprakelijk te
stellen voor de verplichtingen van een ander (i.c. de groepsrechtspersoon).
Ongeacht de vorm van de zekerheidsstelling komt in geval van een faillisse-
ment van de groepsrechtspersoon aan de orde, of en in hoeverre daarop een
beroep kan worden gedaan, althans of en in hoeverre een benoemde curator de
mogelijkheid heeft verhaal te zoeken bij de derde die zekerheid heeft gesteld of
toegezegd.

1. Annemiek Nass is advocaat te Amsterdam en werkt aan een proefschrift over decharge. Eva
Nass is advocaat te Arnhem en werkt aan een proefschrift over de 403-verklaring.

2. Zekerheidsstelling ten behoeve van zichzelf, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht op een
woonhuis, laten wij buiten beschouwing.

3. Zekerheid hoeft niet te worden verstrekt door de topholding. Vanzelfsprekend kan (ook) een
andere vennootschap of rechtspersoon uit de groep zich aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld
een zustermaatschappij en/of het hoofd van een groepsdeel.
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Wij staan hierna stil bij drie vormen van (persoonlijke) zekerheid die in
groepsverband (kunnen) worden gesteld: de letter of comfort, de groepsgarantie
(ook wel ‘concerngarantie of ‘corporate guarantee’ genoemd) en de verklaring
van hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in art. 2:403 BW (403-verkla-
ring). Allereerst bespreken wij in paragraaf 2 verschillende vormen van
zekerheid, meer in het bijzonder de drie hiervoor genoemde vormen en gaan
wij in op diverse kenmerken daarvan. Vervolgens komt aan de orde (paragraaf
3) de wijze waarop met de verschillende vormen van toegezegde of gestelde
zekerheden in een faillissementssituatie moeten worden omgegaan, daarbij
richten wij ons met name op de 403-verklaring. Ten slotte komen wij in
paragraaf 4 tot een aantal afrondende opmerkingen en een conclusie.

2. Zekerheden in groepsverband

Zekerheidsstelling in groepsverband, waarbij een moedermaatschappij op een
of andere wijze zekerheid biedt of zekerheid heeft gesteld voor de verplichtin-
gen van een groepsrechtspersoon kan, verschillende vormen aannemen.4

Klassieke vormen van het verstrekken van zekerheden zijn de goederenrech-
telijke zekerheden zoals het vestigen van pand (art. 3:236 e.v. BW) respectie-
velijk hypotheek (art. 3:260 e.v. BW). De moedermaatschappij kan dergelijke
goederenrechtelijke zekerheden stellen ten behoeve van zichzelf maar ook ten
behoeve van een derde (derdenpand, derdenhypotheek). Daarnaast kan een
moedermaatschappij voor de verplichtingen van een ander persoonlijke zeker-
heid stellen. Dat kan in de vorm van een overeenkomst, maar ook eenzijdig.
Een wettelijk benoemde vorm van een zekerheidsstelling is de overeenkomst
van borgtocht. In dit kader gaat het om de moedermaatschappij die zich borg
stelt voor de schuld van een groepsrechtspersoon. Hierdoor verbindt zij zich tot
voldoening van de schuld van de groepsrechtspersoon indien deze daartoe niet
over gaat.5 Doordat een borg schuldenaar wordt uit een verbintenis die hem
verplicht tot dezelfde prestatie als die waartoe de hoofdschuldenaar verbonden
is of wordt, zijn borg en hoofdschuldenaar hoofdelijk verbonden.6 De borg is

4. In de praktijk worden wel twee hoofdvormen van concernfinanciering onderscheiden, een
geconsolideerd krediet en een paraplukrediet. Voor een beschouwing over (verschillende
vormen van) concernfinanciering zie: Bartman/Dorresteijn (S.M. Bartman en A.F.M.
Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer, 2016).

5. Zie art. 7:850 e.v. BW.
6. Art. 7:850 lid 3 BW. De overeenkomst van borgtocht leidt tot een bijzondere vorm van

hoofdelijkheid.
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niet gehouden tot nakoming voordat de hoofdschuldenaar in de nakoming van
zijn verbintenis is tekortgeschoten.7

Een voorbeeld van een eenzijdige rechtshandeling is de 403-verklaring die
hierna (paragraaf 2.3) aan de orde komt.

Ook zijn er de nodige voorbeelden van overeenkomsten sui generis met daarin
gestelde zekerheden en andersoortige eenzijdige verklaringen tot persoonlijke
zekerheidsstelling. Uit de inhoud van dergelijke overeenkomsten en verklarin-
gen moet naar voren komen waartoe de moedermaatschappij zich heeft
verbonden. Wij beperken ons hierna tot drie veel voorkomende figuren: de
letter of comfort, de groepsgarantie en de 403-verklaring.

De zekerheidstelling is (doorgaans) bedoeld mogelijke wederpartijen ertoe te
brengen een (bepaalde) rechtshandeling aan te gaan met de groepsrechts-
persoon. In hoeverre de gestelde of toegezegde zekerheid daadwerkelijk een
waarborg biedt aan die potentiële wederpartij, is vanzelfsprekend afhankelijk
van de financiële gegoedheid van de moedermaatschappij als zekerheid
stellende partij.

2.1 Letters of comfort

Zekerheidsstelling in de vorm van een patronaatsverklaring, ook wel aangeduid
met haar Engelse naam ‘letter of comfort’, kan aantrekkelijk zijn indien aan de
zijde van de moedermaatschappij sprake is van een in financieringsdocumen-
tatie opgenomen ‘negative pledge’-clausule, waarin deze ten opzichte van een
of meer externe financiers is overeengekomen geen zekerheden te stellen ten
gunste van derden, maar die wel de ruimte biedt voor een patronaatsverklaring.
Een veelgebruikte comfort letter is de ‘going concern support letter’ of
continuïteitsverklaring. Hiermee verklaart de aandeelhouder bijvoorbeeld dat
de vennootschap zolang die deel uitmaakt van de groep, blijft voortbestaan. De
achtergrond hiervan is dat bij twijfel over de continuïteit in de jaarrekening van
de groepsrechtspersoon toch kan worden uitgegaan van waardering op basis
van een continuïteit.

De patronaatsverklaring is een niet in de wet omlijnd begrip en kent
verschillende verschijningsvormen. Doorgaans wordt beoogd verklaringen te

7. Art. 7:855 BW. Zie A.C. van Schaick, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het
Nederlands burgerlijk recht. 7. Bijzondere overeenkomsten, Deel VIII*: Bewaarneming,
borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en
weddenschap, Deventer: Kluwer 2012, nr. 59, voor een uitgebreide beschrijving van de
borgtocht (en nr. 66 voor een korte toelichting van andere vormen van andere overeen-
komsten waarbij (persoonlijke) zekerheid wordt verschaft). Zie ook G. Bergervoet, Borg-
tocht (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2014.
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geven die schuldeisers van een natuurlijke persoon of rechtspersoon gerust-
stellen, er wordt ook wel gesproken over geruststellingsverklaringen.8 De
moedermaatschappij zal bij voorkeur geen toezeggingen doen die juridisch
afdwingbaar zijn, maar ‘slechts’ bereid zijn beloften te doen die een morele
druk of verplichting met zich brengen. Er zijn ook letters of comfort die een
inspanningsverbintenis in het leven roepen dan wel die een resultaatsverbinte-
nis inhouden. In de literatuur worden comfort letters op verschillende wijze
gecategoriseerd.9 Wij laten in het vervolg de geheel vrijblijvende verklaringen
die doorgaans van informatieve aard zijn, zoals ‘de moedermaatschappij heeft
het volste vertrouwen in de bedrijfsvoering van de groepsrechtspersoon’ of ‘de
moedermaatschappij is op de hoogte van de door de bank aan de groeps-
rechtspersoon verleende financiering’ geheel buiten beschouwing. Hieronder
zijn ook te rekenen verklaringen die alleen een intentie in het leven roepen,
bijvoorbeeld over het beleid van de moedermaatschappij, maar waar geen
afdwingbare verbintenis uit voortvloeit, zoals: ‘het bedrijfsbeleid van de
moedermaatschappij is er op gericht dat de bank geen schade zal ondervinden
van de bedrijfsvoering van de groepsrechtspersoon’. Wij richten ons op
verklaringen die een inspanningsverbintenis dan wel resultaatsverbintenis
inhouden, omdat deze een afdwingbare verbintenis voor de moedermaatschap-
pij vormen.

Een comfort letter is specifiek (gericht) of generiek (ongericht). In een
specifieke verklaring stelt de moedermaatschappij zich in bepaalde mate sterk
te maken voor haar groepsrechtspersoon. Deze verklaring kan specifiek gericht
zijn tot één of meer rechtstreeks of impliciet aangeduide derde(n) (de begun-
stigde(n)), zoals een externe financier (de bank) of een handelscrediteur van de

8. Zie Caufmann (C. Caufmann, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen - Oxford:
Intersentia 2005) en Kruisinga/Leber (S.A. Kruisinga, L. Leber, ‘A letter of comfort: does it
offer any comfort? Een beschouwing over de letter of comfort naar Nederlands recht met een
blik over de grens’, Vermogensrechtelijke Analyses 2010/1, p. 3-29) voor een meer diep-
gaande bespreking van de aard en betekenis van patronaatsverklaringen en ook Van der
Waals (B.K. van der Waals, ‘Vermogensverklaringen, te verkiezen boven borgtocht?’, V&O
2004/4, p. 69-73). Recente rechtspraak over de uitleg, werking en reikwijdte van comfort
letters is Rb. Amsterdam 1 augustus 2007, JOR 2008/53 en Rb. Rotterdam 21 mei 2008,
JOR 2008/285, beide met noot van R.I.F.V. Bertrams. Ook Vermeulen (E.M. Vermeulen,
Financiering van overnames, deel 2, Zutphen: Uitgeverij Paris 2006, p. 69-72) geeft een
beschrijving van de comfort letter en noemt als zekerheidsverklaring onder andere de ‘net
worth verklaring’ (kapitaalinstandhoudingsverklaring).

9. Zie bijvoorbeeld Cauffman 2005, p. 339 (2 categorieën), Boonacker/Drok (J.V. Boonacker
en E.D. Drok, ‘De mogelijke rechtsgevolgen van de letter of comfort volgens Nederlands,
Engels, Duits en Frans recht’, NIBE-bankjuridische reeks 11, Amsterdam: Nederlands
Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE) 1992, p. 8 e.v. (3 categorieën)) en R.I.
V.F. Bertrams en F.G.B. Graaf, ‘Letters of comfort en rechtspraak’, De NV 1990, p. 75
(5 categorieën).
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groepsrechtspersoon, maar kan ook gericht zijn tot deze groepsrechtspersoon.
In dat laatste geval kan de moedermaatschappij bepaald hebben dat de groeps-
rechtspersoon de verklaring niet aan derden mag tonen. Is dat niet bepaald, dan
kan de verklaring (ook) jegens wederpartijen worden gebruikt. De generieke
verklaring is tot een ieder gericht, zodat een – in beginsel – onbeperkte groep
geadresseerden daarop een beroep kan doen.10 De letter of comfort kan ook
worden beschouwd als een aanbod dat is aanvaard.11

De comfort letter is ontstaan in de rechtspraktijk. De uitonderhandelde of
gekozen bewoordingen van de letter of comfort bepalen of er een rechtens
afdwingbare verplichting is voor de moedermaatschappij en of dat een
zelfstandige of een subsidiaire verplichting is. De tekst van de comfort letter
zal daarom uitgelegd moeten worden in overeenstemming met de Haviltex-
maatstaf, waarbij – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – niet
alleen de tekstuele bewoordingen, maar ook de over en weer door partijen
gewekte verwachtingen een rol spelen.12

2.2 Groepsgarantie

Het begrip ‘garantie’ is een niet specifiek in de wet omlijnd begrip. Doorgaans
wordt er mee bedoeld dat een derde de verplichting van een ander garandeert.
Wij gebruiken de term ‘groepsgarantie’ om de persoonlijke zekerheid aan te
duiden die een moedermaatschappij13 biedt voor de nakoming van de ver-
plichting van een groepsrechtspersoon.14 De garantie kan rechtstreeks worden
verstrekt aan de schuldeiser, dan wel aan de groepsrechtspersoon. Anders dan

10. Een letter of comfort die dient ter ondersteuning van de continuïteitsveronderstelling in de
jaarrekening van de groepsmaatschappij, is weliswaar voor eenieder kenbaar uit de ge-
deponeerde jaarrekening, maar geldt daarmee nog niet als generieke verklaring. Afhankelijk
van de inhoud van hetgeen hierover gezegd is in de gedeponeerde jaarrekening, kan hieraan
betekenis worden toegekend.

11. Zie HR 13 september 1987, NJ 1987/98 (Albada Jelgersma/Van Geloven), en in de doctrine,
zie E. van Emden ‘Letter of support’, in: Bank- en Effectenbedrijf, september 2009, p. 12
(die zich in die contractuele benadering kan vinden) en C. Spierings, De eenzijdige
rechtshandeling (diss. Nijmegen), Nijmegen: Wolters Kluwer 2016, p. 221 e.v. (die de
mogelijkheid aanvaardt dat een dergelijke verklaring in de vorm van een overeenkomst
wordt gesteld).

12. HR 13 maart 1981, NJ 1981/635 (Haviltex). Vgl. HR 26 juni 2009, JOR 2009/221 m.nt. Y.
Borrius, r.o. 3.2.3 en 4.2. Zie meer uitgebreid over uitleg van een comfort letter Kruisinga/
Leber 2010, p. 12-14.

13. Een dergelijke garantie zou uiteraard ook door een andere groepsmaatschappij kunnen
worden verstrekt.

14. Een groepsgarantie wordt vaak afgegeven in het kader van een huurovereenkomst van een
groepsrechtspersoon.
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bij een letter of comfort houdt het bij een groepsgarantie altijd verband met de
nakoming van een of meer verplichtingen (resultaatsverbintenis).

Ook groepsgaranties kennen vele verschijningsvormen. Tot welke ((on)voor-
waardelijke) verplichting de moedermaatschappij zich verplicht, is afhankelijk
van de tekst van de gestelde garantie. Het kan gaan om een zelfstandige of
accessoire verplichting en om een eenzijdige of meerzijdige (contractuele)
rechtshandeling: de tekst van de garantie is bepalend voor de aard en de
omvang van de verplichting die de moedermaatschappij op zich neemt.
Garanties kunnen gericht of ongericht zijn. Dit onderscheid ziet op de ge-
adresseerden. Bij een ongerichte garantie (‘to whomever it may concern’) strekt
de gestelde garantie zich uit tot een ieder. Bij een gerichte garantie is de garantie
specifiek gericht tot een bepaalde partij, zoals een afnemer of leverancier of een
financier (de begunstigde). De specifieke garantie is de meest voorkomende
garantie, daarmee beperkt de moedermaatschappij haar (potentiële) aansprake-
lijkheid. De gestelde garantie kan ook qua inhoud beperkt zijn, tot een bepaalde
duur en/of gelimiteerd tot een bepaald bedrag. Vaak komt een concerngarantie
neer op een betalingsgarantie (in de praktijk ook wel ‘payment guarantee’
genoemd), maar deze kan ook betrekking hebben op een specifieke prestatie (in
de praktijk ook wel ‘performance guarantee’ genoemd).

In het geval de moedermaatschappij een zelfstandige (directe) verplichting op
zich neemt kan de schuldeiser van de groepsrechtspersoon zich voor voldoe-
ning wenden – naar keuze – tot de groepsrechtspersoon of rechtstreeks tot de
moedermaatschappij. Dat is alleen anders indien in de tekst van de concernga-
rantie is bepaald dat de moedermaatschappij pas tot nakoming gehouden is
indien de groepsrechtspersoon in de nakoming van de op haar rustende
verplichting tekort is geschoten. Een garantieovereenkomst (en hetzelfde geldt
voor een contractuele letter of comfort) kan in die zin sterk overeenkomen met
een overeenkomst van borgtocht, namelijk als de moedermaatschappij afdwing-
bare verplichtingen op zich neemt met een accessoir (ex art. 3:7 jo. 7:851 BW,
bij borgtocht) en subsidiair karakter (art. 7:855 BW bij borgtocht).

2.3 403-verklaring

Een moedermaatschappij kan zich hoofdelijk verbinden voor de verplichtingen
uit hoofde van rechtshandelingen van de groepsrechtspersoon. Deze hoofdelijk-
heid brengt een niet-subsidiaire aansprakelijkheid met zich. Een bijzondere
vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid is opgenomen in art. 2:403 BW, waarin
is bepaald dat indien aan bepaalde in dat artikel opgenomen voorwaarden is
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voldaan, de groepsrechtspersoon15 onder meer bevoegd16 is voor zijn jaarreke-
ning af te wijken van de inrichtingsvoorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. De
groepsrechtspersoon is dan vrijgesteld van de inrichtingsvereisten voor het
bestuursverslag en de overige gegevens, van accountantscontrole en van open-
baarmaking van zijn jaarstukken bij het handelsregister.17 Door het groepsregime
toe te passen kunnen kostenbesparingen en concurrentievoordelen ontstaan.

Tot de in art. 2:403 lid 1 BW opgenomen voorwaarden behoort onder meer
dat de moedermaatschappij die zich aansprakelijk heeft gesteld, de financiële
gegevens van de vrij te stellen groepsrechtspersoon moet hebben geconsoli-
deerd in haar geconsolideerde jaarrekening.18 De aansprakelijkstelling door de
moedermaatschappij vindt plaats doordat deze zich hoofdelijk aansprakelijk
moet hebben gesteld voor de uit rechtshandelingen19 van de vrij te stellen
groepsrechtspersoon voortvloeiende schulden. De aansprakelijkstelling van de
moedermaatschappij uit zich in de zogenoemde ‘403-verklaring’. Voor alle
duidelijkheid merken wij op dat derden geen rechten ontlenen aan art. 2:403
BW als zodanig, maar aan de inhoud (tekst) van een 403-verklaring zelf.20 De
in art. 2:403 BW bedoelde hoofdelijke aansprakelijkstelling is een ongerichte
eenzijdige rechtshandeling.21 Dit betekent dat door (het enkele) geven van de
verklaring aansprakelijkheid ontstaat voor de moedermaatschappij; aanvaarding
door degene(n) die een vordering op de groepsrechtspersoon heeft (hebben) of
verkrijgt (verkrijgen) (begunstigde(n)) is niet vereist. Gerechtigden tot de

15. Zijnde een in art. 2:360 BW omschreven rechtspersoon, vennootschap of onderneming, niet
zijnde een organisatie van openbaar belang als bedoeld in art. 2:398 lid 7 BW (art. 2:403
lid 4 BW).

16. Wanneer wordt voldaan aan de vereisten voor toepassing van het groepsregime ontstaat de
bevoegdheid gebruik te maken van de jaarrekeningvrijstelling. De term bevoegdheid
impliceert dat er geen sprake is van een verplichting. Het staat een 403-rechtspersoon die
de bevoegdheid heeft af te wijken van de inrichtingsvereisten van Titel 9 Boek 2 BW vrij
niettemin de jaarrekening wel (en/of deels) conform Titel 9 Boek 2 BW (of bijvoorbeeld
volgens de standaarden van de IASB, of Verordening (EG) nr. 1606/2002, of US GAAP) in
te richten.

17. Ook behoeft het bestuursverslag niet ter inzage aan aandeelhouders en leden te worden
overgelegd.

18. Art. 2:403 lid 1 sub c BW.
19. Het gaat dus niet om verplichtingen uit de wet, zoals onrechtmatige daad, onverschuldigde

betaling, ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming, belastingschulden of premies op
gronde van sociale zekerheidswetgeving. Met ‘rechtshandelingen’ wordt gedoeld op
contractuele verbintenissen, maar ook op verbintenissen uit een eenzijdige rechtshandeling,
zie G. van Solinge, ‘Vragen uit de rechtspraktijk (6) Schulden en de 403-verklaring’,
Ondernemingsrecht 2004/98.

20. HR 28 juni 2002, NJ 2002/447 m.nt. J.M.M. Maeijer, JOR 2002/136 m.nt. S.M. Bartman
(Akzo Nobel/ING Bank).

21. Die geen afhankelijk recht in het leven roept en geen overeenkomst van borgtocht inhoudt,
zie: HR 28 juni 2002, NJ 2002/447 m.nt. J.M.M. Maeijer, JOR 2002/136 m.nt. S.M.
Bartman (Akzo Nobel/ING Bank).
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vorderingen uit de rechtshandelingen die met de groepsrechtspersoon zijn
aangegaan tijdens de werking van de 403-verklaring22 en waaruit schulden
voortvloeien kunnen zich vanaf het moment van opeisbaarheid daarvan voor
de voldoening van hun vorderingen ook wenden tot de moedermaatschappij. Die
moedermaatschappij is alsdan gehouden in overeenstemming met het gestelde
in haar 403-verklaring tot voldoening van de desbetreffende vorderingen over
te gaan, voor zover de groepsrechtspersoon al niet tot voldoening is overgegaan.
De heersende opvatting is dat van subsidiariteit geen sprake is.23

Er is discussie over de civielrechtelijke kwalificatie van een vordering uit
hoofde van een 403-verklaring, meer in het bijzonder over de relatie tussen die
vordering en de ‘oorspronkelijke’ vordering van de schuldeiser op de groeps-
rechtspersoon. In een recent arrest overweegt de Hoge Raad dat uitgaande van
de wettelijke hoofdelijke aansprakelijkheid het gaat om evenveel verbintenissen
als schuldenaren.24 Uitgaande van de wettelijke benadering gaat het aldus om
zelfstandige vorderingsrechten, hetgeen (praktische) complicaties met zich
brengt, omdat de verschillende vorderingsrechten in dat geval ook vatbaar
zijn voor afzonderlijke overdracht, bezwaring, beslag, verjaring, kwijting,
onderbewindstelling en volmacht verlening. In de literatuur worden andere
benaderingen omschreven.25 Wij zijn van mening dat het bijzondere karakter
van de hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring

22. De wettelijke regeling laat op punten veel ruimte voor discussie, onder meer betreffende de
vraag welke schulden uit rechtshandelingen – enkel op het moment van het afleggen van
de 403-verklaring bestaande of ook toekomstige schulden – onder de reikwijdte van de
403-verklaring vallen.

23. Een aantal auteurs stelt zich evenwel op het standpunt dat er subsidiariteit zou moeten zijn.
Zie onder meer S.M. Bartman, ‘De 403-verklaring: hoofdelijkheid of borgtocht? Een
napleitexercitie’, AA 2015/10, p. 809, S.M. Bartman, ‘403-verklaring blijft bron van
misverstand’, Ondernemingsrecht 2004/16; H.C.F. Schoordijk, ‘Hoofdelijkheid in het
algemeen en de 2:403 lid 1 sub f verklaring in het bijzonder’, in: M.J.G.C. Raaijmakers
(red.), Trust en onderneming, Den Haag: BJu 2003, p. 64; A.G. de Neve, ‘De concernvrij-
stellingsregeling: de 403-aansprakelijkstelling volgens de Hoge Raad’, TvI 2002/235,
p. 239; N.E.D. Faber, annotatie bij gerechtshof ’s-Gravenhage 6 februari 2007, JOR
2007/103; J.W.A Biemans, Rechtsgevolgen van stille cessie (diss. Nijmegen) 2011,
p. 306; M.H.E Rongen, Cessie (diss. Nijmegen) 2012, p. 1303/1304).

24. HR 3 maart 2015, JOR 2015/191 m.nt. Vermunt en Faber en Ondernemingsrecht 2015/66
m.nt. H. Beckman (mr. Eikendal q.q./Lentink). Zie ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-I*
(2012), Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6.
Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2012
(bijgewerkt tot 1 december 2011), nr. 100 e.v.

25. Zie onder meer E.A. van Dooren, ‘De 403-vordering; mogelijkheden binnen de hoofdelijk-
heid?’, Ondernemingsrecht 2015/72 (die een ‘dynamische’ vordering uit hoofde van de
403-verklaring construeert, die zich te allen tijde in hetzelfde vermogen bevindt als
de oorspronkelijke vordering uit hoofde van de rechtshandeling) en R. Wibier, ‘De aard
van de aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring’, AA 2015/10 (die uitgaat van
zelfstandige vorderingsrechten).
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(generieke, ongerichte aansprakelijkheid) een rechtvaardiging vormt voor het
afwijken van de ‘reguliere’ wettelijke hoofdelijkheid. In onze benadering gaan
wij uit van één vordering met twee hoofdelijke schuldenaren: een schuldeiser
van de groepsrechtspersoon heeft één vordering, namelijk uit hoofde van een
rechtshandeling verricht met de groepsrechtspersoon. Door de 403-verklaring
heeft de schuldeiser er een tweede debiteur bij, die gehouden is binnen de
grenzen van de 403-verklaring de schuld te voldoen. Er zijn weliswaar twee
verbintenissen (één verbintenis ten opzichte van ieder van de hoofdelijk
verbonden medeschuldenaren), maar ‘slechts’ één vorderingsrecht.26 Bij toe-
passing van deze benadering is geen sprake van praktische problemen als
hiervoor genoemd. Afzonderlijk overdragen of bezwaren van de ene of de
andere vordering is in deze benadering niet mogelijk. In verband met bijvoor-
beeld het overdragen of bezwaren van een vordering is duidelijkheid over de
civielrechtelijke duiding van de vordering uit hoofde van een 403-verklaring
van (praktisch) belang, alsook in geval van faillissement (zoals hierna in
paragraaf 3.2 aan de orde komt).27

De moedermaatschappij kan haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor de groeps-
rechtspersoon beëindigen op de wijzen zoals geregeld in art. 2:404 BW. Een
403-verklaring kan worden ingetrokken door nederlegging van een daartoe
strekkende verklaring bij het handelsregister.28 Daarmee wordt nieuwe aan-
sprakelijkheid op grond van die 403-verklaring voorkomen. Aansprakelijkheid
blijft echter nog wel bestaan voor (eventueel na de intrekking opkomende
bijvoorbeeld uit een duurovereenkomst voortvloeiende) schulden die voort-
vloeien uit rechtshandelingen die zijn verricht voordat jegens de schuldeiser een
beroep op de intrekking kan worden gedaan, de zogenoemde ‘overblijvende’
aansprakelijkheid.29 De moedermaatschappij kan van deze aansprakelijkheid
alleen afkomen op de wijze zoals voorzien in art. 2:404 lid 3 e.v. BW,
onder meer het verbreken van de groepsband en het deponeren van de

26. Zie E.C.A. Nass en A.G.S. Nass, ‘De vordering uit hoofde van een 403-verklaring’,
Ondernemingsrecht 2014/145.

27. Indien aan de vordering op de groepsrechtspersoon een voorrecht is verbonden of wanneer
die vordering is achtergesteld is de kwalificatie van de vordering eveneens relevant.
Voormelde situaties zijn recent onderwerp van geschil geweest, namelijk in de zaak
UWV/Econcern (voorrecht, HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:904, Ondernemingsrecht
2014/83 m.nt. H. Beckman, JOR 2014/199 m.nt. E.A. van Dooren en NJ 2014/309 m.nt. P.
van Schilfgaarde) (UWV/Econcern) en in het kader van de onteigening van SNS (achter-
stelling, HR 20 maart 2015, Ondernemingsrecht 2015/97 m.nt. H. Beckman, JOR 2015/140
m.nt. M.W. Josephus Jitta, NJ 2015/361 m.nt. J.W. Winter) (SNS). Zie ook paragraaf 3.2.5.

28. Art. 2:404 lid 1 BW.
29. Art. 2:404 lid 2 e.v. BW.

153

Persoonlijke zekerheden in groepsverband en faillissement



mededeling van het voornemen tot beëindiging van de overblijvende aanspra-
kelijkheid.30

Het voornaamste verschil ten opzichte van de groepsgarantie en de letter of
comfort is dat het bij een 403-verklaring gaat om hoofdelijke aansprakelijkheid,
die niet subsidiair van karakter is. Dat verschil is het gevolg van het feit dat de
403-verklaring volgens de leer van de Hoge Raad valt onder het wettelijke
regime voor hoofdelijke aansprakelijkheid zoals bepaald in Boek 6 BW
– althans een bijzondere uitwerking vormt van die hoofdelijkheid – en daarmee
in overeenstemming wordt toegepast en uitgelegd.31 Voor de andere twee
vormen van zekerheid geldt dat er ter zake geen specifieke wettelijke regeling
bestaat; dergelijke zekerheidsstellingen moeten worden toegepast en uitgelegd
naar de letter. Daar komt bij dat de hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde
van een 403-verklaring steeds een rechtens afdwingbare verplichting van de
moedermaatschappij met zich brengt, terwijl een letter of comfort alleen tot
aansprakelijkheid leidt wanneer een moedermaatschappij haar verplichting(en)
niet nakomt. Een ander onderscheid is dat een 403-verklaring ongerichte
hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij jegens een ieder
met zich brengt, terwijl een letter of comfort of groepsgarantie mogelijk
(afhankelijk van de tekst daarvan) gericht is tot (dan wel overeengekomen
met) een zekere partij en/of (enkel) een subsidiaire verplichting van de
moedermaatschappij met zich brengt.

3. Groepszekerheden bij faillissement van groepsrechtspersoon

In geval van faillissement van de groepsrechtspersoon komt aan de orde of en
zo ja, in hoeverre de moedermaatschappij gehouden is (of kan worden) tot
nakoming van de gestelde zekerheid. Daarbij is steeds de vorm waarin de
zekerheid is gegoten van belang.

3.1 Letter of comfort en groepsgarantie

De begunstigde heeft een eigen vordering op grond van de tot hem gerichte
letter of comfort of groepsgarantie, waaraan de (curator van de) groepsrechts-

30. Zie meer uitgebreid over het intrekken van de 403-verklaring en de beëindiging van de
overblijvende aansprakelijkheid H. Beckman in W.J. Slagter, Compendium ondernemings-
recht, Deventer: Kluwer 2013, p. 99 e.v.

31. Dat neemt overigens niet weg dat –zoals hiervoor (zie noot 22) is opgemerkt – de wettelijke
regeling niet geheel eenduidig is, als gevolg waarvan niet steeds duidelijk is wat de (uit)
werking en/of consequenties van de wettelijke voorwaarden zijn, waaronder de omvang en
de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij.
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persoon geen zelfstandige rechten of verplichtingen kan ontlenen. Er zal
(doorgaans) ook geen sprake zijn van een derdenbeding ten gunste van de
begunstigde.32 Of en in welke situatie(s) een begunstigde daadwerkelijk een
beroep op een letter of comfort toekomt is afhankelijk van de formulering van
de inhoud van deze verklaring. Als daar discussie over is, moet de tekst van een
letter of comfort uitgelegd worden. Een bepaalde formulering kan uitgelegd
worden als een (resultaat)verplichting, waardoor verhaal op de moedermaat-
schappij kan worden genomen. In principe geldt hetzelfde voor een verplichting
uit hoofde van een groepsgarantie; de tekst van die garantie bepaalt of in een
bepaald geval al dan niet een verhaalsmogelijkheid bestaat ten opzichte van de
moedermaatschappij. Een moedermaatschappij kan er voor kiezen ‘slechts’
aansprakelijkheid op zich te nemen ten opzichte van de begunstigde voor het
geval vast komt te staan dat de groepsrechtspersoon opeisbare verplichtingen
niet kan (zal) nakomen. Die situatie is bijvoorbeeld aan de orde indien de
groepsrechtspersoon failliet is verklaard en een alsdan benoemde curator de
vordering van de schuldeiser (tevens begunstigde van de letter of comfort of
groepsgarantie) niet voldoet. De begunstigde is in dat geval afhankelijk van een
verklaring van de curator. Deze verplichting lijkt op die van borgtocht, waarbij
sprake is van subsidiariteit en de moedermaatschappij van rechtswege regres
kan nemen op de failliete groepsrechtspersoon.33 Die mogelijkheid heeft de
moedermaatschappij niet ingeval van zekerheidsstellingen in de vorm van een
letter of comfort of groepsgarantie, tenzij tussen partijen anders is overeenge-
komen. Een schuldeiser zal derhalve in beginsel een voorkeur hebben voor een
overeenkomst van borgtocht. In dat geval heeft hij immers een rechtstreekse
aanspraak tot betaling op de moedermaatschappij, terwijl bij een niet-wettelijke
vorm van zekerstelling sprake is van een vordering tot vergoeding van
schade.34

3.2 403-verklaring

Het faillissement van een groepsrechtspersoon leidt niet tot automatische
beëindiging van de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor die
groepsrechtspersoon. Een schuldeiser van de groepsrechtspersoon mag ook in
dit situatie zelf beslissen wie hij aanspreekt: de groepsrechtspersoon en/of de

32. Vgl. Rb. Utrecht 22 mei 2003, JOR 2003/125 m.nt. R.I.V.F. Bertrams, r.o. 3.5 t/m 3.7.
33. Wanneer de moedermaatschappij zich tot borg heeft verbonden is de wettelijke regres-

regeling van art. 7:866 jo. art. 6:10 BW van toepassing en vindt er subrogatie plaats
(art. 7:850 lid 3 jo. art. 6:12 BW). Een dergelijke regresvordering op een failliete groeps-
rechtspersoon zal doorgaans feitelijk zonder betekenis zijn.

34. Tenzij in de overeengekomen zekerheidstelling een interne regresregeling is vastgelegd.
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moedermaatschappij. Wij bespreken in de volgende subparagrafen (beknopt)
een aantal kwesties die alsdan aan de orde kunnen komen.

3.2.1 Aansprakelijkheid moedermaatschappij bij faillissement
groepsrechtspersoon

Wanneer de groepsrechtspersoon failliet is, zal de schuldeiser bij de moeder-
maatschappij aankloppen. Die is in beginsel gehouden de vordering te voldoen,
ongeacht of het gaat om concurrente of achtergestelde uit rechtshandelingen
voortvloeiende vorderingen op de groepsrechtspersoon. Vanzelfsprekend moet
wel vaststaan dat de ingediende vordering inderdaad onder de reikwijdte van de
403-verklaring valt, in de zin dat de vordering voortvloeit uit een rechtshan-
deling met de groepsrechtspersoon en dat deze valt binnen de periode waarvoor
de 403-verklaring werking had, namelijk zolang wordt voldaan aan de
voorwaarden die zijn gesteld aan toepassing van het groepsregime.

Een moedermaatschappij kan overigens ook zelfstandig tot beëindiging van
de door haar aanvaarde aansprakelijkheid besluiten.35 Een naderend faillisse-
ment van de groepsrechtspersoon kan voor de moedermaatschappij een reden
zijn om tot zelfstandige (actieve) beëindiging van aansprakelijkheid (voor
nieuwe en bestaande schulden) over te gaan.36 In art. 2:404 BW is bepaald
welke procedure(s) alsdan in acht moeten worden genomen. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de wijze waarop beëindiging van aansprakelijkheid
voor schulden uit nieuw aan te gane rechtshandelingen respectievelijk voor
schulden uit reeds aangegane rechtshandelingen dient te geschieden. In het
eerste geval is de moedermaatschappij niet langer aansprakelijk vanaf het
moment dat zij – met inachtneming van de geldende openbaarmakingsvereisten – is
overgegaan tot intrekking van de 403-verklaring.37 Intrekking van de 403-
verklaring heeft niet tot gevolg dat ook aansprakelijkheid voor reeds bestaande
en toekomstige schulden uit reeds aangegane rechtshandelingen (de zogenoem-
de ‘overblijvende aansprakelijkheid’) eindigt.38 Daartoe dient een (aanvullende)

35. Ook andere partijen hebben invloed op het al dan niet continueren van toepassing van het
groepsregime, zie Beckman 1995 (H. Beckman, De jaarrekeningvrijstelling voor afhanke-
lijke groepsmaatschappijen. Een analyse van art. 2:403 BW en zijn voorgangers (diss.
Groningen) 1995), p. 575 – 576.

36. Ook wanneer een moedermaatschappij voornemens is de (onderneming van de) groeps-
rechtspersoon over te dragen aan een partij die buiten de groep staat zal zij continuering van
het groepsregime willen voorkomen.

37. Art. 2:404 lid 1 BW: de moedermaatschappij is gehouden een intrekkingsverklaring te geven
en deze te deponeren bij het handelsregister.

38. Art. 2:404 lid 2 BW.
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procedure te worden gevolgd, waarin onder meer een mogelijkheid van verzet
voor schuldeisers van de groepsrechtspersoon is begrepen.39 Eén van de
vereisten voor beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid is dat de
groepsband tussen moedermaatschappij en groepsrechtspersoon is verbroken.40

Intrekking van de 403-verklaring kan op korte termijn worden bewerkstelligd.
Voor het beëindigen van de overblijvende aansprakelijkheid geldt een in de wet
opgenomen termijn,41 waardoor een moedermaatschappij die procedure moge-
lijk niet voorafgaand aan een faillissement zal/kan hebben voltooid en bij
verwezenlijking van het faillissement,42 de moedermaatschappij te maken kan
krijgen met een alsdan benoemde curator.

3.2.2 Regresmogelijkheid moedermaatschappij bij faillissement
groepsrechtspersoon

In het geval dat de moedermaatschappij uit hoofde van een 403-verklaring als
hoofdelijk schuldenaar is aangesproken door een schuldeiser van een groeps-
rechtspersoon en tot voldoening is overgegaan heeft zij een regresvordering ten
opzichte van die groepsrechtspersoon.43 Wanneer sprake is van het faillisse-
ment van de groepsrechtspersoon is van belang op welk moment een dergelijke
regresvordering is ontstaan, voorafgaand aan het faillissement of (pas) daarna.
In het arrest ASR/Achmea is door de Hoge Raad overwogen dat betaling aan de
schuldeiser door de (niet-draagplichtige) moedermaatschappij de wettelijke44

regresvordering ten opzichte van de groepsrechtspersoon doet ontstaan. Ook
vorderingen die zien op betalingen verricht door de moedermaatschappij na het
uitspreken van het faillissement kunnen voor verificatie in aanmerking komen,
als de schuldeiser daarvoor zelf niet kan opkomen of niet opkomt, of voor
het geval de schuldeiser gedurende het faillissement voor het gehele bedrag
waarvoor hij is opgekomen, wordt voldaan.45 Indien de moedermaatschappij

39. Art. 2:404 leden 3 t/m 6 BW: de moedermaatschappij (i) legt bij het handelsregister een
mededeling van haar voornemen tot beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid ter
inzage, (ii) doet een aankondiging in een landelijk dagblad dat en waar de mededeling ter
inzage ligt en (iii) er zijn twee maanden verstreken nadat de aankondiging is gedaan en in
die periode is geen verzet tegen de voorgenomen beëindiging ingesteld.

40. Zie voor een uitgebreide toelichting op de relevante wettelijke bepalingen bijvoorbeeld het
proefschrift van Beckman 1995, hoofdstukken 10.14, 11.14 en 11.17 en p. 575 e.v.

41. Van (in ieder geval) twee maanden, zie art. 2:404 leden 3 en 5 BW.
42. Of surséance van betaling is verleend, of een ontbindingsbesluit is genomen.
43. Dat is in beginsel niet anders wanneer het gaat om een door een moedermaatschappij

verstrekte letter of comfort of groepsgarantie.
44. Het arrest ASR/Achmea ziet niet op de contractuele regresvordering.
45. Art. 136 Fw lid 2 sub a en b.
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de vordering van de schuldeiser heeft voldaan voorafgaand aan het faillisse-
ment van de groepsrechtspersoon en daarnaast tevens (ook reeds voorafgaand
aan het faillissement) schuldenaar is van de groepsrechtspersoon bestaat – in
beginsel46 – de mogelijkheid van verrekening (ex. art. 53 lid 1 Fw) van beide
vorderingen. Dat is ook het geval indien de vordering (regresvordering) en de
schuld ‘voortvloeien uit handelingen, vóór de faillietverklaring met de gefail-
leerde verricht’ (art. 53 lid 1 Fw).47

3.2.3 Bevoegdheid curator

De curator treedt op als vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers
van de gefailleerde groepsrechtspersoon. Indien de curator verhaal zoekt bij de
moedermaatschappij uit hoofde van de 403-verklaring en hem dezelfde rechten
toekomen als de individuele schuldeisers dan vloeien betalingen van de
moedermaatschappij op basis van de 403-verklaring in de boedel. Komen die
rechten de curator niet toe dan zijn individuele schuldeisers gehouden zelfstan-
dig verhaal te zoeken bij de moedermaatschappij. Een individuele schuldeiser
zal niet zelden een voorkeur hebben voor het zelfstandig zoeken van verhaal,
omdat bij verhaal door de curator de afwikkeling van de vordering via de
boedel verloopt als gevolg waarvan faillissementskosten over het aan de
individuele schuldeiser uit te keren bedrag worden omgeslagen.

In overeenstemming met de heersende leer wordt aangenomen dat een
curator geen verhaal kan nemen op de moedermaatschappij. Dit is tot op heden
enkel aan de orde geweest in het kader van verzet ingesteld tegen beëindiging
van overblijvende aansprakelijkheid.48 In een verzetprocedure ligt ter beoor-
deling voor of een schuldeiser van de groepsrechtspersoon ook na opheffing
van de aansprakelijkheid voor oude schulden voldoende waarborg heeft voor de
voldoening van zijn vordering.49 Dat curatoren juist in dergelijke verzetproce-

46. Behoudens art. 54 Fw.
47. Of daarvan sprake is bij voldoening van een vordering uit hoofde van een 403-verklaring

kwam aan de orde in een geschil dat werd voorgelegd aan de Rb. Rotterdam (18 februari
1998, JOR 1998/53 m.nt. N.E.D. Faber). Volgens de rechtbank vloeide de regresvordering
niet rechtstreeks voort uit voorafgaand aan de faillietverklaring met de gefailleerde verrichte
handelingen. Faber (zie zijn noot onder 5) is het met dat oordeel niet eens. Volgens de auteur
moet een beroep op verrekening worden toegestaan omdat de rechtsbetrekking tussen de
hoofdelijk verbonden schuldenaren een afdoende grondslag vormt voor de latere regres-
vordering. De auteur gaat aldus uit van ruime interpretatie van de term ‘handelingen’. Hij
verwijst ter onderbouwing van zijn standpunt naar diverse arresten van de Hoge Raad
waarin niet strikt wordt vastgehouden aan het vereiste dat de te verrekenen vordering of
schuld die eerst tijdens het faillissement is ontstaan voortvloeit uit ‘handelingen’ met de
gefailleerde verricht.

48. Art. 2:404 lid 4 – 6 BW.
49. De verzetrechter hanteert aldus een beperkte toetsingsmaatstaf.
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dures procederen ligt voor de hand. Bij faillietverklaring van een groepsrechts-
persoon zal de moedermaatschappij haar aansprakelijkheid willen beëindigen.
Een vordering jegens de moedermaatschappij op basis van de 403-verklaring
(voor ‘oude’ schulden) kan voor de faillissementsboedel een belangrijk actief
zijn en bij succesvolle beëindiging van aansprakelijkheid (voorafgaand aan
het faillissement of nadat het faillissement is uitgesproken) zou die vordering
verdwijnen.

Ondanks de beperkte toetsingsmaatstaf die in een verzetprocedure wordt
gehanteerd blijkt uit de beschikbare rechtspraak in ieder geval een aantal vaste
overwegingen, die ook in een ‘reguliere’ civiele procedure50 als algemene
aanknopingspunten kunnen worden gehanteerd. De vaste lijn is dat een curator
slechts bevoegd is om in zijn hoedanigheid voor de belangen van de gezamen-
lijke schuldeisers op te komen.51 Daar is sprake van indien de boedel baat zal
vinden bij het optreden van de curator. Wanneer er sprake is van aansprake-
lijkheid ten opzichte van bepaalde individuele schuldeisers uit hoofde van een
403-verklaring is dat niet het geval. In de beschikbare jurisprudentie wordt
overwogen dat wanneer het verzet gegrond is verklaard en de moedermaat-
schappij tot betaling over zou gaan, de betalingen toekomen aan de desbetref-
fende individuele schuldeisers en niet aan de boedel. Dat dergelijke betalingen
de schulden in het faillissement per saldo zullen doen afnemen doet daar
niet aan af. In de verzetsprocedure in het geschil Hoeveholding/Severiens q.q
overwoog de OK dat:52

“Het instellen van een vordering jegens een derde ten behoeve van de
gezamenlijke handelscrediteuren van Ster Koeriers op grond van de 403-
verklaring valt buiten de bevoegdheid van de curator. Weliswaar heeft de
Hoge Raad in zijn arresten van 14 januari 1983, NJ 1983, 597 (Peeters q.q.
– Gatzen) en van 16 september 2005 (JOR 2006/52, m. nt. SCJJK; red.), NJ
2006, 311 (De Bont – Bannenberg q.q.) overwogen dat de curator uit het
oogpunt van de belangenbehartiging van de gezamenlijke schuldeisers
bevoegd is om onder omstandigheden een vordering uit onrechtmatige
daad in te stellen tegen een derde die bij de benadeling van de gezamenlijke
crediteuren betrokken was, ook al komt de vordering niet aan de gefail-

50. Waarin de curator een rechter kan verzoeken een oordeel te geven over de vraag of de
moedermaatschappij op basis van de 403-verklaring als hoofdelijk schuldenaar aansprake-
lijk is voor de schulden uit rechtshandelingen verricht door de failliete groepsrechtspersoon.

51. Rb. Utrecht 31 juli 1996, JOR 1996/96.
52. Gerechtshof Amsterdam (OK) 12 januari 2010, JOR 2010/94 (Hoeveholding/Severiens q.q.)

m.nt. S.M. Bartman, r.o. 3.1. In dit geschil ging het om een vergeten intrekking; Hoevehol-
ding (moedermaatschappij) had Ster Koeriers (groepsrechtspersoon)verkocht, maar was
vergeten de 403-verklaring in te trekken. Enige tijd na de verkoop failleerde Ster Koeriers.
Hoeveholding poogde toen alsnog de (overblijvende) aansprakelijkheid te beëindigen.
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leerde toe, maar anders dan de situatie waarop de Hoge Raad doelt is er in
de onderhavige zaak geen sprake van een vordering die haar grondslag
vindt in een onrechtmatige daad jegens de gezamenlijke schuldeisers
waarvan de opbrengst in de boedel valt, maar van een vordering op grond
van een aansprakelijkstelling als bedoeld in artikel 2:403 BW, waarvan de
opbrengst toekomt aan de individuele handelscrediteuren van Ster Koeriers.
De boedel zal evenmin zijn gebaat door het wegvallen van de schulden van
Ster Koeriers aan de handelscrediteuren als gevolg van de betalingen aan
de handelscrediteuren door Hoeveholding uit hoofde van de 403-verklaring.
Hoeveholding kan immers voor het door haar betaalde bedrag verhaal
nemen op de boedel en treedt krachtens subrogatie in de rechten van de
handelscrediteuren (artikel 6:10 en 6:12 BW), waardoor er per saldo geen
sprake zal zijn van een verkleining van het boedeltekort.”

Het komt er op neer dat de rechten uit hoofde van een 403-verklaring toekomen
aan de individuele schuldeisers van de gefailleerde groepsrechtspersoon en dat
de curator niet bevoegd is een vordering uit hoofde van die 403-verklaring in te
stellen. Bovendien leidt inning van voormelde individuele vordering er niet toe
dat het tekort in de boedel wordt verkleind; dat brengt met zich dat in het geval
de moedermaatschappij als niet-draagplichtig schuldenaar te duiden is, zij voor
door haar uit hoofde van de aansprakelijkheid op basis van de 403-verklaring
verrichte betalingen van rechtswege regres kan zoeken op de gefailleerde
groepsrechtspersoon. De boedel schiet per saldo dan ook niets op (althans,
zou niets opschieten) met het verhalen van een vordering uit hoofde van de
403-verklaring op de moedermaatschappij.

Dit betekent dat individuele schuldeisers in geval van een faillissement van
hun contractpartij (de groepsrechtspersoon) ten behoeve waarvan een 403-
verklaring is gesteld, zelf in actie moeten komen teneinde verhaal te nemen op
de moedermaatschappij. De vordering van deze schuldeisers zal in het faillisse-
ment van de groepsrechtspersoon overigens enkel voorwaardelijk kunnen worden
geverifieerd, voor het geval dat de moedermaatschappij geen verhaal biedt.

3.2.4 Dading (tegen finale kwijting) met groepsrechtspersoon

Een curator is bevoegd een schikking aan te gaan.53 In het in 2015 door de
Hoge Raad gewezen arrest mr. Eikendal q.q./Lentink was onderwerp van
geschil of een dadingshandeling tussen de curator (mr. Eikendal) van de
groepsrechtspersoon (Inalfa Mastertools BV) en een schuldeiser (Lentink

53. Na ingewonnen advies van een commissie van schuldeisers (als die er is) en na goedkeuring
van de rechter-commissaris (art. 68 jo. 104 Fw).
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Metaalwarenfabriek BV) tegen finale kwijting ook doorwerkt in de verhouding
tussen die schuldeiser en de moedermaatschappij (Inalfa Industries BV) die uit
hoofde van de door haar gestelde 403-verklaring hoofdelijk aansprakelijk is
voor de desbetreffende vordering.54 De Hoge Raad overweegt dat in de
onderhavige casus de door de curator getroffen schikking de schuld van de
groepsrechtspersoon aan de schuldeiser vermindert, in dit geval met € 25.000.55

Door de verleende kwijting is de groepsrechtspersoon voor het restant van de
oorspronkelijke schuld niet meer schuldplichtig. Dat neemt naar het oordeel van
de Hoge Raad niet weg dat de moedermaatschappij hoofdelijk verbonden blijft
voor dit restant, nu zij geen partij was in de dading. Het argument van de
curator van de moedermaatschappij dat door de dading de schuld van de
groepsrechtspersoon is gedaald tot het bedrag dat zij uit hoofde van die dading
moet voldoen wordt verworpen met als gronden de aard (behoudens regres) en
de strekking van de 403-verklaring.56 De benadering van de Hoge Raad is in
lijn met het wettelijke regime voor hoofdelijke aansprakelijkheid; de Hoge
Raad overweegt dat vanwege het bepaalde in art. 6:7 lid 1 BW de schuldeiser
ten opzichte van de groepsrechtspersoon en de moedermaatschappij recht heeft
op nakoming van het geheel, met dien verstande dat ex art. 6:7 lid 2 BW de
vordering van de schuldeiser op de moedermaatschappij wordt verminderd met
het bedrag dat door de groepsrechtspersoon reeds is voldaan. Het oordeel van
de Hoge Raad is in de literatuur evenwel bekritiseerd. Beckman merkt op dat
het niet noodzakelijk is om de (generieke) hoofdelijke aansprakelijkheid van de
moedermaatschappij uit hoofde van de 403-verklaring gelijk te stellen aan de in
art. 6:7 BW bedoelde pluraliteit van schuldenaren met hoofdelijke verbonden-
heid voor een bestaande schuld ten opzichte van een specifieke schuldeiser.57

De auteur merkt op dat een benadering waarin een daling van de schuld van de
groepsrechtspersoon tot gevolg heeft dat de aansprakelijkheid van de moeder-
maatschappij met hetzelfde bedrag daalt ook past in de toepassing van het
groepsregime en bovendien in lijn is met de systematiek van de Europese
jaarrekeningenrichtlijn waaraan art. 2:403 BW is ontleend. De door Beckman
omschreven benadering spreekt ons aan. Door middel van een 403-verklaring
aanvaardt een moedermaatschappij immers hoofdelijke aansprakelijkheid voor
de schuld van een groepsrechtspersoon. Als die schuld daalt, daalt ook de
schuld van de moedermaatschappij.58 Wat de oorzaak is van een vermindering

54. HR 3 maart 2015, JOR 2015/191 m.nt. Vermunt en Faber en Ondernemingsrecht 2015/66
m.nt. H. Beckman (mr. Eikendal q.q./Lentink).

55. R.o. 2.6 t/m 2.11.
56. Zie voor een beschouwing van die gronden D.O. Ohmann, ‘Schikking en de 403-verklaring:

niet (altijd) geschikt voor moedermaatschappijen’, Bb 2015/67.
57. Zie de noot van H. Beckman bij HR 3 april 2015 in Ondernemingsrecht 2015/66.
58. Behoudens art. 136 lid 1 Fw.
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van de schuld is niet relevant, die kan zijn gelegen in een (gedeeltelijke)
voldoening, kwijtschelding, verrekening, maar ook in een dading.59 Het gaat er
om dat de schuld er (gedeeltelijk) niet meer is, hetgeen tot gevolg heeft dat de
aansprakelijkheid van de moedermaatschappij (gedeeltelijk) komt te vervallen.

Vermunt en Faber wijzen er in hun noot bij het arrest nog op dat niet is
opgekomen tegen het oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch60 dat de
tussen partijen getroffen dading niet met zich brengt dat de schuldeiser op
de voet van art. 6:9 lid 1 BW tevens afstand heeft gedaan van haar vordering op
de moedermaatschappij. Van een dergelijke afstand of van de bedoeling van
partijen daartoe is niet gebleken. Daarnaast merken de auteurs op dat de
schuldeiser finale kwijting heeft verleend aan de groepsrechtspersoon en in
zoverre niet meer in het faillissement van laatstgenoemde kan opkomen, zodat
de weg vrijstaat voor de (curator van de) moedermaatschappij om haar regres-
vordering op de groepsrechtspersoon61 op de voet van art. 136 lid 2 Fw in
het faillissement van de groepsrechtspersoon ter verificatie in te dienen.62

3.2.5 Faillissement moedermaatschappij

Niet zelden wordt een faillissement van een groepsrechtspersoon gevolgd
(of voorafgegaan) door het faillissement van de moedermaatschappij. Als de
moedermaatschappij een 403-verklaring heeft afgelegd, doet de curator van de
moedermaatschappij er goed aan om te voorkomen dat de boedelaansprakelijk-
heid groter wordt, onverwijld de 403-verklaring in te trekken met aansluitend
opheffing van de overblijvende aansprakelijkheid. Pas daarna kan de moeder-
maatschappij niet meer worden aangesproken door schuldeisers van de groeps-
rechtspersoon. Mocht de intrekking van de aansprakelijkheidsverklaring resp.
beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid vergeten worden, dan helpt

59. Bij verjaring van de schuld van de schuldeiser op de groepsrechtspersoon is dat anders; in
dat geval gaat de schuld niet teniet, maar heeft de schuldeiser niet langer het recht de
vordering in rechte af te dwingen. Of verjaring van de vordering op de groepsrechtspersoon
tot gevolg heeft dat ook de vordering ten opzichte van de moedermaatschappij uit hoofde
van de 403-verklaring is verjaard is afhankelijk van de wijze waarop de laatstgenoemde
vordering in civielrechtelijke zin wordt geduid (zie paragraaf 2.3).

60. Dat voorafging aan het beroep in cassatie (gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 januari 2012,
JOR 2012/165 m.nt R.I.V.F. Bertrams).

61. Art. 6:10 BW.
62. Die regresvordering ontstaat eerst met de (eventuele) betaling door de moedermaatschappij

aan de schuldeiser (zie HR 6 april 2012, JOR 2014/172 m.nt. Faber en Vermunt (ASR/
Achmea)). Een en ander is nogal omslachtig, daar komt bij dat het vanwege de faillisse-
mentssituatie niet waarschijnlijk is dat de groepsrechtspersoon tot betaling over zal gaan
zodat de moedermaatschappij blijft zitten met een oninbare vordering.
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een beroep op de redelijkheid en billijkheid ter afweer van de aansprakelijkheid
de moedermaatschappij doorgaans niet.63

De schuldeiser van de groepsrechtspersoon zal zijn vordering op de groeps-
rechtspersoon indienen bij de curator in het faillissement van de moedermaat-
schappij.64 Een schuldeiser van de groepsrechtspersoon die zich voorafgaand
aan de faillissementsverklaring heeft gemeld voor verhaal bij de moedermaat-
schappij heeft (in beginsel) een vordering die door de curator als (concurrente)
vordering in het faillissement wordt erkend. In dat geval kan aan de curator de
aard en het bedrag daarvan worden opgegeven. Hoewel de vordering door de
moedermaatschappij betwist kan worden staat het bestaan als zodanig van die
vordering niet ter discussie. Het is de vraag of een curator een vordering zal
erkennen waarvoor in beginsel zekerheid is gesteld maar die ontstaat na
faillissement en waarvoor de schuldeiser zich eerst na de faillissementsdatum
bij de curator van de moedermaatschappij meldt. Dat is van belang omdat een
vordering die ontstaat na de datum van faillissement in ieder geval niet voor
verificatie in aanmerking komt. Op basis van art. 136 lid 1 Fw staat vast dat een
schuldeiser in het faillissement van de moedermaatschappij op kan komen voor
en betaling kan ontvangen over het gehele bedrag dat hem ten tijde van de
faillietverklaring nog verschuldigd was (zodat zijn vordering ‘ten volle zal zijn
gekweten’). Ook wanneer de waarde van die vordering niet in (Nederlands)
geld is uitgedrukt, onbepaald of onzeker is, kan deze in overeenstemming met
art. 133 Fw worden geverifieerd, namelijk voor de geschatte waarde daarvan in
Nederlands geld. Waar het op neer komt is of als gevolg van het (enkele) feit dat
de schuldeiser een vorderingsrecht heeft uit hoofde van een 403-verklaring
voldoende vaststaat dat de moedermaatschappij gehouden is die vordering te
voldoen, dat die vordering ‘bestaat’ en/of daarmee gegeven is dat die vordering
in het faillissement van de moedermaatschappij voor verificatie in aanmerking
komt.65 De relevante wettelijke regeling geeft geen uitsluitsel over deze

63. A.G.S. Nass, ‘De vergeten 403-verklaring en de redelijkheid en billijkheid’, Ondernemings-
recht 2013/95.

64. Recent kwam in een verzoekschriftprocedure ex art. 74 lid 1 Fw aan de orde of een
schuldeiser van een groepsrechtspersoon ook benoemd kan worden in een (voorlopige)
commissie van schuldeisers van de moedermaatschappij. Die procedure speelde in het kader
van het faillissement van Royal Imtech NV – alsmede verscheidene van haar groepsrechts-
personen. Curatoren van Imtech stelden zich op het standpunt dat de desbetreffende
schuldeiser geen rechtstreekse vordering had op de moedermaatschappij (Royal Imtech
NV) maar op een groepsrechtspersoon (Imtech Building Services BV) en om die reden geen
zitting kon nemen in de commissie. Rb. Rotterdam (17 maart 2016,
ECLI:NL:RBROT:2016:2013) wijst dat standpunt af en overweegt (r.o. 3.3) dat de
crediteuren van een vennootschap ten aanzien van wie een 403-verklaring is gegeven
tevens (concurrente) crediteuren van de moedermaatschappij zijn.

65. Dezelfde kwestie is in beginsel aan de orde wanneer het gaat om een door een moeder-
maatschappij verstrekte letter of comfort of groepsgarantie.
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kwestie. In onze civielrechtelijke zienswijze – die inhoudt dat er steeds één
vorderingsrecht bestaat met twee hoofdelijk verbonden medeschuldenaren –
past de benadering dat met het ontstaan (bestaan) van een vordering van de
schuldeiser ten opzichte van de groepsrechtspersoon ook de vordering uit
hoofde van de 403-verklaring ontstaat (bestaat), zodat erkenning daarvan zou
moeten plaatsvinden.66 Uitgaande van de wettelijke regeling voor hoofdelijk-
heid ligt een andere uitkomst mogelijk meer voor de hand, in dat geval gaat het
immers om twee zelfstandige vorderingen, ieder met hun eigen eigenschappen
en kenmerken.

Aan de vordering op de groepsrechtspersoon kan een achterstellingsclau-
sule67 dan wel een wettelijk voorrecht zijn verbonden. De vraag die in deze
gevallen opkomt is of deze achterstellingen respectievelijk voorrechten door-
werken jegens de moedermaatschappij. In rechtspraak is geoordeeld dat
eventuele aan de vordering op de groepsrechtspersoon verbonden wettelijke
voorrechten niet gelden in het faillissement van de hoofdelijk aansprakelijke
moedermaatschappij.68 Ook is in de rechtspraak geoordeeld dat achtergestelde
vorderingen op de groepsrechtspersoon concurrente vorderingen in het faillis-
sement van de hoofdelijke aansprakelijke moedermaatschappij zijn69 tenzij
anders is overeengekomen.

4. Conclusie

In groepsverband worden verschillende vormen van zekerheidstelling toege-
past. Een groot aantal daarvan is niet wettelijk bepaald, maar in de rechtsprak-
tijk ontwikkeld, zoals de letter of comfort en de groepsgarantie. De invulling,
toepassing en uitleg van die vormen van zekerheid zijn niet volgens een
wettelijk regime bepaald, maar door de tussen partijen ter zake gemaakte
afspraken. In het geval van faillissement van een begunstigde van een letter of
comfort of een groepsgarantie bepalen de specifieke afspraken tussen partijen

66. Daarbij gaan we er van uit dat de vordering reeds opeisbaar is (bijvoorbeeld doordat een
overeengekomen betalingstermijn is verstreken).

67. Met inachtneming van de in de achterstelling opgenomen condities zijn die vorderingen in
geval van een faillissement van een groepsrechtspersoon achtergesteld ten opzichte van de
concurrente schuldeisers van die groepsrechtspersoon.

68. Zie arrest UWV/Econcern. Zie over de problematiek onder meer N. Krol en A.G. de Neve,
‘Jurisprudentie jaarrekeningrecht 2013’, TvJ 2014, 1/2, p. 36-38; J. van der Kraan, TvOB
2013, p. 149-166; Nass/Nass 2014 en voorts inzake voorrecht E.C.A. Nass bij Rb. Midden-
Nederland 30 januari 2013, Ondernemingsrecht 2013/48, p. 246-248; inzake achterstelling
H. Beckman bij OK 11 juli 2013, Ondernemingsrecht 2013/110 (SNS) en inzake voorrecht
bij HR 11 april 2014, Ondernemingsrecht 2014/83.

69. Zie HR 20 maart 2015, Ondernemingsrecht 2015/97 m.nt. H. Beckman, JOR 2015/140 m.nt.
M.W. Josephus Jitta, NJ 2015/361 m.nt. J.W. Winter (SNS).
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of in hoeverre op de moedermaatschappij aansprakelijkheid rust. Afhankelijk
van de relevante omstandigheden kan het voor (een) partij(en) wenselijk zijn
dat op de gestelde zekerheid een wettelijk regime (meer in het bijzonder het
regime voor de overeenkomst van borgtocht) te vallen.

Indien een moedermaatschappij ‘zekerheid’ biedt in de vorm van hoofde-
lijke aansprakelijkheid op basis van art. 2:403 BW geldt het in Boek 6 BW
bepaalde met betrekking tot hoofdelijkheid. Een schuldeiser van een groeps-
rechtspersoon kan zowel de groepsrechtspersoon als de moedermaatschappij
aanspreken voor voldoening van haar vordering uit rechtshandelingen van de
groepsrechtspersoon. Een faillissement van de groepsrechtspersoon maakt dat
niet anders.
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Syndicaatsfinanciering in vogelvlucht: relevante
aspecten van een syndicaatsfinanciering bij bedrijven in
financiële moeilijkheden

MR. S. JANSEN MR. D.H.J. POSTMA MR. D.J. LYSZCZARZ1

1. Inleiding

In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de structuur
en belangrijkste elementen van een syndicaatsfinanciering zoals deze gebrui-
kelijk is in de Nederlandse en Europese markt. Daarnaast wordt ingegaan op
hoe deze structuur en elementen praktisch gezien kunnen uitwerken indien de
kredietnemers in financiële moeilijkheden terechtkomen.2

2. Kenmerken/structuur syndicaatsfinanciering

2.1 Inleiding

Voor de verdere bespreking van de (contractuele) inhoud van een syndicaatsfi-
nanciering zullen wij eerst op hoofdlijnen de structuur van een dergelijke
financiering beschrijven. Hierbij maken we de kanttekening dat ‘de’ syndi-
caatsfinanciering niet bestaat; zoals bij elke (krediet)overeenkomst bestaan ook
bij de gesyndiceerde kredietovereenkomsten vele soorten en maten, met elk een
eigen specifieke structuur en bijbehorende contractuele bepalingen.

Wel zijn er enkele hoofdcategorieën te onderscheiden, waarbij het verschil
grofweg wordt gemaakt door hetgeen met de betreffende kredietfaciliteit wordt
gefinancierd. De kredietwaardigheid of rating van de kredietnemer speelt
tenslotte een belangrijke rol bij de inhoud van de voorwaarden van de
kredietovereenkomst. Een sterke kredietnemer zal geen zekerheden willen
geven en een zogenaamde covenant lite overeenkomst kunnen uitonderhandelen.

1. Sigrid Jansen, Duco Postma en Dawid Lyszczarz zijn advocaten bij Allen & Overy LLP te
Amsterdam.

2. Vanwege het feit dat het overgrote merendeel van de syndicaatsfinancieringen in het Engels
wordt gedocumenteerd, is het onontkoombaar om sommige veelal specifieke Engelse termen
in deze bijdrage te gebruiken. Waar mogelijk, gebruiken we het Nederlandse equivalent en
noemen we de Engelse term slechts eenmaal ter referentie.
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Zo worden acquisitiefinancieringen verstrekt voor overnames van bedrijven,
vastgoedfinancieringen voor aankoop van (commercieel) vastgoed, project-
financieringen voor (publiek-privaat) te ontwikkelen projecten als windmo-
lenparken en snelwegen en bestaan er specifieke financieringen voor
vliegtuigen of schepen. Daarnaast wordt bij financiering van de doorlopende
geldbehoefte van bedrijven onderscheid gemaakt in voorraadfinanciering
(borrowing base) en de meer algemene doorlopende werkkapitaal of andere
vennootschapsgeldbehoefte (corporate loan).

Al deze financieringsvormen hebben een eigen structuur en kenmerken,
variërend van welke entiteit in de groep de kredietnemer is en welke entiteiten
garant staan, tot aan welke zekerheden op welke activa op welk moment
verstrekt worden. Het gaat de omvang van deze bijdrage voorbij om al deze
vormen te bespreken, daarom zullen wij ons in het vervolg richten op een
financiering verstrekt aan een groep (internationale) vennootschappen door een
senior syndicaat en een mezzanine syndicaat van (internationale) banken die
gedekt is door zekerheden naar Nederlands recht.

2.2 Syndicated secured corporate loan – de financiers

Een gesyndiceerde financiering wordt per definitie verstrekt door een con-
sortium of syndicaat van financiers. Dit kunnen zowel Nederlandse als
buitenlandse banken alsook fondsen zijn. De samenstelling van het syndicaat
kan gedurende de looptijd van de financiering veranderen, doordat financiers
het door hen verstrekte deel van de financiering (commitment) aan een andere
financier overdragen of doordat nieuwe financiers ‘instappen’. Over het
algemeen begint het met de zogenaamde arrangers, één of twee banken
die de transactie opzetten en uitonderhandelen en vervolgens de transactie
‘uitsyndiceren’ (doorverkopen) naar een grotere groep banken.

Omwille van de praktische werkbaarheid treedt een van de financiers in het
syndicaat op als vertegenwoordiger en aanspreekpunt jegens de kredietnemer(s)
in de functie van facility agent (in het algemeen de arranger). De facility agent
vervult de benodigde administratieve werkzaamheden en handelt voor het
overige op instructie van (een bepaald quorum berekend op grond van het
commitment van de deelnemers aan) het syndicaat. Alle betalingen van de
financiers aan kredietnemers en vice versa lopen ook via de facility agent, dit
doet echter niet af aan het feit dat elke financier een eigen vordering heeft op de
betreffende kredietnemer uit hoofde en ter hoogte van diens commitment. De
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facility agent heeft in zijn functie dus geen eigen vordering op de kredietnemer
ter hoogte van de totale commitments.3

De voorwaarden van de financiering, waaronder de bevoegdheden van de
facility agent zijn opgenomen in een vrij omvangrijke kredietovereenkomst (de
facilities agreement), die in de kern is gebaseerd op een standaardmodel dat is
opgesteld door de Loan Market Association (hierna: LMA). Onder een
kredietovereenkomst kunnen meerdere soorten kredietfaciliteiten worden ver-
strekt, te denken valt hierbij aan term loans, revolving credit facilities of letters
of credit,4 ieder met specifieke voorwaarden.

Ook is het mogelijk dat er meerdere kredietovereenkomsten worden aangegaan
met ieder een eigen rang, verschillende financiers en (commerciële) voorwaar-
den.5 Bij twee kredietovereenkomsten van verschillende rang wordt onder-
scheid gemaakt tussen een senior kredietovereenkomst en een mezzanine
kredietovereenkomst. De verhouding tussen de senior financiers en de mezza-
nine financiers wordt in een dergelijk geval geregeld in een intercrediteuren-
overeenkomst (intercreditor agreement), waarbij zowel alle financiers als alle
kredietnemers en garanten partij zijn.

De vorderingen uit hoofde van de mezzanine (ook wel subordinated of junior
genoemd) financiering zijn achtergesteld ten opzichte van de vorderingen uit
hoofde van de senior financiering. Een manier om deze achterstelling te bewerk-
stelligen, zonder dat een contractueel beding vereist is, is structurele achterstelling.
Bij deze structuur worden verplichtingen onder de mezzanine financiering enkel
toe gestaan op een hoger niveau in de groep dan waar de verplichtingen onder de
senior financiering bestaan. In een simpel voorbeeld zou alleen de moeder-
vennootschap de mezzanine gelden lenen en een tussenholding de senior gelden.

De moedermaatschappij houdt de aandelen in de tussenholding en de tussen-
holding houdt op haar beurt de aandelen in de werkmaatschappij, die doorgaans
beschikt over de activa. Omdat de senior financiers een vordering hebben op de

3. Hoewel de facility agent wel een vordering kan hebben op de kredietnemer uit hoofde van
bepaalde door de security agent in diens functie gemaakte kosten. Daarnaast zal de bank die
optreedt als facility agent in de meeste gevallen tevens financier zijn, en uit dien hoofde een
eigen vordering hebben op de betreffende kredietnemer.

4. Een term loan is een langlopende lening die terugbetaald wordt gedurende de looptijd, een
revolving credit facility is een rekening-courant-krediet en een letter of credit is een
kredietbrief (soort garantie).

5. Omdat de mezzanine financiering (onder meer) een lagere rang heeft, is het risico voor de
verstrekker van dergelijke financiering hoger, wat zich vertaalt in hogere rente. Dergelijke
financiering wordt in de regel vaker verstrekt door fondsen dan door traditionele banken.
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tussenholding (een niveau lager in de groep dan de mezzanine financiers),
kunnen zij hun vordering indienen in het faillissement van deze tussenholding.
Pas wanneer alle crediteuren van de tussenholding (waaronder de senior finan-
ciers) uit de boedel voldaan zouden zijn en de moedermaatschappij een uitkering
zou krijgen als aandeelhouder van de tussenholding, kunnen de mezzanine
financiers zich (praktisch gezien) verhalen (de structurele achterstelling).

Een alternatief is contractuele achterstelling, waarbij de achterstelling in de
intercrediteurenovereenkomst wordt geregeld. In de praktijk wordt echter ook
in geval van structurele achterstelling tevens contractuele achterstelling over-
eengekomen. Wij zullen nader ingaan op de werking van de intercrediteuren-
overeenkomst in hoofdstuk 3.

2.3 De schuldenaren: kredietnemers en garanten

In een groep bestaande uit meerdere groepsmaatschappijen op meerdere
niveaus zal het doorgaans niet nodig of wenselijk zijn om iedere groepsmaat-
schappij kredietnemer (borrower) te maken. Gebruikelijker is dat één groeps-
maatschappij binnen de groep fungeert als financieringsmaatschappij en dus als
kredietnemer, of dat enkele groepsmaatschappijen kredietnemer worden,
waarna de gelden binnen de groep worden doorgeleend waar nodig.

Afhankelijk van het gevraagde bedrag, het risicoprofiel van de groep en het
soort financiering, het doel van de financiering en het gebruik van het geld
binnen de hele groep, zullen de financiers ook alle of een deel van de andere
groepsmaatschappijen willen kunnen aanspreken voor de vorderingen uit
hoofde van de financiering. Om deze reden is een garantie opgenomen in de
kredietovereenkomst, op basis waarvan elke garant (guarantor) zich verplicht
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tot nakoming van de (betalings)verplichtingen van elke andere schuldenaar
(obligor). Doorgaans is niet alleen elke kredietnemer tevens garant, maar treden
ook andere groepsmaatschappijen toe tot de kredietovereenkomst als garant.
We lichten hierna enkele elementen van deze garantie toe.

Vanuit het perspectief van een financier is het uiteraard niet wenselijk dat een
garant, indien aangesproken uit hoofde van de garantie voor een groter gedeelte
van de schuld dan deze garant aangaat, een (regres)vordering zou verkrijgen op
een van de schuldenaren van die financier of zou subrogeren in diens rechten,
voordat de financier volledig is voldaan.

Voordat het arrest ASR/Achmea6 was gewezen werden (eventuele) vorderingen
uit hoofde van regres en subrogatie contractueel bij voorbaat achtergesteld aan
de vorderingen van de financiers, verpand ten behoeve van de financiers en
werd veiligheidshalve tevens bij voorbaat afstand gedaan van deze vorderingen
vanaf het moment van het aangaan van de kredietovereenkomst. Nu uit
voornoemd arrest is gebleken dat regresvorderingen in de zin van artikel
6:10 BW niet als bestaande voorwaardelijke vorderingen, maar als toekomstige
vorderingen moeten worden beschouwd, zijn deze rechtshandelingen in faillis-
sement van de betreffende garant mogelijk niet effectief.

Om deze reden wordt tegenwoordig de garantieclausule in de kredietovereen-
komst geformuleerd als een abstracte contractuele garantie; een garantie, als
eigen zelfstandige verplichting van de garant, dat de verplichting van iedere
schuldenaar tijdig en volledig wordt nagekomen en met een zelfstandige
verplichting tot betaling op eerste verzoek van de facility agent (of een
financier), waarbij geen wettelijke regres- of subrogatierechten ontstaan.
Daarnaast verbinden de garanten zich geen handelingen te verrichten die
zouden concurreren met de positie van de financiers, tot de laatstgenoemden
volledig zijn voldaan.7

Onder omstandigheden kan de vrees bestaan dat het verstrekken van een
dergelijke garantie door een garant, zonder mogelijkheid van regres of sub-
rogatie, niet in het vennootschappelijk belang is van de betreffende garant en
daarom aan te tasten zou zijn op grond van artikel 2:7 BW. In een dergelijk
geval kan de vrees voor ultra vires worden weggenomen, door een contractueel
verhaalsrecht te creëren voor de garanten voor het door hen (te veel) betaalde
onder de garantie. Vanwege het contractuele karakter van een dergelijk regres-

6. HR 6 april 2012, LJN BU3784 (ASR/Achmea).
7. De abstracte garantie voorkomt ook dat de bekende discussie omtrent interne draagplicht

ontstaat.
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recht, kunnen hier wel al bij het aangaan van de kredietovereenkomst afspraken
over gemaakt worden en kan bepaald worden dat dit verhaalsrecht ontstaat op
het moment van aangaan van de kredietovereenkomst, en dus een toekomstige
(hoewel voorwaardelijke) vordering inhoudt. Vervolgens is het wel mogelijk
om onder omstandigheden afstand van deze contractuele regresvordering te
laten doen, bijvoorbeeld in het geval andere groepsmaatschappijen de “groep”
verlaten, op welk moment de regresvordering moet komen te vervallen.
Bovendien kan deze contractuele regresvordering worden achtergesteld ten
opzichte van de vorderingen van de financiers onder de kredietovereenkomst,
of worden verpand ten behoeve van de financiers.

2.4 Zekerheden

Zoals hiervoor vermeld is bij de door ons beschreven kredietovereenkomst
sprake van pluraliteit van schuldeisers; iedere financier heeft een eigen
vordering op de relevante kredietnemer (en tevens op elke garant). Dit brengt
op het gebied van zekerheden naar Nederlands recht enkele praktische als ook
juridische complicaties met zich mee. Wij zullen enkele van deze complicaties
als ook de meest in de praktijk gebruikte oplossing hieronder uiteenzetten.

Bij een bilaterale financiering heeft de financier een vordering op haar
kredietnemer en wordt de zekerheid door deze kredietnemer gevestigd ten
behoeve van die financier tot zekerheid van nakoming van de betreffende
vordering (of al hetgeen de financier van de kredietnemer te vorderen heeft of
zal hebben). In een gesyndiceerde financiering kan niet per financier een apart
zekerheidsrecht worden gecreëerd, nu dit zou betekenen dat er sprake zou zijn
van (een potentieel grote hoeveelheid) verschillende rangen zekerheid als de
zekerheden op dezelfde goederen worden gevestigd. De vorderingen van de
financiers moeten juist dezelfde rang hebben (senior dan wel mezzanine
onderling) zodat dit niet werkbaar is.

Als alternatief zou gemeenschappelijke zekerheid kunnen worden gecreëerd ten
behoeve van alle financiers gezamenlijk tot zekerheid van de nakoming van alle
gezamenlijke vorderingen. Deze optie stuit echter op meerdere bezwaren. Er
bestaan onzekerheden over de bevoegdheid tot uitwinning. Deze zou mogelijk
slechts aan alle deelgenoten gezamenlijk toekomen, wat vanuit praktisch
oogpunt onwenselijk is.8 Daarnaast stuit men op mogelijke problemen wanneer

8. S.C.J.J. Kortmann, M.H.E. Rongen en H.L.E. Verhagen, Zekerheidsrechten op naam van
een ‘trustee’(I), WPNR 6549/01, p.813-823.
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een nieuwe financier toetreedt tot het consortium of wanneer een financier zijn
commitment overdraagt aan een andere financier.9

In de praktijk worden zekerheden bij een gesyndiceerde financiering daarom
gevestigd ten behoeve van een security agent, tot zekerheid van nakoming van
de parallel debt.10 Wij bespreken beide concepten hierna.

Een security agent treedt op als houder van de (Nederlandse) zekerheden, en
verricht daarnaast de daarmee samenhangende administratieve handelingen. Bij
het uitoefenen van alle bevoegdheden die de security agent als pand- of
hypotheekhouder toekomen, handelt de security agent op instructie van de
facility agent en dus indirect op instructie van een bepaalde meerderheid van de
syndicaatsbanken. De rechten en plichten van de security agent als ook diens
verhouding met facility agent en syndicaatsbanken zijn opgenomen in de
intercrediteurenovereenkomst (of in de kredietovereenkomst in transacties
zonder intercrediteurenovereenkomst). Net zoals de facility agent, treedt een
van de syndicaatsbanken (middels een speciale agency-afdeling van de betref-
fende bank) op als security agent. Dikwijls treedt dezelfde bank op als zowel
facility agent als security agent.

Algemeen wordt aangenomen dat naar Nederlands recht het zekerheidsrecht en
de verzekerde vordering in handen van dezelfde persoon dienen te zijn. Dit
betekent dat de security agent geen zekerheid kan houden die strekt tot
nakoming van de vorderingen van alle verschillende financiers uit hoofde
van de kredietovereenkomst (buiten beschouwing gelaten dat de security agent
zelf ook een vordering kan hebben in zijn capaciteit van financier). Om deze
security agent crediteur van de vorderingen te maken wordt in de intercredi-
teurenovereenkomst (of de kredietovereenkomst, in transacties zonder inter-
crediteurenovereenkomst) een zogenaamde parallel debt opgenomen.

Onder de parallel debt verplicht iedere schuldenaar zich om als zelfstandig
debiteur aan de security agent een bedrag te betalen dat gelijk is aan het totale
bedrag dat deze schuldenaar aan alle financiers moet betalen uit hoofde van de
kredietovereenkomst en aanverwante relevante documenten. Om te zorgen dat

9. Dit probleem speelt minder in een puur Nederlandse context waarbij door middel van
contractsoverneming de rechtspositie van de oude aan de nieuwe financier wordt overge-
dragen, maar wel wanneer sprake is van een kredietovereenkomst naar bijvoorbeeld Engels
recht waarbij de positie overgaat door middel van novation.

10. Wij merken op dat in sommige specifieke gevallen ook wederzijdse zekerhedenregelingen
voorkomen, maar gezien het relatief weinige gebruik hiervan laten wij deze constructie in
deze bijdrage onbesproken.
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de parallel debt en het geheel aan individuele vorderingen van de financiers
communicerende vaten zijn, is bepaald dat een betaling van (een deel van) de
parallel debt de daarmee corresponderende ‘primaire’ vorderingen naar ver-
houding zal doen afnemen en vice versa en dat de hoogte van de parallel debt
nooit de hoogte van het totaal aan individuele ‘primaire’ vorderingen van de
financiers zal overtreffen.

De zekerheden worden vervolgens gevestigd ten behoeve van de security agent
ter nakoming van de parallel debt, waardoor de zekerheid en het vorderingsrecht
beiden in handen zijn van de security agent. Als de zekerheid wordt gevestigd
door een schuldenaar (dus een kredietnemer of een garant), wat doorgaans het
geval zal zijn, zal daarnaast geen sprake zijn van derdenzekerheid, nu de parallel
debt een eigen zelfstandige verplichting is van iedere schuldenaar.

Op deze manier kan één rang zekerheden worden gevestigd, die uiteindelijk ten
goede komen aan alle financiers onder de kredietovereenkomst van tijd tot tijd.
De security agent oefent de bevoegdheden van een pand- of hypotheekhouder
uit op basis van specifieke afspraken in de intercrediteurenovereenkomst en de
kredietovereenkomst en alle eventuele opbrengsten komen via de facility agent
uiteindelijk pro-rata bij alle financiers terecht.

Wanneer er naast senior schuld ook mezzanine schuld wordt aangegaan kan het
zijn dat de senior financiers eersterangs zekerheden krijgen en de mezzanine
financiers tweederangs zekerheden (via dezelfde security agent). Hiermee
creëer je een goederenrechtelijk verschil in rang. Het is echter ook mogelijk
om dit contractueel te regelen en één rang zekerheden ten goede te laten komen
aan zowel de senior financiers als ook de mezzanine financiers. In een dergelijk
geval bevat de intercrediteurenovereenkomst tevens nadere bepalingen met
betrekking tot rangorde en waterval tussen beide groepen financiers, die wij in
hoofdstuk 3 hierna zullen bespreken.

Welke zekerheden door de financiers in een transactie worden gevraagd hangt
wederom af van een aantal factoren. Allereerst zal het soort financiering en
daarbij behorende structuur een grote rol spelen. Wanneer bijvoorbeeld een
vastgoedfinanciering wordt verstrekt aan een bedrijf gevestigd voor de aankoop
van een portfolio commercieel vastgoed, ligt het voor de hand dat hypotheek-
rechten op het portfolio zullen worden bedongen, in combinatie met een
pandrecht op huurpenningen en de bankrekeningen waarop deze gelden
binnenkomen. Wanneer een projectfinanciering wordt verstrekt voor een te
bouwen windmolenpark, aan een speciaal opgerichte projectvennootschap
welke op dag één (nog) geen noemenswaardige activa bezit, zal een pandrecht
op de rechten onder de belangrijkste projectovereenkomsten als ook de
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verzekeringspenningen een belangrijk onderdeel zijn van het zekerhedenpak-
ket. Bij een acquisitiefinanciering zullen tenslotte de aandelen en andere
relevante activa van de target onderneming als belangrijke onderpand gelden.

Zoals gezegd zal de omvang van het zekerheidspakket ook afhangen van de
financiële positie van de groep. Waar een gevestigde en goedfunctionerende
groep een financiering zal kunnen verkrijgen zonder zekerheden, zal een
relatief kort bestaande groep met een slechtere kredietwaardigheid in sommige
gevallen zekerheden moeten verschaffen over praktisch alle activa. Daarnaast
kunnen financiers aanvullende zekerheden eisen indien een groep financieel in
zwaar weer komt. In hoofdstuk 4 gaan wij hier nader op in.

3. Contractuele bepalingen

3.1 Inleiding

Zoals we eerder schreven worden gesyndiceerde financieringen gedocumenteerd
op basis van modelovereenkomsten die opgesteld zijn door de LMA.11 Deze
modellen, hoewel omvangrijk, zijn echter een halffabricaat en dienen slechts als
uitgangspunt voor de uiteindelijke kredietdocumentatie. Op dergelijke overeen-
komsten worden in de regel geen algemene (bank)voorwaarden van toepassing
verklaard. Tijdens de documentatiefase vinden uitvoerige onderhandelingen
plaats tussen (advocaten en financiële adviseurs van) de groep en de arrangers
of het syndicaat over de commerciële en juridische aspecten van de transactie en
wordt de uiteindelijk overeengekomen positie verwerkt in de documentatie.12

Wij zullen hierna op hoofdlijnen enkele veel voorkomende contractuele
bepalingen van zowel de LMA kredietovereenkomst als ook de LMA inter-
crediteurenovereenkomst nader toelichten die in onze ogen het meest relevant
zijn vanuit herstructurerings- en faillissementsperspectief.

3.2 Kredietovereenkomst

Zoals elke kredietovereenkomst bevat de gesyndiceerde kredietovereenkomst
bepalingen ten aanzien van de hoogte van de financiering, de rentepercentages
en het aflossingsschema. Vaak is sprake van meerdere en ook verschillende

11. De LMA is in 1996 opgericht en stelt zich ten doel om efficiency [efficiëntie] en
transparantie in de gesyndiceerde markten te bevorderen, onder meer door het ontwikkelen
van standaarddocumentatie. Zie voor meer informatie http://www.lma.eu.com.

12. De LMA-documentatie is primair naar Engels recht opgesteld en zal ook aanpassing
behoeven indien een ander toepasselijk recht wordt gekozen.
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faciliteiten onder dezelfde kredietovereenkomst en zijn bovengenoemde ‘basis-
voorwaarden’ per faciliteit uiteengezet. Aangezien met gesyndiceerde finan-
ciering aanzienlijke bedragen gemoeid gaan, zijn niet alleen alle
overeengekomen voorwaarden gedetailleerd uiteengezet, maar zijn ook ver-
schillende standaard(beschermings)mechanismen opgenomen om de positie
van het syndicaat te waarborgen.

Representations en undertakings

Een categorie bepalingen die de positie van de banken beschermt bestaat uit de
zogenaamde representations. Dit zijn feitelijke verklaringen van de kredietnemers
die zien op de juridische en commerciële aannames waarop de transactie is
gebaseerd. De verklaringen worden gedaan bij het aangaan van de transactie-
documentatie en deels herhaald op belangrijke momenten in de transactie, zoals bij
het doen van trekkingsverzoeken en aan het begin van elke (nieuwe) renteperiode.

Ook hier geldt dat de vraag welke representations worden opgenomen
afhankelijk is van de precieze structuur van de transactie, hoewel een deel
van de representations in iedere transactie terugkomt. Zo zullen alle schulde-
naren altijd dienen te verklaren dat zij geldig zijn opgericht als rechtspersoon en
als zodanig bestaan, waar de centre of main interest gelegen is en dat er geen
insolventieprocedure ten aanzien van hen is geopend. Ook wordt standaard
verklaard dat de bepalingen van de transactiedocumentatie afdwingbaar zijn en
dat (het aangaan van) de transactiedocumentatie niet conflicteert met wetten of
andere contractuele verplichtingen of leidt tot wanprestatie onder de transactie-
documentatie of andere overeenkomsten.

Daarnaast zullen de schuldenaren dienen te verklaren dat zij voldoen aan alle
(wettelijke) voorschriften die op hen van toepassing zijn. In deze categorie
worden standaard representations opgenomen dat geen inbreuk gemaakt wordt
op wetten in het algemeen en dat er intern beleid is ten aanzien van bijvoorbeeld
anti-corruptie- en sanctiewetgeving. Afhankelijk van de aard van de transactie
worden ook verklaringen gevraagd over naleving van pensioenwetgeving,
tijdige afwikkeling van belastingzaken, aanwezigheid van de vereiste (milieu)
vergunningen of andere toepasselijke specifieke wetgeving.

Tot slot worden doorgaans representations gedaan met betrekking tot de activa
van de groep en zekerheden. Zo verklaart de groep beschikkingsbevoegd te zijn
ten aanzien van de activa die nodig zijn om het bedrijf uit te blijven oefenen als
ook over de activa waar zekerheden op zullen worden gevestigd. Ook worden
verklaringen opgenomen ten aanzien het (niet-)bestaan van eerdere zekerheden
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en de rang van de zekerheden die in het kader van de betreffende transactie
gevestigd worden.

Een tweede categorie bepalingen ter bescherming van de positie van de banken
bestaat uit de undertakings. Dit zijn verplichtingen tot een doen of laten die
rusten op de schuldenaren. Het syndicaat is gebaat bij strak geformuleerde
undertakings, om controle te kunnen houden en daarmee de risico’s voor de
banken zo laag mogelijk te houden (zonder uiteraard op de stoel van het bestuur
plaats te nemen). Voor de groep is juist van belang dat zij de ruimte behoudt om
haar bedrijf te kunnen voortzetten, zonder te veel afhankelijk te zijn van overleg
met of de goedkeuring van de banken. De undertakings zijn te verdelen in
general undertakings en information undertakings.

De general undertakings zijn gedeeltelijk het verlengstuk van de representa-
tions; waar de schuldenaren verklaringen afleggen over de hiervoor beschreven
feitelijkheden, verplichten ze zich in het kader van deze undertakings tot een
bepaald doen of laten om de gewenste situatie in de toekomst te behouden
(zoals naleving wetgeving). Daarnaast verplichten de schuldenaren zich tot het
nalaten van fusies of overnames, het doen van (des)investeringen, het vestigen
van zekerheden, het doen van uitkeringen of het aantrekken van kapitaal anders
dan overeengekomen. Ook verplicht de groep zich in sommige gevallen tot
het verstrekken van additionele zekerheden op verzoek van de facility agent
(al dan niet na een bepaalde gebeurtenis). Het opnemen van deze positive pledge-
verplichting voorkomt dat eventueel later gevestigde zekerheden kwalificeren
als een onverplichte rechtshandeling.

Zoals de naam al doet vermoeden bestaan de information undertakings uit
verplichtingen tot het verstrekken van informatie aan het syndicaat. De groep
zal de jaar-, kwartaal- en maandcijfers met de banken moeten delen binnen de
daarvoor afgesproken termijn. Met elke set cijfers zal ook een compliance
certificate worden overgelegd, waarin wordt verklaard dat de groep voldoet aan
bepaalde vereisten waaronder de hierna te bespreken financial covenants en dat
er geen zogenaamde defaults bestaan. Daarnaast is de groep doorgaans
verplicht om de banken ook andere relevante informatie te verstekken,
bijvoorbeeld met betrekking tot aanhangige procedures, de bezwaarde activa
of veranderingen in de samenstelling van het senior management. Ook is de
groep verplicht melding te maken wanneer sprake is van een default (zie
hierna), of moet op verzoek van de facility agent een verklaring worden
afgegeven dat hier juist geen sprake van is. Tenslotte zal over het algemeen
een catch all zijn opgenomen dat de schuldenaren op eerste verzoek van de
facility agent alle overige gevraagde informatie moeten aanleveren.
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Financial covenants

Een aan de undertakings gerelateerd concept is dat van de financial covenants.
De groep verplicht zich om doorlopend een bepaalde financiële positie in stand
te houden en hier periodiek over te rapporteren aan het syndicaat.

De gewenste financiële positie (of de ondergrens daarvan) wordt uiteengezet in de
financial covenants en uitgedrukt door middel van ratio’s ten aanzien van
bepaalde periodes. Kort gezegd wordt in een schema in de kredietovereenkomst
opgenomen dat voor de periode X ratio Y niet lager mag zijn dan waarde Z. Iedere
keer wanneer nieuwe cijfers beschikbaar zijn en worden aangeleverd aan de
facility agent onder de information undertakings, worden de ratio’s voor een
bepaalde periode berekend. De uitkomsten worden vergeleken met de ratio’s
zoals vereist onder de financial covenants en in het compliance certificate wordt
verklaard dat al dan niet is voldaan aan de vereiste ratio’s. Belangrijke voorbeel-
den die we vaak tegenkomen zijn de leverage ratio waarbij de bestaande schuld
vergeleken wordt met het vermogen, of de interest cover waar de renteverplich-
tingen vergeleken worden met de EBITDA, of ten slotte de guarantor cover
waar gekeken wordt naar de omzet van de diverse garanten welke een bepaald
percentage van de omzet van de gehele groep moet vertegenwoordigen.

De financiële positie van de groep heeft vanzelfsprekend een direct effect op de
mogelijkheid voor de groep om de verplichtingen onder de kredietovereen-
komst na te komen. De periodieke rapportages en eventuele afwijkingen van de
afgesproken ratio’s zijn tevens de eerste concrete tekenen van financiële
problemen binnen de groep (early warning signs). De financial covenants
vormen daarom een belangrijke vinger aan de pols voor de banken en worden
nauwlettend gevolgd door de facility agent.

Zoals we hierna nader zullen toelichten vormt het niet voldoen aan de financial
covenants een van de ‘zware’ events of default. Indien (financieel) management
het niet behalen van de ratio’s door de groep aan ziet komen, zal veelal contact op
worden genomen met de banken om de situatie te bespreken om uiteindelijk een
waiver van de banken te verkrijgen. Het is altijd een strategische afweging voor
de onderneming of gewacht wordt tot het verzuim vaststaat of dat het gesprek al
aangevangen wordt voordat een verzuim plaatsvindt. Dit is afhankelijk van de
banken in het syndicaat en de relatie tussen het syndicaat en de kredietnemers. De
banken kunnen voorwaarden verbinden onder welke zij bereid zijn een waiver
te verstrekken, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opvragen van
verdere informatie of het verzoeken van een concrete maatregel (zoals het
verstrekken van aanvullende zekerheden) (zie hierover nader hoofdstuk 4).
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Events of default, grace periods en remedy periods: wat indien de undertakings
of financial covenants niet worden nagekomen?

Na de zogenoemde draw stops, het niet toestaan van nieuwe trekkingen onder
de faciliteiten bij een verzuim, zijn de intrekking van de commitments en de
opeising van alle uitstaande bedragen onder de kredietovereenkomst, al dan niet
in combinatie met het uitwinnen van de zekerheden, de meest verregaande
rechten van het syndicaat. Voordat het zover komt dat de facility agent de
bevoegdheid heeft om op te eisen, en voordat het zover komt dat het syndicaat
de facility agent daadwerkelijk de instructie zal geven om hiertoe over te gaan,
zal aan een aantal voorwaarden voldaan moeten zijn.

In de kredietovereenkomst is een aantal opeisingsgronden opgenomen, de
zogenaamde events of default. De meest voor de hand liggende, en tevens
‘zwaarste’ events of default zijn de non-payment en de financial covenants and
other obligations. Eerstgenoemde ziet op het niet tijdig betalen van enig bedrag
onder de kredietdocumentatie, het tweede aan het niet behalen van de financial
covenants, of het niet voldoen aan de (information) undertakings. Daarnaast
bestaan verschillende andere events of default, zoals bijvoorbeeld misrepresen-
tation (een van de representations strookt niet met de feitelijke situatie), de
aanvraag van enige insolventieprocedure13 of een succesvol gelegd beslag,
opeising onder een bepaalde andere overeenkomst of een change of control.
Tevens kwalificeert het niet voldoen aan enige andere verplichting onder de
kredietovereenkomst of aanverwante documentatie, zoals de zekerheidsdocu-
menten, als event of default.

Hierbij verdient opmerking dat sommige events of default pas ontstaan na een
respijtperiode (grace period) van enkele dagen, of pas wanneer voldaan is aan
een materialiteitseis. De ‘zware’ categorie kent ofwel geen respijtperiode, ofwel
slechts een heel korte, bijvoorbeeld non-payment van een renteverplichting die
pas na drie werkdagen als event of default kwalificeert en ook alleen als de non-
payment veroorzaakt wordt door, kort gezegd, administratieve problemen. Voor
de meer lichte events of default gelden doorgaans herstelperiodes van 10 tot 15
werkdagen. Bij sommige typen events of default, zoals in het geval van een
beslag gelegd op de activa van een schuldenaar, gelden bepaalde drempelwaar-
den of materialiteitseisen. Is de drempelwaarde niet behaald, ontstaat geen event
of default.

13. Overwogen moet worden of het aanvragen van een stille bewindvoerder (WCO I) of het
beginnen met een schuldeisersakkoord (WCO II) hieronder geschaard zou moeten worden.
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Naast de respijtperiode, voor het verstrijken van welke geen event of default
ontstaat, is bij sommige events of default ook sprake van een herstelperiode
(remedy period). Binnen een dergelijke periode kan de betreffende schuldenaar
het event of default herstellen. Bij de zwaardere events of default wordt geen
mogelijkheid tot herstel geboden. Indien voldaan is aan alle vereisten en sprake
is van een event of default, zal deze enkel kunnen eindigen door een waiver van
de banken. Indien een herstelperiode verstrijkt zonder dat herstel plaatsvindt,
dan wel een waiver is verkregen van de banken, spreekt men van een event of
default which is continuing.

In de kredietovereenkomst is bepaald dat indien sprake is van een event of
default which is continuing, de facility agent het recht heeft om middels een
schriftelijke verklaring aan de schuldenaren, onder meer, alle onder de
kredietovereenkomst uitstaande bedragen op te eisen, waarop deze bedragen
terstond opeisbaar worden. Tevens mag de facility agent vanaf dit moment alle
commitments intrekken en mag de security agent overgaan tot uitoefening van
de zekerheidsrechten.

Zoals al meerdere malen opgemerkt is de op LMA-modellen gebaseerde
kredietdocumentatie uitgebreid, daarnaast toegespitst op de specifieke transactie
en komen de documenten na uitbereide onderhandelingen tot stand, waarbij
zowel het syndicaat als de groep geadviseerd wordt door gespecialiseerde
advocaten en financieel adviseurs. Bij dergelijke syndicaatsfinanciering
geldt (nog) meer dan bij financiering op basis van een offerte in combinatie
met de algemene (bank)voorwaarden, dat de agent ook daadwerkelijk gebruik
kan maken van de contractuele mogelijkheid om op te eisen. Met andere woorden
zal er doorgaans niet snel sprake zijn van een situatie waarbij de opeising door de
facility agent naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn, althans zal dit (nog) minder snel het geval zijn dan bij een financiering die
(deels) op basis van algemene (bank)voorwaarden is gedocumenteerd.14

In de praktijk zal echter niet alleen de facility agent altijd specifieke instructies
vragen aan het syndicaat alvorens tot opeising over te gaan, ook het syndicaat
zal voorzichtig met haar contractuele opeisingsrecht omspringen. Zo zal
onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende events of default, zal de
concrete misstap in het licht van de omstandigheden worden gewogen en zal
ook altijd nog een redelijke termijn in acht worden genomen voor de opeising.

14. Vgl. HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929 en S. Jansen en B.W.G. van der Velden,
Dilemma’s van de bank in insolventiesituaties, in: Aansprakelijkheid in de financiële sector,
Deventer: Kluwer 2013.
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Het feit dat het syndicaat wel kán opeisen en in ieder geval niet verplicht is
“nieuw geld” ter beschikking te stellen (de zogenaamde draw stop), bezorgt de
banken in ieder geval in een vroeg stadium een seat at the table tijdens de
besprekingen van de financiële toekomst van de groep.

3.3 Intercrediteurenovereenkomst

In transacties waarbij sprake is van meerdere financieringen onder verschillende
kredietovereenkomsten, wordt naast deze overeenkomsten ook een intercredi-
teurenovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst, die evenals de krediet-
overeenkomst wordt opgesteld op basis van een LMA-modeldocument, regelt
kort gezegd de verhoudingen tussen de verschillende crediteuren van de groep,
zowel de senior en mezzanine financiers, als ook de intra-groepscrediteuren.
Wij gaan hierna in op de verschillende partijen bij de intercrediteurenovereen-
komst, de achterstelling, uitwinning van de zekerheden en de verdeling over
de opbrengst tussen de crediteuren.

Partijen

Zoals genoemd zijn de banken onder de senior kredietovereenkomst, de banken
onder de mezzanine kredietovereenkomst als ook de beide facility agents en de
(meestal gezamenlijke) security agent partij bij de intercrediteurenovereen-
komst. Daarnaast zijn de groepsmaatschappijen welke rechten of verplichtingen
hebben onder één van beide kredietovereenkomsten (de schuldenaren) of
onder een intra-groepsfinanciering partij bij deze overeenkomst. Het LMA-
model intercrediteurenovereenkomst voorziet naast deze partijen ook in andere
mogelijke partijen en soorten vorderingen (hedge counterparties, aandeelhou-
ders etc.), ten behoeve van de eenvoud zullen wij ons in deze bijdrage echter
tot de senior, mezzanine en intra-groepsvorderingen beperken.

Voor een goed begrip van de werking van de intercrediteurenovereenkomst
lichten wij allereerst enkele kernbegrippen uit deze overeenkomst toe. De
syndicaatsbanken en de facility agent onder de senior kredietovereenkomst
worden gezamenlijk senior facility creditors genoemd, en de vorderingen aan
deze banken onder deze kredietovereenkomst zijn de senior facility liabilities.
De syndicaatsbanken en de facility agent onder de mezzanine kredietovereen-
komst worden gezamenlijk mezzanine creditors genoemd en de vorderingen
aan deze banken onder deze kredietovereenkomst zijn de mezzanine liabilities.
De senior facility creditors en de mezzanine creditors gezamenlijk worden
primary creditors genoemd. De groepsmaatschappijen die partij zijn bij de
intercrediteurenovereenkomst worden debtors genoemd, en de groepsmaat-
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schappijen die intra-groepsvorderingen hebben uitstaan worden aangehaald als
de intra-group lenders.

Achterstelling

De achterstelling die is opgenomen in de intercrediteurenovereenkomst is
tweeledig; eerst worden de mezzanine liabilities achtergesteld ten opzichte
van de senior facility liabilities, daarna worden de intra-group liabilties
achtergesteld ten opzichte van de vorderingen van de primary creditors.15

Deze oneigenlijke achterstelling wordt vervolgens verder uitgewerkt door
middel van verschillende rechten en verplichtingen van de diverse partijen.
Zo is bepaald dat de debtors geen betalingen mogen doen ter aflossing van de
mezzanine liabilities voor de datum dat alle senior facility liabilities volledig en
onherroepelijk zijn voldaan (de senior discharge date). De intercrediteuren-
overeenkomst bevat een limitatief opgesomd aantal betalingen die, wederom
onder bepaalde voorwaarden, wel mogen worden gedaan aan mezzanine
creditors. Aan deze uitzonderingen kan weer de werking worden ontnomen
door de senior facility creditors indien, kort gezegd, sprake is van een event of
default onder de senior kredietovereenkomst.

Als aanvulling hierop is het demezzanine creditors in beginsel niet toegestaan om
demezzanine liabilities op te eisen op enig moment voor de senior discharge date.
Uitzonderingen hierop zijn de situatie wanneer de senior creditors dezelfde actie
hebben genomen of wanneer de betreffende debtor failliet is verklaard. Dit laatste
heeft te maken met de hierna te bespreken turn-over verplichting en heeft tot doel
de positie van de primary creditors als geheel ten opzichte van de boedel van de
failliete debtor te optimaliseren door de mezzanine creditors hun eigen vorderin-
gen in te kunnen laten dienen. Ook in het geval zich een event of default onder de
mezzanine kredietovereenkomst heeft voorgedaan mogen de mezzanine creditors
tot opeising overgaan indien zij een bepaalde standstill periode in acht hebben
genomen ten aanzien van de senior creditors, binnen welke periode de senior
creditors geen actie hebben ondernomen.

Een vergelijkbaar verbod als ten aanzien van de mezzanine liabilities is
opgenomen voor de debtors ten aanzien van het doen van betalingen ter
aflossing van intra-group liabilities, wederom met uitzondering van bepaalde
toegestane bepalingen. Echter, om er zorg voor te dragen dat de groep kan
blijven functioneren, bepaalt de belangrijkste uitzondering op dit verbod dat

15. De achterstelling in de LMA intercrediteurenovereenkomst is oneigenlijk omdat het niet
beperkt is tot de faillissementssituatie, in tegenstelling tot de eigenlijk achterstelling of
rangverlaging als opgenomen in art. 3:277 lid 2 BW.

182

Mr. S. Jansen Mr. D.H.J. Postma Mr. D.J. Lyszczarz



betalingen door debtors onder (opeisbare) intra-group liabilities toegestaan
zijn, mits er geen sprake is van een event of default onder de senior
kredietovereenkomst of de mezzanine kredietovereenkomst (wederom bepaalde
uitzonderingen daar gelaten). Intra-group creditors is het ook niet toegestaan
om op te opeisen, tenzij zowel de senior als de mezzanine liabities volledig zijn
voldaan met als enige uitzondering het geval waarin de betreffende debtor
failliet is verklaard.

Naast de achterstellingen en de daarmee samenhangende verboden om de
achtergestelde crediteuren te betalen of de achtergestelde verplichtingen op te
eisen, is ook een verplichting opgenomen voor crediteuren die, kort gezegd,
enige betaling ontvangen die niet in lijn is met de bepalingen van de intercredi-
teurenovereenkomst, om het betreffende bedrag door te betalen aan de security
agent. Dit ziet met name op de volgorde van betaling van de verschillende
crediteuren. Deze verplichting is bekend als de turn over verplichting. Een
soortgelijke doorbetalingsverplichting is tevens opgenomen voor debtors ten
aanzien van door hen ontvangen bedragen die volgens de bepalingen van de
intercrediteurenovereenkomst bestemd zijn voor de security agent.

Het feit dat de achterstelling in de intercrediteurenovereenkomst een oneigen-
lijke achterstelling betreft, zorgt ervoor dat de vorderingen van de mezzanine
financiers in faillissement wettelijke gezien geen lagere rang toekomen dan de
vorderingen van de senior financiers. Zoals besproken zijn mezzanine finan-
ciers in een faillissementsscenario gerechtigd hun vordering in te dienen ter
verificatie. Na ontvangst van de uitdeling zijn de mezzanine financiers op grond
van de turn-over verplicht de ontvangen gelden aan de security agent over te
maken, voor verdeling conform de waterval (zie hierna).16 Op deze manier
ontvangen de financiers meer van de failliet dan het geval zou zijn geweest
indien de vorderingen van de mezzanine financiers op eigenlijke wijze
achtergesteld zouden zijn ten opzichte van de vorderingen van de senior
financiers. Dan zouden de mezzanine financiers immers pas uitkering verkrij-
gen indien de senior financiers geheel voldaan zouden zijn, wat in faillissement
nu juist bijna nooit het geval zal zijn.

Om te voorkomen dat partijen in een andere (commerciële) positie terechtko-
men dan oorspronkelijk beoogd onder de intercrediteurenovereenkomst, is ook
bepaald dat bepaalde aanpassingen van zowel de senior kredietovereenkomst
als ook van de mezzanine kredietovereenkomst voorafgaande goedkeuring

16. Hierbij geldt overigens dat de mezzanine financiers dan wel voldaan zijn en hun vordering
op de failliet neemt af.
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nodig heeft van (een bepaald quorum van) de partijen. De beperkingen zien niet
alleen op het totale bedrag van de faciliteiten, maar ook op de op hoogte van
rentepercentages en overige kosten die gerekend worden. Daarnaast zijn
beperkingen gesteld aan de mogelijkheid om betalingstermijnen te verlengen
en overige bepalingen omtrent betaling en duur te wijzigen.

Tot slot komen partijen in de intercrediteurenovereenkomst de volgorde
overeen die in acht wordt genomen door de security agent bij het doen van
betalingen aan partijen, de waterval. Ieder bedrag dat de security agent ontvangt
uit hoofde van de kredietovereenkomsten, intercrediteurenovereenkomst (daar-
onder mede verstaan uit hoofde van de turnover verplichting) of de uitwinning
van zekerheden, wordt als volgt aangewend:
• eerst, ten behoeve van betaling van alle bedragen die verschuldigd zijn aan

de security agent;17

• vervolgens, ten behoeve van betaling van de kosten van enige primary
creditor gemaakt in verband met de uitwining van zekerheden of faillisse-
ment;

• vervolgens, aan de senior facility agent ten behoeve van betaling van de
bedragen die uitstaan onder de senior kredietovereenkomst;

• vervolgens, aan de mezzanine facility agent ten behoeve van betaling van de
bedragen die uitstaan onder de mezzanine facility agreement;

• vervolgens, aan alle partijen die de security agent met voorrang ten opzichte
van de betreffende debtor moet betalen; en

• tot slot, aan de betreffende debtor.

Ten aanzien van de derde en vierde bullet merken wij daarnaast op dat ook
zowel de senior als de mezzanine kredietovereenkomst een vergelijkbare
waterval bevatten, waarin – kort gezegd – achtereenvolgens de bedragen die
verschuldigd zijn aan de betreffende facility agent en de betreffende financiers
pro-rata worden voldaan.

Zekerheden

Zoals we eerder schreven worden zekerheden in een syndicaatsfinanciering
gevestigd ten behoeve van de security agent, tot zekerheid van de nakoming
van de parallel debt. In het geval van zowel senior als mezzanine crediteuren is
het gebruikelijk om één (eerste) rang zekerheden te vestigen ten behoeve van
een gezamenlijke security agent tot zekerheid van nakoming van de parallel

17. Zoals bijvoorbeeld executiekosten of agency fees maar met uitzondering van de vorderingen
van de security agent uit hoofde van de parallel debt bepalingen.
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debt die de verplichtingen van de groep ten aanzien van alle primary creditors
spiegelt. Wanneer in een transactie een intercrediteurenovereenkomst wordt
aangegaan, worden de parallel debt bepalingen en bijbehorende security agent
bepalingen in de intercrediteurenovereenkomst opgenomen.

In bepaalde gevallen is het niet wenselijk om zekerheden te delen tussen de
senior facility creditors en de mezzanine creditors en zal gekozen worden om
twee rangen zekerheden te vestigen (eersterangs voor de senior facility
creditors en tweederangs voor de mezzanine creditors). Hierbij kan gedacht
worden aan de situatie dat oorspronkelijk slechts sprake was van een senior
kredietovereenkomst gesecureerd door eersterangs zekerheden en later een
groep financiers instapt als mezzanine creditors in een herstructureringsscenario
(zie ook nr. 4.4 hierna). In een dergelijk geval zullen de senior creditors die een
positive pledge in hun bestaande documentatie hebben staan mogelijk vanwege
eventueel paulianarisico geen zekerheden willen delen met de later ingekomen
mezzanine creditors.

Het uitgangspunt van de intercrediteurenovereenkomst is echter dat één rang
zekerheden wordt gevestigd ten behoeve van een gedeelde security agent en
deze zekerheden gedeeld worden door de primary creditors. Wij zullen hierna
van deze situatie uitgaan.

De uitwinning van de gezamenlijke zekerheden gebeurt door de security agent
als houder van deze zekerheden, in beginsel op instructie van een instructing
group. Deze instructing group bestaat vóór de senior discharge date uit een
bepaald quorum van de senior creditors, en na de senior discharge date uit een
bepaald quorum van de mezzanine creditors. Zoals we hiervoor schreven
worden de opbrengsten van de uitwinning van deze zekerheden verdeeld
conform de waterval.

Dit betekent dat partijen in feite een soort contractuele ‘rangorde’ van
zekerheden overeen zijn gekomen. Men dient deze ‘rangorde’ te onderscheiden
van de rangorde van zekerheden zoals deze geldt op grond van het prioriteits-
beginsel. De waterval in de intercrediteurenovereenkomst beoogt op hoofd-
lijnen slechts vast te leggen dat uit de opbrengst van de uitwinning van de
zekerheden eerst de senior facility liabilities volledig dienen te zijn voldaan,
voordat de mezzanine liabilities uit deze opbrengst zullen worden voldaan. Dit
geldt ook in het geval sprake zou zijn van gedeelde eersterangs en (later
gevestigde) gedeelde tweederangs zekerheden. Om deze afspraken in balans te
houden is het zowel de senior facility creditors als de mezzanine creditors in
beginsel slechts toegestaan om additionele zekerheden te verkrijgen, indien
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deze zekerheid ook aan de ander is aangeboden of indien de andere partij
toestemming geeft.

De zekerheid die gevestigd is op de activa van de debtors wordt door de
security agent in beginsel pas vrijgegeven bij terugbetaling (aan het einde van
de looptijd of door middel van tussentijdse herfinanciering) van alle uitstaande
vorderingen onder beide kredietovereenkomsten. Het komt in de normale
bedrijfsvoering van de groep natuurlijk echter ook voor dat bepaalde activa
gedurende de looptijd van de financiering worden verkocht en overgedragen. In
de kredietdocumentatie zijn bepalingen opgenomen die regelen welke (be-
zwaarde) activa onder welke omstandigheden door de zekerheidsgever mogen
worden overgedragen. Afhankelijk van de kredietwaardigheid van de groep
zullen de mogelijkheden die de groep heeft onder de kredietovereenkomst om
activa over te mogen dragen (meer of minder) beperkt zijn.

Indien een bezwaard actief onder de kredietovereenkomst mag worden over-
gedragen, voorziet de intercrediteurenovereenkomst in een volmacht voor de
security agent om de zekerheid op het over te dragen actief vrij te geven zonder
verdere toestemming van de financiers, voor zover geen sprake is van een
gedwongen situatie zodat het betreffende actief onbezwaard kan worden
overgedragen (de zogenaamde non-disstressed disposal). Een vergelijkbaar
vrijgavemechanisme is opgenomen voor een actief van een debtor dat wordt
overgedragen als gevolg van uitwinning van de zekerheid over het betreffende
actief door de security agent (de disstressed disposal).

In het geval een gedeelte van de groep wordt overgedragen door middel van
uitwinning van verpande aandelen in een (tussen)holdingvennootschap binnen
de groep, is de vrijgave van zekerheden over alle over te dragen activa echter
niet voldoende. De groepsmaatschappijen van de betreffende over te dragen
holding zullen (deels) zelf schuldenaar (kredietnemer of garant) zijn onder de
senior en mezzanine kredietovereenkomsten.18 In een uitwinningsscenario zal
de opbrengst realistisch gezien niet voldoende zijn om zowel de senior als ook
de mezzanine financiers volledig te voldoen. Het is zelfs goed voorstelbaar dat
de opbrengst niet voldoende zal zijn om de senior financiers volledig te
voldoen, waardoor de mezzanine financiers geheel geen betaling van hun
vorderingen tegemoet kunnen zien. Waar de senior financiers bereid zouden
kunnen zijn om hun restant-vordering kwijt te schelden na gedeeltelijke

18. Daarnaast kunnen uiteraard ook intra-group lenders of debtors die buiten het over te dragen
deel van de groep vallen, ook vorderingen hebben op de debtors die overgedragen worden
door uitwinning van de aandelen in de betreffende holdingmaatschappij.
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betaling, is voor de mezzanine financiers die niets ontvangen geen enkele reden
om akkoord te gaan met enige kwijtschelding. Aan de andere kant zal de koper
van de uitgewonnen aandelen niet bereid zijn dezelfde prijs te betalen (of de
transactie geheel doorgang te laten vinden) indien dergelijke vorderingen op
deze groepsmaatschappijen blijven bestaan.

Om bovenstaand probleem op te lossen voorziet de intercrediteurenovereen-
komst in een recht voor de security agent om, in geval van een disstressed
disposal van verpande aandelen, de (restant)vorderingen van de senior en
mezzanine crediteuren als ook de intra-group lenders en andere debtors op de
over te dragen groepsmaatschappijen, kwijt te schelden. Omdat de mezzanine
financiers door dit mechanisme met ‘lege handen’ achterblijven is in het
verleden gepoogd om via andere wegen toch gedeeltelijke betaling van hun
vorderingen te verkrijgen. In dergelijke procedures is het recht van de security
agent onder de intercrediteurenovereenkomst om zekerheden vrij te geven en
(restant)vorderingen kwijt te schelden steeds als bestendig uitgangspunt gezien.

Een voorbeeld hiervan uit de Nederlandse praktijk zijn de Schoeler Arca
beschikkingen,19 waarin (een deel van) de mezzanine financiers zich verzetten
tegen het verzoek van de pandhouder ex. art. 3:251 lid 1 BW tot verkrijging van
toestemming voor onderhandse verkoop van de aandelen. Deze mezzanine
financiers stelden zich op het standpunt dat de weg van een openbare veiling
gevolgd diende te worden omdat de voorgenomen verkoopprijs in de onder-
handse verkoop niet tot de hoogst mogelijke opbrengst zou leiden. Hen zou,
door de vrijgave- en kwijtingsbepaling in de intercrediteurenovereenkomst,
slechts een vordering resteren op een achtergebleven (lege) vennootschap. De
voorgenomen onderhandse verkoop mocht derhalve gelet op de gerechtvaar-
digde belangen van deze mezzanine financiers, geen doorgang vinden. De
voorzieningenrechter volgde de betreffende mezzanine financiers niet in hun
betoog, achtte een hogere opbrengst uit een executieveiling niet aannemelijk en
verleende verlof voor de voorgenomen onderhandse verkoop.

Een enigszins vergelijkbaar en veelbesproken voorbeeld uit de Engelse praktijk
betrof de IMO Car Wash uitspraak van de Engelse High Court.20 Hier betrof
het een herstructurering door middel van een scheme of arrangement21 naar
Engels recht, waarbij de aandelen van een deel van de groep werden overge-

19. Rb. Amsterdam 10 september 2009 en 23 september 2009, JOR 2009/340 (Citibank/
Schoeler Arca).

20. In the matter of Bluebrook Ltd and others [2009] EWCH 2114 (Ch).
21. In feite ging het om drie separate schemes die inhoudelijk vergelijkbaar en met elkaar

verbonden waren, gemakshalve spreken wij van één scheme.
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dragen aan een nieuw opgezette vennootschap. De senior financiers behielden
een deel van hun vorderingen op de overgedragen groepsmaatschappijen en
kregen aandelen in de nieuw opgezette vennootschap. De vorderingen van de
mezzanine financiers op de over te dragen groepsmaatschappijen werden
kwijtgescholden onder de intercrediteurenovereenkomst, waardoor de mezza-
nine financiers slechts vorderingen behielden op de niet overgedragen lege
groepsmaatschappijen. Deze structuur werd verantwoord met het argument dat
op grond van verrichtte waarderingen de waarde van de groep lager was dan de
totale vorderingen van de senior financiers, waardoor de mezzanine financiers
buiten de scheme (en dus ook de stemming hierover) gehouden konden worden.
De mezzanine financiers vochten dit voorstel aan door, onder meer, te stellen
dat de waarderingen te laag zouden zijn en dat daarnaast het bestuur een
verplichting had om tot een oplossing te komen die alle crediteuren zou
bevredigen. Ook hier trokken de mezzanine financiers aan het kortste eind.

4. Aanloop naar faillissement en faillissement

In het onderstaande overzicht geven we in grote lijnen enkele situaties weer die
zich kunnen voordoen op het moment dat kredietnemers in financiële moei-
lijkheden komen. Het zal echter steeds afhangen van de omstandigheden van
het geval welke mogelijkheden bestaan (en op welk moment) in deze situaties.

4.1 Underperformance

Bedrijven kunnen door een scala van oorzaken in financiële moeilijkheden
komen. Denk aan onvoorziene veranderingen in de markt, mismanagement,
mislukte overnames, onvoldoende integratie van overgenomen bedrijven, etc.
Meestal is er sprake van een combinatie van factoren.

In de context van een gesyndiceerde kredietovereenkomst zal deze situatie
veelal in eerste instantie betekenen dat de financial covenants niet worden
gehaald (zie ook nr. 3.2 hierboven). Financial covenants hebben dus een
belangrijke signaalfunctie voor de kredietgevers. Voor de kredietgevers is het
van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd te worden over
financiële moeilijkheden van hun kredietnemers zodat de mogelijkheden om
een oplossing voor de problemen te vinden nog beschikbaar en uitvoerbaar zijn.
Indien kredietgevers pas in een later stadium op de hoogte zouden raken
(bijvoorbeeld als andere schuldeisers hun schulden opeisen), is het veelal te laat
en is een faillissement onafwendbaar.
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Onder de kredietdocumentatie zal een financial covenant breach normaal
gesproken tot een event of default leiden wat de kredietgevers de mogelijkheid
zal geven om de financiering stop te zetten of zelfs op te eisen (zie in dit
verband ook nr. 3.2 hierboven). Of de kredietgevers vervolgens over zullen
gaan tot opeising (en uitwinning van zekerheden) hangt af van de omstandigheden
van het geval, maar een belangrijke factor is de mate waarin de kredietgevers
vertrouwen hebben in de slagingskans van eventuele oplossingen. Om deze
oplossingen goed te kunnen beoordelen is tijd nodig, omdat onderzoek zal
moeten worden gedaan naar de huidige financiële positie van de kredietnemers
(en hun groepsmaatschappijen) en naar welke oplossingen mogelijk en haalbaar
zijn. Vervolgens zullen de kredietgevers hier een oordeel over moeten vormen en
het onderling eens worden. Als er geen tijd meer is voor deze stappen zullen
kredietgevers zich eerder genoodzaakt zien ommeer verstrekkende maatregelen te
nemen zoals opeising en uitwinning.

Hier komt het belang van tijdige communicatie tussen kredietnemers en
kredietgevers dan ook naar voren. Aangezien de belangen van deze partijen
voor een groot gedeelte parallel lopen is het wat ons betreft raadzaam om de
communicatie zo snel mogelijk op gang te brengen zodra zicht is op financiële
moeilijkheden. Deze communicatie kan ook een contractuele basis worden
toegekend door bijvoorbeeld in de kredietovereenkomst een verplichting voor
de kredietnemer op te nemen om de kredietgevers te informeren over een
voorzienbare financial covenant breach (de zogenaamde keep honest clause).
Hierdoor zal de communicatie op een eerder tijdstip op gang moeten komen dan
indien de kredietnemer de kredietgevers pas hoeft te informeren als daadwerkelijk
sprake is van een financial covenant breach. Dit laatste moment is meestal pas
later (doorgaans meer dan een maand) door het technische ontstaansmoment van
de financial covenant breach onder de kredietdocumentatie.

4.2 First steps

Zoal hierboven aangegeven zal een financial covenant breach veelal een event
of default tot gevolg hebben. Het ontstaan van een event of default kan een
sneeuwbaleffect hebben doordat deze cross-defaults kunnen veroorzaken bin-
nen het kader van andere overeenkomsten aangegaan door de kredietnemers of
hun groepsmaatschappijen. Naast de kredietnemer is dit ook voor de krediet-
gevers in beginsel geen wenselijke situatie, omdat hierdoor de controle wordt
verloren over het proces en het werken aan eventuele oplossingen daarmee vaak
onmogelijk wordt. Tegen deze achtergrond kan een waiver of een standstill
(afhankelijk van de inhoud van de cross-default) uitkomst bieden. Met een
waiver zien de kredietgevers af van een bepaald hen toekomend recht in een
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specifiek omschreven geval of stemmen ze toe dat een bepaald gevolg onder de
documentatie in een specifiek omschreven geval niet intreedt. In een standstill
veklaren de kredietgevers voor bepaalde tijd geen gebruik te maken van hun
rechten onder de documentatie zodat partijen tot een lange-termijnoplossing
kunnen komen. Of kredietgevers bereid zijn om mee te werken aan een waiver
of standstill zal weer afhangen van de omstandigheden van het geval, maar zal
in ieder geval ook afhangen van het vertrouwen van de kredietgevers in (de
mogelijkheid op) een eventuele oplossing.

Voor zover kredietgevers bereid zijn om mee te werken aan een waiver of
standstill zullen hier doorgaans voorwaarden aan worden gesteld. Men kan
denken aan (meer frequente) rapportage over de financiële positie en vooruit-
zichten van de kredietnemers of afspraken over het aanpakken van de
omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de (potentiële) event of
default. Dit laatste kan bijvoorbeeld worden gedaan door bepaalde milestones
of targets af te spreken indien het om een langduriger traject gaat maar kan ook
op operationeel of bedrijfseconomisch vlak zien.

Een andere voorwaarde kan de uitbreiding van de zekerhedenpositie zijn. Dit
zal afhangen van de zekerheden die bij het aangaan van de financiering zijn
gevestigd en de beschikbaarheid van aanvullende goederen waar nog zekerhe-
den op kunnen worden gevestigd. In dit verband is het voor de kredietgevers
van belang om een inschatting te maken van het risico dat de aanvullende
zekerheden kunnen worden aangetast met een beroep op de actio pauliana
mochten de financiële moeilijkheden uiteindelijk toch resulteren in faillisse-
ment van de kredietnemers.

De mate waarin ruimte is voor het formuleren van de voorwaarden zal afhangen
van de beschikbare tijd waarbinnen medewerking van de kredietgevers wordt
gevraagd. Naarmate er meer tijd is kan beter onderzoek worden gedaan naar
bijvoorbeeld de aanleiding van de financiële moeilijkheden en de mogelijke
oplossingen daarvoor. Deze tijd zal in eerste instantie echter niet altijd beschik-
baar zijn waardoor met andere constructies moet worden gewerkt (bijvoorbeeld
ontbindende voorwaarden ten aanzien van het verschaffen van informatie en
vervolgens op basis daarvan het formuleren van verdere voorwaarden).

4.3 Aanpassing kredietdocumentatie

Ongeacht of de kredietgevers bereid zijn geweest om een waiver of standstill te
verlenen zoals hierboven onder 4.2 beschreven, zullen de kredietgevers in een
default scenario hun grip op de kredietnemers willen versterken. Dit kan op

190

Mr. S. Jansen Mr. D.H.J. Postma Mr. D.J. Lyszczarz



meerdere manieren worden vormgegeven, maar zal veelal een combinatie zijn
van afspraken over informatieverschaffing door de kredietgevers, beperkingen
ten aanzien van het verrichten van handelingen die de schuldpositie van de
kredietnemers vergroot of de activa van de kredietnemers vermindert en
afspraken die samenhangen met de omstandigheden die aanleiding hebben
gegeven tot de financiële moeilijkheden. In de praktijk betekent dit dat de
general undertakings en information undertakings (zie ook 3.2 hierboven)
zullen worden aangepast. Daarnaast is het ook mogelijk dat de financial
covenants moeten worden aangepast om te voorkomen dat op korte termijn
weer een event of default ontstaat. Het is evenwel de vraag of kredietgevers
hiertoe bereid zullen zijn zonder dat de financiële informatie en forecasting, op
basis waarvan de nieuwe financial covenants zullen worden bepaald, zijn
gevalideerd door een onafhankelijke derde (zie in dit verband ook 4.4
hieronder). Ook is het denkbaar dat er additionele financial covenants bijkomen
die gekoppeld zijn aan de liquiditeitspositie van de kredietnemers. Uiteindelijk
gaat het bij een onderneming in zwaar weer toch meer om de cash positie of
liquiditeit dan om de balans.

In het verlengde van contractuele beperkingen tot het verminderen van de
activa van de kredietnemers zullen de kredietgevers deze (verbintenisrechte-
lijke) beperkingen veelal willen versterken door (goederenrechtelijke) zeker-
heden op deze activa. Indien dit betekent dat nieuwe zekerheden moeten
worden gevestigd, zullen kredietgevers een inschatting moeten maken van
een eventueel pauliana risico. In dit verband is het van belang of in de
bestaande kredietdocumentatie een (positive pledge) verplichting was opgeno-
men om aanvullende zekerheden te vestigen en de vraag in hoeverre vertrou-
wen bestaat in de langetermijnoplossing voor de kredietnemers. Verdere
behandeling van de pauliana problematiek gaat het bestek van dit artikel te
buiten.

In de context van een gesyndiceerde financiering kan het nuttig zijn om de
communicatie tussen de kredietgevers en de kredietnemers te stroomlijnen door
middel van het instellen van een kleinere groep kredietgevers die met een
bepaald mandaat de andere kredietgevers vertegenwoordigt, een zogenaamde
co-com of steering-com. Het ligt voor de hand om bij de samenstelling van deze
groep kredietgevers rekening te houden met de omvang van hun participaties,
maar andere factoren kunnen hier ook een rol spelen (bijvoorbeeld de
historische relatie met kredietnemers of geografische verdeling van de krediet-
gevers). Daarnaast zullen de afzonderlijke kredietgevers over het algemeen hun
recht behouden tot het af- of goedkeuren van handelingen onder of aanpassin-
gen van de kredietdocumentatie.
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4.4 Turnaround – operational restructuring

De hierboven beschreven stappen zijn mede gericht op het behoud van een
going concern situatie van de kredietnemers. De belangen van de kredietgevers
en kredietnemers lopen hier wat dat betreft parallel. Deze stappen zullen
evenwel doorgaans niet voldoende zijn voor de kredietnemers om in rustig
vaarwater te komen en voor de langere termijn te blijven. Hiervoor is het nodig
dat de oorzaken worden aangepakt die aanleiding hebben gegeven tot de
financiële moeilijkheden. In dit verband is het van belang (voor kredietgevers
en kredietnemers) om beter inzicht in deze omstandigheden te krijgen.

Dit inzicht kan worden verkregen door een independent business review (IBR)
uit te laten voeren. Een IBR wordt door een onafhankelijke partij (bijv.
accountant) gedaan en biedt daardoor een objectief inzicht in de financiële
situatie van de kredietnemers (zij het grotendeels op basis van de door de
kredietnemers verstrekte informatie). Door dit objectieve element kan een IBR
bovendien een rol spelen in het vertrouwen van kredietgevers in kredietnemers
dat op haar beurt weer impact kan hebben op de bereidheid van kredietgevers
om mee te werken aan oplossingen voor de financiële moeilijkheden van de
kredietnemers. De IBR biedt de kredietgevers en kredietnemers een basis voor
gesprekken over het aanpakken van de ontstane situatie. Daarnaast kan het IBR
ook worden uitgebreid met bijvoorbeeld validatie van de door de kredietnemers
opgestelde prognoses (bijv. cash flow forecasts) en met aanbevelingen voor de
(strategische) aanpak van de financiële moeilijkheden.

Waar een IBR zich over het algemeen beperkt tot een analyse van de huidige
situatie (met eventueel aanbevelingen voor de toekomst), kan de behoefte
bestaan om op meer voortdurende basis advies in te winnen of expertise aan
boord te halen. Hierbij kan worden gedacht aan een financieel adviseur of een
chief restructuring officer (CRO) wiens focus de aanpak van de financiële
moeilijkheden is. Deze partijen zullen door de kredietnemers worden aange-
steld/benoemd maar spelen ook in de context van het vertrouwen van de
kredietgevers een rol.

De kredietnemers zullen (al dan niet op basis van een IBR en/of met behulp van
een externe adviseur of CRO) een strategie moeten vormen om weer een
gezond bedrijf te realiseren. Wat ons betreft is deze strategie primair een
aangelegenheid van de kredietnemers, maar hebben de kredietgevers er
uiteraard wel belang bij en zullen daarom nauw betrokken willen zijn bij de
totstandkoming van de nieuwe strategie of in ieder geval volledig geïnformeerd
willen blijven met dien verstande dat de kredietgevers niet op de ‘stoel’ van de
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ondernemer zullen willen zitten. Andere stakeholders dan de kredietgevers
zullen doorgaans ook onderdeel uitmaken van deze strategie. Hierbij kan
worden gedacht aan werknemers, aandeelhouders, afnemers, leveranciers,
kredietverzekeraars etc. Afhankelijk van de rol die deze stakeholders zullen
moeten spelen in de strategie kan het noodzakelijk zijn om deze partij(en) bij de
totstandkoming van de strategie te betrekken om te voorkomen dat deze niet
uitvoerbaar is.

Het moge duidelijk zijn dat de hierboven beschreven stappen enige tijd in
beslag zullen nemen. De situatie kan zich echter voordoen dat sprake is van een
(tijdelijk) liquiditeitstekort voordat een strategie is geformuleerd en bovendien
ook is geïmplementeerd. Er kan een veelvoud van (on)mogelijkheden bestaan
om te proberen dit tekort aan te vullen. Het valt echter buiten het bestek van dit
artikel om te proberen hier een weergave van te geven. In het kader van dit
artikel behandelen we alleen de situatie dat van de bestaande kredietgevers
wordt gevraagd om een (tijdelijke) extra financiering voor dit liquiditeitstekort
te verschaffen.

Indien kredietgevers bereid zijn om de aanvullende financiering te verstrekken
zal dit veelal zijn onder de voorwaarde zijn dat deze financiering een super
senior rang krijgt ten opzichte van de bestaande financiering en dat aanvullende
zekerheden worden verstrekt voor de nieuwe financiering. Kredietgevers zullen
een inschatting moeten maken van een eventueel risico dat het aangaan van de
nieuwe aanvullende financiering en het verkrijgen van de daarvoor gevraagde
zekerheden kan worden aangetast met een beroep op de actio pauliana mochten
de kredietnemers toch uiteindelijk failleren (ondanks de nieuwe aanvullende
financiering). In het kader van dit artikel beperken we ons in deze context tot de
opmerking dat tegen deze achtergrond kan worden gewerkt met een gesplitste
structuur voor de zekerheden waarbij verschillende (rangen) zekerheden wor-
den gevestigd voor verschillende gesecureerde vorderingen. Het doel van deze
structuur is te voorkomen dat indien zekerheid wordt vernietigd met beroep op
de actio pauliana dit tot gevolg heeft dat deze zekerheid ook wegvalt voor
andere gesecureerde verplichtingen. De achterliggende reden is dat het pauliana
risico voor het verstrekken van nieuwe zekerheden voor nieuwe (aanvullende)
financiering over het algemeen minder groot is dan voor nieuwe zekerheden
voor een bestaande financiering (zeker als er geen positive pledge verplichting
geldt voor deze financiering).
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De super senior rang van de financiering houdt kort gezegd in dat deze
financiering eerder moet worden afgelost (al dan niet uit de opbrengst van de
verkoop van goederen door de kredietnemers) dan de bestaande financieringen.
Hiervoor is een aanpassing van de intercrediteurenovereenkomst vereist (zie
tevens in het algemeen hierboven onder 3.3).

Daarnaast zullen in de intercrediteurenovereenkomst ook afspraken worden
opgenomen over de volgorde waarin zekerheden mogen worden uitgewonnen.
Kort gezegd betekent dit (uitzonderingen daargelaten) dat de zekerheden voor
de super senior financiering moeten worden uitgewonnen voordat de zekerhe-
den mogen worden uitgewonnen die zijn verstrekt voor de bestaande financie-
ringen.

4.5 Workout – financial restructuring

Het bovenstaande voorbeeld van de aanvullende financiering laat zien dat een
operational restructuring van een bedrijf veelal hand in hand gaat met een
financial restructuring omdat de verbetering van de winstgevendheid meestal
niet voldoende is zonder tegelijkertijd een verandering door te voeren in de
financieringsstructuur van het bedrijf.

Naast de hierboven besproken strategie op operationeel vlak zullen de krediet-
nemers daarom ook een strategie op financieel vlak moeten formuleren. Anders
gezegd: de strategie van de kredietnemers om een gezond bedrijf te realiseren
zal zowel op operationeel als financieel vlak moeten zien. De vereiste
medewerking van de financierende partijen is hier evident.

De mogelijkheden voor de financiële herstructurering zullen afhangen van het
geval maar er kan gedacht worden aan:
• een herfinanciering van de bestaande financiering door andere financiers

tegen andere voorwaarden
• het afstoten van onderdelen of assets van de groep die niet tot de core-

business van de groep behoren of daaraan dienstig zijn, waarbij de
opbrengsten worden gebruikt ter verlaging van de bestaande financiering
om de achterblijvende groep in staat te stellen om met de verlaagde
schuldenlast weer een gezond opererend bedrijf te realiseren

• het vervangen van de bestaande financiering door een deelname door de
bestaande financiers in het vermogen van de kredietnemers (debt/equity
swap)

• een afschrijving van een gedeelte van de financiering
• (aanvullende) stortingen door bestaande of nieuwe aandeelhouders
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4.6 Pre-pack

Een van de recentere instrumenten voor het bereiken van een financiële
herstructurering is de pre-pack, welke naar alle verwachting in de nabije
toekomst gecodificeerd zal worden.22 Kenmerkend aan deze procedure is het
feit dat de voorbereidingen buiten de openbaarheid en in een – vergeleken met
een reguliere (executie)verkoop – relatief kort tijdsbestek plaatsvinden. Om tot
een succesvolle herstructurering te komen zal in vrijwel alle gevallen met de
financiers van de betreffende groep onderhandeld dienen te worden. Zij zullen
in eerste instantie de periode van stille bewindvoering moeten financieren en
daarnaast zijn zij de economisch belanghebbenden bij de verkoopopbrengst. De
bovengenoemde kenmerken zijn weinig bevorderlijk wanneer het gaat om een
groep die gefinancierd is door een of meerdere syndicaten. Niet alleen is sprake
van vaak grote aantallen (internationale) financiers in een syndicaat, ook
kunnen meerdere syndicaten (of andere schuldverstrekkers) financiering heb-
ben verstrekt, met ieder eigen specifieke belangen. Samen met de hoogte van de
schuldbedragen maakt dit het bereiken van een geslaagde pre-pack uitdagend.

4.7 Faillissement

Gezien de mogelijkheden die we hiervoor beschreven, zullen de syndicaats-
banken als separatisten in de meeste gevallen niet snel in eerste instantie zelf
faillissement van schuldenaren aan vragen. In sommige gevallen is echter niet
te voorkomen dat ofwel andere crediteuren faillissement aanvragen, ofwel het
bestuur bij gebrek aan (tijdige) oplossing voor ontstane liquiditeitsproblemen,
genoodzaakt is bescherming te zoeken in het aanvragen van surseance van
betaling of faillissement. In een faillissementsscenario heeft het syndicaat, door
haar vaak relatief hoge vordering en haar zekerheid op aandelen en overige
activa van de groep, een groot belang om de schade voor de waarde van de
groep zoveel mogelijk te beperken. Bij curatoren zal behoefte bestaan aan enige
tijd om het initiële onderzoek te kunnen verrichten, zonder dat de waarde van
de groep (en daarmee de boedel) in al te grote maten zal afnemen.

De syndicaatsbanken zullen de security agent zo spoedig mogelijk instrueren
om contact te leggen met de benoemde bewindvoerder(s) of curator(en) en de
gesprekken te starten. De samenwerking wordt vaak aangegaan rondom de
parallelle belangen van de boedel en de financiers. Curatoren kunnen verkoop-
processen leiden waarin de verpande of verhypothekeerde activa worden

22. Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I van 8 juni 2015 via https://www.eerstekamer.nl/
wetsvoorstel/34218_wet_continuiteit.
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verkocht en de onderhandelingen voeren met geïnteresseerde partijen. Daar-
naast zullen curatoren de aan het syndicaat verpande vorderingen gemakkelijker
kunnen innen. In ruil daarvoor zal het syndicaat naast de gebruikelijke
boedelbijdrage onder omstandigheden bereid zijn om een boedelkrediet te
verstrekken zodat de dwangcrediteuren of andere lopende verplichtingen
kunnen worden voldaan tot het moment van een verkoop. Gedurende dit
proces zullen de adviseurs van het (vaak internationale) syndicaat nauw
betrokken blijven.

Waar bij het opstellen van de kredietdocumentatie en tijdens de looptijd van de
financiering de syndicaatsbanken, facility agent en security agent vaak advi-
seurs delen, kan dit in (de aanloop naar een) faillissement veranderen. Ook
gedurende faillissement blijven de commitments onder de kredietovereenkom-
sten overdraagbaar. Wanneer banken de vereffening van de boedel niet willen
afwachten kunnen zij er voor kiezen om hun vordering – tegen een korting – te
verkopen aan een geïnteresseerde partij. Voor zulke partijen, veelal fondsen, die
gespecialiseerd zijn in het opkopen van disstressed debt, is een opgekochte
commitment een investering, welke tegen een korting is gekocht. Dit verschil in
uitgangspunt en belangen tussen de oorspronkelijke en nieuwe financiers kan
de dynamiek binnen het syndicaat wijzigen.

Wanneer de vereffening van de boedel uiteindelijk tot uitdeling leidt, verdeelt
de security agent de beschikbare gelden conform de waterval onder de finan-
ciers. Hoewel de relevante schuldenaren zullen worden ontbonden na het
verbindend worden van de slotuitdelingslijst, eindigen de kredietovereenkom-
sten, in de verhouding tussen de financiers enerzijds en de facility agent en de
security agent anderzijds, niet automatisch. Hoewel verreweg de meeste beta-
lingsverplichtingen onder de kredietovereenkomsten bestaan voor de (dan
ontbonden) schuldenaren, zijn ook vrijwaringen opgenomen ten behoeve van
de security agent en de facility agent, welke van kracht blijven. Om ook deze
verhoudingen te doen eindigen zullen de overgebleven partijen een aparte
termination agreement moeten aangaan.

Mr. S. Jansen Mr. D.H.J. Postma Mr. D.J. Lyszczarz
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Herstructurering in concernverhoudingen: vier
stellingen over regres en subrogatie

PROF. MR. T.H.D. STRUYCKEN EN MR. W.M.T. KEUKENS1

1. Inleiding

Concernfinanciering is een alledaags verschijnsel. Als de kredietnemer
onderdeel is van een groep, zal de financier doorgaans verlangen dat alle
materiële groepsentiteiten zich ten minste hoofdelijk verbinden voor de totale
financiering.2 Ook derdenzekerheid, borgtocht en andersoortige garanties
van, bijvoorbeeld, aandeelhouders zijn vaak gehanteerde instrumenten om de
verhaalsmogelijkheden van een financier te vergroten.

Zo vanzelfsprekend als concernfinanciering in de praktijk is, zo onduidelijk zijn
de juridische consequenties van een faillissement van een groepsentiteit voor de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de concernvennootschappen. Bij wie en voor
welk bedrag kan de schuldenaar die de schuld heeft betaald bij zijn mede-
schuldenaren aankloppen als één van hen failleert en geen verhaal biedt? De
vraag hoe überhaupt de ‘pijn’ intern moet worden verdeeld leidt tot nog meer
hoofdbrekens en is al lange tijd onderwerp van verhitte discussies. Dat was al

1. Prof.mr. T.H.D. Struycken en mr. W.M.T. Keukens zijn beiden advocaat in Amsterdam,
werkzaam bij NautaDutilh N.V.; Struycken is ook hoogleraar aan het Molengraaff Instituut,
Universiteit Utrecht.

2. In de op Engelsrechtelijke leest geschoeide kredietovereenkomsten wordt er doorgaans voor
gekozen om de in het krediet betrokken vennootschappen een ‘garantie’ te laten verstrekken.
Het is niet meteen duidelijk of een dergelijke ‘garantie’ kwalificeert als hoofdelijke
aansprakelijkheid, borgtocht of als een andersoortige aansprakelijkheid (sui generis). In
onze ogen hebben deze garanties nog het meeste weg van hoofdelijke aansprakelijkheid,
terwijl partijen vaak contractueel proberen uit te sluiten dat sprake is van een borgtocht. De
vraag is of dat laatste altijd zal slagen, bijvoorbeeld als de schuldenaar zich (extern) heeft
aangediend als iemand die de schuld intern niet aangaat. Zie over die herkwalificatiepro-
blematiek o.m. J.W.H. Blomkwist, Borgtocht (Mon. BW B78), Deventer: Kluwer 2012, p. 2
en C.J.M. Klaassen, ‘Hoofdelijkheid of borgtocht, wat zal het wezen?’, WPNR 1998 (6316).
Wij menen dat in concernverhoudingen, waarbij (dus) geen particulier betrokken is, een
garantie met de uitdrukkelijke partijafspraak dat geen sprake is van een borgtocht niet snel
tóch als borgtocht geherkwalificeerd kan worden.
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zo onder het oude, vóór 1992 geldende BW en het antwoord op die vraag is
anno 2017 nog steeds niet helemaal duidelijk.3

In het befaamde Insolad Jaarboek 2001 “Onzekere zekerheid” besteedde Van
Andel ook aandacht aan hoofdelijkheid, regres en subrogatie, waarbij hij de
problematiek van interne draagplicht en omslag fileerde.4 Ruim 15 jaar later is
op dit gebied veel gebeurd, maar blijken de door Van Andel gesignaleerde
problemen nog even actueel als onopgelost. Alle reden voor ons om ook een
duit in het zakje van de ‘draagplicht’ te doen. Onze centrale stelling is:

Bij de vaststelling van de interne draagplicht bij hoofdelijke aansprakelijkheid in
concernverhoudingen is, behoudens andersluidende partijafspraak, enkel concreet,
direct profijt – dat wil zeggen: daadwerkelijk gebruik van het concernkrediet
door daaronder financiering te hebben getrokken – relevant. (paragraaf 3)

Deze stelling zal in deze bijdrage de meeste aandacht krijgen. Maar daarmee
is lang niet alles over regres en subrogatie in herstructureringen en insolventie
gezegd. Wij poneren in deze bijdrage nog drie andere stellingen in verband met
regres en subrogatie in concernverhoudingen:

3. Een greep uit de vele publicaties over dit onderwerp: S.M. Bartman, ‘Hoge Raad weet zich
niet goed raad met het concern’, Ondernemingsrecht 2016/77; P.P. Jongen, ‘M&A: Regres-
risico bij uitvaren dochtervennootschap uit concernfinanciering’, Bb 2015/6; G.J.L. Berger-
voet, Borgtocht (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2014, m.n. nr. 232; W.J. Oostwouder,
‘Draagplicht en regres bij concernfinanciering na twee verrassende uitspraken van de Hoge
Raad’, O&F 2013/1; R.M. de Winter & S. Timmerman, ‘Draagplicht in concernverhou-
dingen’, MvV 2012/12; A.W.N. Oomen, ‘Externe aansprakelijkheid en/of interne draag-
plicht?’, JuTD 2012/21; S.M. Bartman, ‘Draagplicht en draagplichtverdeling bij
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Janssen, annotatie bij HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW:4206, JIN 2012/162; D.H.J.
Rijkers, ‘Draagplichtverdeling: wie krijgt de schuld’, V&O 2012/10; M. Olaerts, ‘Het
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‘Enige gedachten over hoofdelijkheid, omslag en regres’, in: M.J.G.C. Raaijmakers e.a.
(red), Handelsrecht tussen "Koophandel" en Nieuw BW, Deventer: Kluwer 1988, p. 115 e.v.;
H.P.J. Ophof, Hoofdelijke aansprakelijkheid: solidariteit of apartheid? (oratie Amsterdam
VU), Deventer: Kluwer 1987.

4. W.J.M. van Andel, ‘De (on)billijkheid van het omslagstelsel bij insolventie van een
hoofdelijk schuldenaar’, in: J.C. van Apeldoorn e.a. (red.), Onzekere zekerheid (Insolad
Jaarboek 2001), Deventer: Kluwer 2001, p. 311-321.
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1. Een overeenkomst ter vaststelling van de methodiek voor de berekening van
de interne draagplicht is in beginsel rechtsgeldig ongeacht het moment
waarop de vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan. (paragraaf 4)

2. In geval van uitwinning van een pandrecht op aandelen subrogeert de
pandgever nooit in de vorderingen van de schuldeiser op de ‘uitgewonnen’
vennootschap en haar dochtervennootschappen en ligt in de verpanding
ook afstand van eventuele regresrechten op die vennootschappen en
hoofdelijke aansprakelijkheid van die vennootschappen jegens de pandge-
ver besloten. (paragraaf 5)

3. Een verpanding van regresrechten wordt niet doorkruist door het faillis-
sement van de pandgever. (paragraaf 6)

Eerst worden in paragraaf 2 de kaders van hoofdelijkheid, regres, subrogatie en
draagplicht geschetst.

2. Regres en subrogatie in concernverband

2.1 Bronnen van regres en subrogatie

In concernverhoudingen bestaan meestal verschillende bronnen voor rechten uit
hoofde van regres en subrogatie: hoofdelijkheid, borgtocht en derdenzekerheid.

2.1.1. Hoofdelijkheid

Wanneer verschillende schuldenaren zich hoofdelijk hebben verbonden tot nako-
ming van dezelfde schuld, dan is ieder van die schuldenaren jegens de schuldeiser
in beginsel zelfstandig en voor het geheel aansprakelijk voor die schuld (artikel 6:7
lid 1 BW): de zogenaamde externe aansprakelijkheid. Een schuldeiser kan iedere
hoofdelijk schuldenaar voor de gehele vordering aanspreken, zonder daarbij eerst
een hoofdschuldenaar te moeten aanspreken. Bovendien is de vordering op iedere
hoofdelijk schuldenaar zelfstandig en dus niet afhankelijk van een ‘hoofdrecht’.
Voldoening van (een deel van) de schuld door een hoofdelijk schuldenaar bevrijdt
ook de andere hoofdelijk schuldenaren jegens de schuldeiser (artikel 6:7 lid 2 BW).
De schuldeiser kan die andere schuldeisers dan niet meer aanspreken voor de
voldane schuld; zij zijn voor dat deel niet meer extern aansprakelijk.

Dat neemt niet weg dat ieder van de hoofdelijk schuldenaren ‘intern’ – dat wil
zeggen: jegens elkaar – nog wel aansprakelijk kunnen zijn voor de schuld voor
zover die extern is voldaan. Of en in hoeverre een hoofdelijk schuldenaar intern
moet bijdragen aan de voldane schuld, is afhankelijk van de vraag welk
gedeelte van de schuld de hoofdelijk schuldenaar aangaat in de onderlinge
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verhouding met de overige hoofdelijk verbonden schuldenaren (artikel 6:10
lid 1 BW). In het systeem van de wet kan de schuldenaar die de schuld aan
de schuldeiser heeft betaald voor een groter bedrag dan hem in de onderlinge
verhoudingen aangaat,5 verhaal nemen op ieder van de andere hoofdelijk
schuldenaren telkens tot ten hoogste het bedrag dat de schuld de betreffende
medeschuldenaar aangaat (artikel 6:10 lid 2 BW). De schuldenaar die heeft
betaald, heeft aldus een regresvordering op iedere medeschuldenaar die intern
draagplichtig is ter grootte van de bijdrageplicht van die medeschuldenaar.6

Daarnaast kan de schuldenaar die de schuldeiser heeft betaald, zich door
subrogatie verhalen op draagplichtige medeschuldenaren. Op grond van
artikel 6:12 BW subrogeert de schuldenaar die de schuldeiser heeft betaald in
de rechten van de schuldeiser (inclusief eventuele zekerheidsrechten en andere
nevenrechten) voor het bedrag dat de bijdrageplicht van die schuldenaar
overtreft. De schuldenaar mag kiezen of hij zich op de medeschuldenaar
verhaalt op grond van regres of op grond van subrogatie. Het gaat daarbij
echter niet om cumulatieve vorderingen: met betaling van hetgeen waarvoor de
medeschuldenaar draagplichtig is, zijn zowel de rechten uit hoofde van regres
als de rechten uit hoofde van subrogatie voldaan.

Men kan zich afvragen wat het nut is van de vordering uit hoofde van
subrogatie naast de vordering uit hoofde van regres. Het antwoord is gelegen
in het wettelijk uitgangspunt dat met subrogatie in een vordering ook de
daaraan verbonden zekerheidsrechten en andere nevenrechten worden verkre-
gen op grond van artikel 6:142 BW. In de financieringspraktijk is het belang
van subrogatie naast regres bij hoofdelijke aansprakelijkheid echter doorgaans
zeer beperkt: de kredietvoorwaarden sluiten altijd subrogatie in zekerheden uit,
niet alleen wanneer op basis van algemene kredietvoorwaarden van een bank
wordt gefinancierd, maar ook wanneer een op LMA-leest geschoeide krediet-
overeenkomst wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij een syndicaatslening of zoge-
naamde clubdeal). Subrogatie als zodanig is dan niet uitgesloten, maar wel
subrogatie in zekerheden. Zowel gedeeltelijke afstand van subrogatie (namelijk:
geen subrogatie in nevenrechten) als algehele afstand van subrogatie is
contractueel mogelijk, mits de begunstigde van de eventuele subrogatie daarbij

5. Het gaat hier om betaling in ruime zin: ook verrekening, inbetalinggeving of andere vormen
van schulddelging zijn van toepassing.

6. In de onderlinge verhoudingen is geen sprake van hoofdelijke verbondenheid: een mede-
schuldenaar kan worden aangesproken voor alleen het bedrag waarvoor die medeschulde-
naar draagplichtig is.
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partij is.7 Zonder subrogatie in de aan een vordering verbonden zekerheden
heeft de subrogatie ex artikel 6:12 BW waarschijnlijk geen zelfstandige
betekenis naast het wettelijk regresrecht ex artikel 6:10 BW.8

2.1.2. Borgtocht

Een tweede veel voorkomende bron voor onderlinge verhaalsrechten binnen
een concern is borgtocht. De in titel 7.14 BW geregelde overeenkomst van
borgtocht wordt in zuiver Nederlandse gevallen soms gebruikt om verhaal
mogelijk te maken op een vennootschap die niet zelf kredietnemer is, en vaak
om de directeur-grootaandeelhouder onder controle te houden. Bij een borgtocht
verbindt de ene partij (de borg) zich jegens de schuldeiser voor de schuld van een
ander (de hoofdschuldenaar). Borgtocht lijkt sterk op hoofdelijke verbondenheid,
waarvoor echter bijzondere regels gelden.9 Zo is, anders dan bij ‘gewone’
hoofdelijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van de borg uit borgtocht
secundair op grond van artikel 7:855 BW, zodat de borg pas kan worden
aangesproken als de hoofdschuldenaar is aangesproken en geen (volledig) verhaal
biedt. Tevens is de vordering van de schuldeiser op de borg afhankelijk van de
hoofdvordering op grond van artikel 7:851 lid 2 BW.

Wat regres en subrogatie betreft is relevant dat in artikel 7:850 lid 3 BW de
bepalingen omtrent hoofdelijke verbintenissen van toepassing worden verklaard,

7. De soms misverstane passage in de Parlementaire Geschiedenis Boek 6 BW 1981
(Toelichting Meijers), p. 558, waarin uiteen wordt gezet dat niet contractueel kan worden
bepaald dat geen subrogatie plaatsvindt, betreft de situatie waarin de begunstigde van de
subrogatie niet zelf partij is en zonder zijn medewerking ten koste van hem wordt
afgesproken dat niet in de vordering gesubrogeerd kan worden.

8. Voor subrogatie zonder zekerheden zou wellicht nog een rest-rol kunnen zijn weggelegd bij
de uitwinning van een borgtocht in het kader van een overwaarde-arrangement, omdat
bepleit zou kunnen worden dat de (reeds bestaande) vordering van de ene financier door
subrogatie overgaat op de financier die heeft betaald uit hoofde van de borgtocht. Daarmee
hadden wellicht enkele vragen die zijn gerezen na het arrest ASR/Achmea (HR 6 april 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU3784, NJ 2016/169) in verband met de toekomstigheid van het
regresrecht (deels) in de kiem gesmoord kunnen worden, omdat bij subrogatie geen sprake is
van een nieuwe vordering maar van overgang (na faillissement van de zekerheidsgever) van
een voor de faillietverklaring reeds bestaande vordering. Nu de Hoge Raad in zijn arrest van
16 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2015:3023 (DLL/Van Logtestijn q.q.) heeft beslist dat een
zekerheidsrecht ook kan worden uitgewonnen voor een na faillissement ontstane regres-
vordering (mits die vordering voortvloeit uit een reeds bestaande rechtsverhouding), heeft
een beroep op de uit subrogatie te verkrijgen vordering ook in het kader van een
overwaarde-arrangement geen meerwaarde.

9. De meningen verschillen of borgtocht (altijd) een species is van hoofdelijke aansprakelijk-
heid. Bevestigend, o.m., Bergervoet 2014, nr. 40 en Asser/Van Schaick 7-VIII* 2012/62.
Ontkennend: R.J. van Galen, ‘Deposit guarantee schemes and Article 136 of the Dutch
Bankruptcy Act’, Ondernemingsrecht 2009/138.
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waaronder de regeling van het wettelijk regresrecht ex artikel 6:10 BW en de
subrogatie ex artikel 6:12 BW.10 Juist met betrekking tot deze bepalingen wordt
in artikel 7:866 BWeen aanvullende regeling gegeven. Uit lid 1 van artikel 7:866
BW blijkt dat ervan wordt uitgegaan dat de borg in het geheel niet draagplichtig
is, zodat de borg voor het gehele bedrag aan hoofdsom, rente en kosten ex artikel
6:10 BW verhaal kan nemen op de hoofdschuldenaar, behoudens een anderslui-
dende afspraak tussen de borg en de hoofdschuldenaar. In lid 3 van artikel 7:866
BW is bepaald dat in geval van een borgtocht voor de schuld van hoofdelijk
verbonden schuldenaren, ieder van die schuldenaren voor het geheel kan worden
aangesproken door de borg: deze mede-hoofdschuldenaren zijn hoofdelijk
verbonden voor de verhaalsvordering van de borg. De onderlinge draagplicht
van de hoofdelijk verbonden hoofdschuldenaren speelt daarbij geen rol. Vervol-
gens geldt in de onderlinge verhouding tussen deze mede-hoofdschuldenaren
weer het wettelijk kader van regres conform draagplicht.

Er zit nog wel een belangrijke consequentie aan de gelijkschakeling van
hoofdelijke aansprakelijkheid en borgtocht met betrekking tot de verificatie
van onderlinge regresvorderingen van de medeschuldenaar c.q. borg in het
faillissement van de (hoofd)schuldenaar. Door de gelijkschakeling is artikel 136
lid 2 Fw van toepassing op de verificatie van de verhaalsrechten van zowel de
hoofdelijk verbonden schuldenaar, als van de borg. Dat betekent dat in beide
gevallen de medeschuldenaar c.q. borg op grond van artikel 136 lid 2 Fw
slechts in het faillissement van de (hoofd)schuldenaar kan opkomen als (i) de
schuldeiser zelf niet opkomt of kan opkomen (sub a), (ii) de schuldeiser
volledig is voldaan (sub b), of (iii) toelating geen nadelige gevolgen heeft
voor de overige schuldeisers (sub c). Deze gelijke behandeling van hoofdelijke
aansprakelijkheid en borgtocht wringt echter indien de borg slechts voor een
beperkt gedeelte van de hoofdschuld een borgtocht heeft afgegeven en deze
borg dat gedeelte heeft voldaan. Indien de schuldeiser dan nog niet volledig is
voldaan, kan de borg (nog) niet tot verificatie van zijn regresvordering of
vordering uit subrogatie overgaan en dus, onder meer, (nog) niet profiteren van
enige (tussentijdse) uitdeling. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid doet deze
situatie zich niet voor, omdat de hoofdelijk schuldenaar per definitie aanspra-
kelijk is voor de gehele schuld. Er is dus een gelijkschakeling terwijl een
verschil beter te rechtvaardigen zou zijn.11

10. HR 1 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC1486, JOR 2008/115.
11. Zie Van Galen 2009, para. 3.
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2.1.3. Derdenzekerheid

Een derde bron voor verhaalsrechten binnen een concern is goederenrechtelijke
zekerheid. In artikel 6:150 BWis bepaald dat een vordering bij wijze van subrogatie
over gaat op een derde indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt
uitgewonnen (sub a) of de derde de vordering voldoet omdat een hem toebehorend
goed dreigt te worden uitgewonnen (sub b). Het gaat dan in ieder geval om
derdenzekerheid: pandrecht of hypotheekrecht verleend voor de schuld van een
andere entiteit binnen het concern. In de praktijk pleegt elke zekerheidsverlener ook
zelf hoofdelijk te worden verbonden. Als dat het geval is, biedt (ook) artikel 6:12
BW een wettelijke grondslag voor subrogatie in het kader van de hoofdelijkheid.
Bij echte derdenzekerheid is de regeling inzake hoofdelijkheid niet van toepassing
en biedt artikel 6:150 BW, sub a of sub b, de grondslag voor subrogatie.

In de op artikel 6:150 BW volgende bepalingen in afdeling 6.2.2 BW inzake
subrogatie wordt een wat cryptische regeling voor interne draagplicht gegeven,
die de regeling voor intern verhaal en omslag bij hoofdelijke verbondenheid
lijkt te spiegelen. In artikel 6:151 lid 1 BW is bepaald dat subrogatie niet
plaatsvindt voor zover de schuld de derde aangaat in zijn verhouding tot de
schuldenaar. Daarmee blijkt de interne draagplicht te bepalen of en in hoeverre
subrogatie plaatsvindt. Toegepast op derdenzekerheid lijkt deze bepaling ervan
uit te gaan dat denkbaar is dat de derde zekerheid heeft verschaft voor de schuld
van een ander (en dus niet zelf extern aansprakelijk is), maar waarvoor deze
in de interne verhoudingen wel geheel of ten dele draagplichtig is. Zoals we in
paragraaf 3.4 zullen bespreken, dient volgens ons echter het uitgangspunt te zijn
dat de derde niet intern draagplichtig is, tenzij de derde en de hoofdschuldenaar
anders zijn overeengekomen.

Het tweede lid van artikel 6:151 BW beperkt subrogatie door de verschaffer
van derdenzekerheid in de rechten van de oorspronkelijke schuldeiser “jegens
borgen en personen die geen schuldenaar zijn”. Bij die laatste categorie zou met
name moeten worden gedacht aan anderen die (ook) derdenzekerheid hebben
verschaft. De rechten op deze partijen gaan slechts door subrogatie over voor
zover de schuld ieder van hen aangaat, met andere woorden voor zover deze
partijen intern draagplichtig zijn ten opzichte van de schuldenaren. Omdat de
borg (artikel 7:866 lid 1 BW) in beginsel niet draagplichtig is, gaat bij
subrogatie door een derdenzekerheidsverschaffer de rechten van de schuldeiser
jegens andere borgen in beginsel niet over op de gesubrogeerde derdenzeker-
heidsgever, tenzij deze borg contractueel een draagplicht in verhouding tot
de hoofdschuldenaar heeft aanvaard. Er wordt hierdoor in geval van subrogatie
door een derdenzekerheidsgever afgeweken van het wettelijk uitgangspunt dat
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aanspraken van de schuldeiser jegens een borg in beginsel als nevenrecht mee
overgaan in geval van subrogatie.

In de wettelijke regeling van subrogatie (toegepast op derdenzekerheid) zit een
tweetal onduidelijkheden. Ten eerste is onduidelijk of een derde subrogeert in een
deel van de vordering op de oorspronkelijke schuldeiser, wanneer de schuldeiser
slechts gedeeltelijk voldaan wordt door uitwinning van de derdenzekerheid.
Hoewel de tekst van artikel 6:150 BW een binaire benadering lijkt te suggereren
(of de derde subrogeert in de gehele vordering, of de vordering gaat helemaal niet
door subrogatie over), bestaat geen twijfel dat in geval van een deelbetaling een
deel van de vordering op de derde zal overgaan dat gelijk is aan het bedrag
waarvoor de schuldeiser wordt voldaan.12 De vraag dient zich vervolgens aan hoe
bij gedeeltelijke voldoening moet worden bepaald voor welk bedrag de derde
subrogeert. Dezelfde vraag is relevant voor eventuele omslag op anderen indien
de derde geen verhaal vindt bij de schuldenaar (artikel 6:152 BW, dat hierna
in paragraaf 2.2.2 wordt beschreven). Denkbaar is dat de verschaffer van
derdenzekerheid door subrogatie krachtens artikel 6:150 sub a BW niet een
grotere vordering verkrijgt dan de waarde van het uitgewonnen onderpand, dan
wel het maximumbedrag waarvoor het onderpand mocht worden uitgewonnen op
grond van een toepasselijke wetsbepaling of een in de betreffende akte neergelegd
maximumbedrag.13 De waarde van het uitgewonnen onderpand en daarmee de
omvang van de vordering die de derdenzekerheidsverschaffer na subrogatie heeft
op de hoofdschuldenaar, dient in onze ogen gelijk te worden gesteld aan de bruto
verkoopprijs (dus vóór aftrek van relevante kosten en belastingen); dat is meer
dan het bedrag dat de schuldeiser ontvangt en in mindering wordt gebracht op de
verzekerde vordering, maar het verschil wordt erdoor gerechtvaardigd dat de
kosten en de belastingen in feite in mindering zijn gekomen op de opbrengst van
een vermogensbestanddeel van de derde en dus door de hoofdschuldenaar ten
bate van die derde moeten worden vergoed.14 Maar wat geldt dan in het sub b
geregelde geval, waarin de derde een vordering voldoet om uitwinning van een
hem toebehorend goed te voorkomen? Het ligt voor de hand dat dan wordt
gesubrogeerd in de mate waarin door de derde is betaald. Eigenlijk is de vraag
hoeveel de derde moet betalen om uitwinning van een hem toebehorend goed te

12. Zie Parlementaire Geschiedenis Boek 6 BW 1981 (Toelichting Meijers), p. 560. Zie tevens
Asser/Hartkamp/Sieburgh 6-II 2013/275.

13. Vgl., in het kader van omslag ex artikel 6:152 BW, Parlementaire Geschiedenis Boek 6 BW
1981 (Toelichting Meijers), p. 565. Diezelfde gedachte kan volgens ons worden toegepast
bij de vaststelling in welk gedeelte van de vordering de derdenzekerheidsgever subrogeert.

14. Vgl. ook de positie van de borg op basis van artikel 7:866 lid 1 BW, die regres kan nemen voor
"het gehele bedrag dat hij aan hoofdsom, rente en kosten aan de schuldeiser heeft moeten
voldoen".
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voorkomen. Waarschijnlijk behoeft de derde in beginsel niet meer aan de
schuldeiser te betalen dan de waarde van het onderpand.

Een gerelateerde vraag is nog wat de positie van de gesubrogeerde is ten
aanzien van aan de hoofdvordering verbonden nevenrechten, in het bijzonder
zekerheidsrechten.15 De gesubrogeerde verkrijgt ook bij gedeeltelijke betaling
de nevenrechten en wel voor een gedeelte dat evenredig is aan het deel van de
vordering dat krachtens subrogatie overgaat. Dat wil zeggen dat de gesub-
rogeerde en de hoofdschuldeiser naar evenredigheid van hun vorderingen
kunnen profiteren van de aan die vorderingen verbonden nevenrechten. Was
door de hoofdschuldenaar een zekerheidsrecht gevestigd, dan zal een gemeen-
schap ontstaan tussen de hoofdschuldeiser en de gesubrogeerde.16 Anders dan
de Rechtbank Den Haag in 2005 had aangenomen,17 staan de hoofdschuldenaar
en gesubrogeerde daarbij op gelijke voet en is de gesubrogeerde niet achter-
gesteld ten opzichte van de hoofdschuldeiser.18

Een tweede punt waarover de wet niet geheel duidelijk is, is wat de positie van
de derde na subrogatie is indien meerdere schuldenaren zich hoofdelijk voor de
met de derdenzekerheid gesecureerde schuld hebben verbonden. In de Parle-
mentaire Geschiedenis wordt op meerdere plaatsen gesteld dat als verschillende
schuldenaren zich hoofdelijk hebben verbonden voor een schuld, de derde
subrogeert in de rechten van de schuldeiser jegens alle hoofdelijk schuldenaren.
Met andere woorden: na overgang van de vordering door subrogatie zijn alle
schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk jegens de derdenzekerheidsgever.19 De
Minister merkt dit ook aan als het grote verschil tussen subrogatie bij
hoofdelijkheid ex artikel 6:12 BW en subrogatie in overige gevallen ex artikel
6:150 BW: anders dan bij subrogatie ex artikel 6:12 BW, subrogeert de derde ex
artikel 6:150 BW wél in een vordering jegens alle hoofdelijk schuldenaren en
profiteert aldus van de hoofdelijkheid.20 Waarom de gesubrogeerde ex artikel
6:150 BW wel profiteert van de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt echter niet
meteen duidelijk en laat zich volgens ons niet makkelijk rijmen met het karakter

15. Deze problematiek is evenzeer relevant bij subrogatie door een borg ex artikel 7:860 lid 3 jo
6:12 BW. Zie verder ook Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/436-437.

16. Parlementaire Geschiedenis Boek 6 BW 1981 (MvT), p. 560. Evenzo: Bergervoet 2014,
nr. 268 en de aldaar vermelde vindplaatsen.

17. Rb. Den Haag 26 oktober 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AV1586, JOR 2006/23.
18. HR 1 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC1486, JOR 2008/115.
19. Zie Parlementaire Geschiedenis Boek 6 BW 1981 (Toelichting Meijers), p. 562. Instemmend, zij

het onder enkele verwijzing naar de Parlementaire Geschiedenis en zonder nadere toelichting,
Asser/Hartkamp/Sieburgh 6-II 2013/285 en R.M.Wibier,Overgang van vorderingen en schulden
en afstand van vorderingen (Mon. BW B44), Deventer: Kluwer 2009, p. 59.

20. Zie Parlementaire Geschiedenis Boek 6 BW 1981 (MvA II), p. 122 en 554.
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van hoofdelijke aansprakelijkheid. De aanspraken van een schuldeiser uit
hoofdelijke verbondenheid jegens de hoofdelijk schuldenaren zijn – anders dan
de vordering uit borgtocht – geen nevenrechten; de aanspraken uit hoofdelijke
aansprakelijkheid gaan dus niet op grond van artikel 6:142 BWover samenmet de
overgang van het hoofdrecht. Ook ontbreekt een aan artikel 7:866 lid 3 BW
gelijke bepaling voor subrogatie in andere gevallen dan bij borgtocht. Zo bezien
zou voor de vraag in welke vorderingen de derde subrogeert, eigenlijk bepalend
moeten zijn wiens schuld wordt voldaan. Zijn in de betreffende pand- of
hypotheekakte slechts de betalingsverplichtingen van één van de hoofdelijk
verbonden schuldenaren verzekerd door het pand- of hypotheekrecht, dan is
niet evident op basis waarvan de derdenzekerheidsverschaffer na uitwinning
subrogeert in rechten van de schuldeiser jegens de andere hoofdelijk verbonden
schuldenaren.

2.2 Omslag op andere (mede)schuldenaren

Het kan voorkomen dat wanneer diegene die de schuld heeft betaald, vervol-
gens geen verhaal vindt bij de hoofdschuldenaar of draagplichtige medeschul-
denaren. Om de pijn van onverhaalbaarheid te verdelen, kent de wet daarom
een tweede fase van verhaal. Na de eerste fase (dat is het regres op de intern
draagplichtige schuldenaren), kan de schuldenaar die heeft betaald een in de
eerste fase onverhaalbaar gebleken gedeelte in de tweede fase omslaan over
andere hoofdelijk schuldenaren. De wettelijke omslagregeling is niet identiek
voor de drie bronnen van regres en subrogatie: de regeling bij hoofdelijke
aansprakelijkheid (artikel 6:13 BW) wijkt af van de omslagregeling bij sub-
rogatie door de derdenzekerheidsgever (artikel 6:152 BW) en subrogatie door
de borg (artikel 7:869 jo 6:152 BW).21

2.2.1. Omslag bij hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij hoofdelijke aansprakelijkheid gaat het wettelijke omslagsysteem uit van
zogenaamde “gescheiden circuits”. Voor het antwoord op de vraag over wie en
voor welk bedrag de betalende schuldenaar zijn onverhaalbaar gebleken
gedeelte kan omslaan over zijn medeschuldenaren, dient onderscheid te worden
gemaakt tussen enerzijds het geval dat de schuldenaar zelf intern draagplichtig
is en anderzijds het geval dat een niet-draagplichtige schuldenaar heeft betaald.

In het eerste geval kan de schuldenaar het gedeelte van de schuld dat hij niet
heeft kunnen verhalen op een draagplichtige medeschuldenaar omslaan over

21. Zie over omslag bij borgtocht: Bergervoet 2014, nr. 290-292.
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alle draagplichtige medeschuldenaren “naar evenredigheid van de gedeelten
waarvoor de schuld ieder van hen in hun onderlinge verhouding aanging”
(artikel 6:13 lid 1 BW); dit is het eerste circuit. Niet-draagplichtige schulde-
naren blijven dan buiten schot.

In het geval een niet-draagplichtige schuldenaar de schuld heeft betaald en hij
na het doorlopen van het eerste circuit (dat wil zeggen: omslag van onver-
haalbare verhaalsvorderingen over andere draagplichtige schuldenaren) geen
volledig verhaal vindt bij wel draagplichtige schuldenaren, dan komen andere
niet-draagplichtige schuldenaren wel in beeld (het tweede circuit). Het onver-
haalbare gedeelte wordt dan omgeslagen over alle niet-draagplichtige schulde-
naren, in beginsel pro rata de hoogte van ieders externe aansprakelijkheid
(artikel 6:13 lid 2 BW), tenzij de schuldenaren een afwijkende omslag zijn
overeengekomen of de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere
bijdrageplicht meebrengen.22

Een voorbeeld: een concern dat bestaat uit moedermaatschappij H en dochters
A, B, C en D wordt gefinancierd door Bank X. De totale schuld ten tijde van de
opeising van het krediet bedraagt 100. H heeft 80 van het krediet opgenomen en
A en B ieder 10; zij zijn intern draagplichtig. De dochters C en D zijn niet
draagplichtig.

Stel dat A door Bank X wordt aangesproken tot betaling van de gehele schuld en
A 100 aan Bank X betaalt. A is zelf voor 10 draagplichtig en heeft een regresrecht
van 80 op H en een regresrecht van 10 op B (dit volgt uit artikel 6:10 BW). Indien
H failliet wordt verklaard en geen verhaal biedt voor de regresvordering van A op
H (ad 80), kan A het onverhaalbare gedeelte omslaan over alle overige
draagplichtige schuldenaren (in dit voorbeeld enkel B) naar evenredigheid van
ieders interne draagplicht (A en B ieder voor de helft in dit geval).

Ten onrechte wordt soms de suggestie gewekt dat op grond van artikel 6:13 BW
eerst moet worden omgeslagen over draagplichtige schuldenaren en vervolgens,
als die draagplichtige schuldenaren geen verhaal bieden, over niet-draagplich-
tige schuldenaren.23 Als die gedachte wordt gevolgd zouden de niet-draag-
plichtige schuldenaren ook in de omslag worden betrokken indien een
draagplichtige schuldenaar heeft betaald en deze zelf geen verhaal vindt bij
andere draagplichtige schuldenaren ex lid 1 van artikel 6:13 BW. Dat is niet juist.

22. HR 8 juli 2011 (belastingkamer), ECLI:NL:HR:2011:BO0389, rov. 3.5.3.
23. Zie, onder meer, Bergervoet 2014, nr. 291 en De Winter & Timmerman 2012, paragraaf 2.
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Alleen als de schuld is gedelgd te laste van een schuldenaar die zelf niet intern
draagplichtig is, kan deze bij insolventie van de wel draagplichtige medeschul-
denaren verhaal halen bij niet-draagplichtige schuldenaren. Heeft een wel
draagplichtige schuldenaar de schuld (extern) betaald en vindt hij geen volledig
verhaal bij andere draagplichtige medeschuldenaren, dan kan hij niets van de niet-
draagplichtige schuldenaren vorderen.24

Dus als in het voorgaande voorbeeld ook B geen verhaal biedt, dan kan A zijn
onverhaalbaar regresrecht niet over C en D (die niet draagplichtig zijn) omslaan
en blijft A met de gebakken peren zitten. Had daarentegen C de schuld (extern)
voldaan, dan had C bij faillissement van H eerst verhaal kunnen halen bij A en
B. Indien ook A noch B verhaal biedt, dan zou C zich tot D kunnen wenden op
grond van artikel 6:13 lid 2 BW.

Overigens meent Steneker dat wanneer bij de omslag ex artikel 6:13 BW blijkt
dat een schuldenaar waarover mag worden omgeslagen geen verhaal biedt, dit
onverhaalbare gedeelte dient te worden gedragen door ieder van de overige
schuldenaren die meedoen in de omslag.25 Met andere woorden, de gevolgen
van insolventie van een medeschuldenaar worden verdeeld over de schuldenaar
die heeft betaald en alle overige schuldenaren die meedoen in de omslag. Ieder
van hen zou dan naar evenredigheid van hun externe aansprakelijk moeten
meebetalen aan het niet verhaalbaar gebleken gedeelte. Hiermee introduceert
Steneker in feite een derde fase van verhaal. Overigens betekent dit niet dat
wanneer een draagplichtige schuldenaar bij de omslag geen verhaal vindt bij
andere draagplichtige schuldenaren, hij vervolgens het onverhaalbare gedeelte
mag verhalen op niet-draagplichtige schuldenaren. Dit zou in strijd zijn met de
gescheiden circuits van artikel 6:13 BW, waaraan deze ‘derde fase’ geen
afbreuk doet.

2.2.2. Omslag bij subrogatie

De omslagregeling die van toepassing is wanneer een derde subrogeert in de
vordering van de schuldeiser, bijvoorbeeld na uitwinning van derdenzekerheid of
bij subrogatie door de borg, wijkt af van de omslagregeling bij hoofdelijke
aansprakelijkheid. Volgens de omslagregeling van artikel 6:152 BW kan de gesub-
rogeerde zijn onvoldaan gebleven deel omslaan over de borg en andere voor de
oorspronkelijke schuld verbonden partijen (zoals andere derdenzekerheidsgevers).

24. Zie o.m. Asser/Sieburgh 6-I 2016/134.
25. A. Steneker, annotatie bij Hof Den Haag 28 juni 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BA8383,

JOR 2007/224, nr. 5.
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Daarbij is niet relevant of de derdenzekerheidsverschaffer c.q. borg die heeft
betaald intern draagplichtig is; hij kan zich te allen tijde ‘omdraaien’ naar de
(mede-)borg of (mede-)derdenzekerheidsverschaffer, zo die er zijn. Iedere partij
dient dan bij te dragen naar evenredigheid van haar externe aansprakelijkheid.

3. Regres en omslag: een kwestie van draagplicht

3.1 Richtlijnen voor bepaling van de interne draagplicht

Of en voor welk bedrag de schuldenaar ten laste van wie de schuld is gedelgd
een vordering uit hoofde van regres of subrogatie heeft op zijn medeschulde-
naren, en op welke wijze een eventueel onverhaalbaar gedeelte over de
medeschuldenaren kan worden omgeslagen, hangt af van de hoogte van interne
bijdrageplicht van ieder van die medeschuldenaren. Veel komt dus aan op
de vaststelling van de interne draagplicht. En juist op dat punt zwijgt de wet: de
wet geeft geen methode of richtlijn voor de vaststelling van de interne draag-
plicht. Daarvoor is bewust gekozen, zo blijkt uit de Toelichting Meijers:

“Hieromtrent zijn toch geen algemene regels te geven. De grootte van ieders
bijdrageplicht zal in de eerste plaats afhangen van hetgeen zij uitdrukkelijk
of stilzwijgend omtrent hun bijdrageplicht zijn overeengekomen en van een
eventuele onderlinge rechtsverhouding der schuldenaren, op grond waar-
van zij zich gezamenlijk hebben verbonden; zo beslist de vennootschaps-
overeenkomst over de onderlinge bijdrageplicht van de firmanten in de
firmaschulden. Is de schuld om baat aangegaan, dan is voorts van belang
– en dit vooral, wanneer tussen de schuldenaren geen andere band bestaat,
dan het feit dat zij hoofdelijke medeschuldenaren zijn – in hoeverre de
tegenwaarde van hun schuld ieder van hen ten goede is gekomen. […]
Tenslotte kunnen ook de beginselen van de ongerechtvaardigde verrijking
een rol spelen. In ieder geval is niet wenselijk – gelijk in sommige
buitenlandse wetboeken is bepaald – als hoofdregel voorop te stellen dat
de schuldenaren voor gelijke delen in de schuld moeten bijdragen; de
uitzonderingen zouden dan belangrijker zijn dan de hoofdregel. Vanzelf-
sprekend is echter, indien geen van de hierboven aangegeven omstandig-
heden en beginselen uitsluitsel geeft, een draagplicht voor gelijke delen ook
volgens het ontwerp de aangewezen oplossing.”26

26. Parlementaire Geschiedenis Boek 6 BW 1981 (Toelichting Meijers), p. 108.
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In de Memorie van Antwoord bij de Invoeringswet Boek 6 BW wordt, mede in
het licht van concernfinanciering, over de bepaling van interne draagplicht
gezegd met betrekking tot de vraag die de draagplichtige schuldenaren zijn:

“Het ligt in dit stelsel voor de hand dat dit – bij gebreke van eerdere of
latere overeenkomsten in andere zin – degenen zijn die het krediet hebben
gebruikt of te wier beschikking het is gekomen. Men zie ook HR 21 november
1946, NJ 1947, 24, waar in een geval van een gezamenlijke geldlening
wordt gezegd dat het aankomt op de vraag ‘aan wie van die schuldenaren
overeenkomstig hun bedoeling, de tegenwaarde van hun hoofdelijke schuld
ten goede is gekomen’.”27

In deze passages wordt voor de vaststelling van de interne draagplicht centraal
gesteld in hoeverre het krediet ten goede is gekomen aan een schuldenaar,
oftewel in hoeverre die schuldenaar ‘profijt’ heeft gehad van het krediet.

Nu is het begrip ‘profijt’ per definitie niet eenduidig. Toegepast op concern-
financiering zou men de vraag kunnen stellen wanneer een concernvennoot-
schap ‘profijt’ heeft gehad van het concernkrediet. Is dat alleen het geval als die
concernvennootschap zelf als kredietnemer financiering onder de financierings-
overeenkomst heeft ‘getrokken’? Of is het krediet ook ter beschikking gekomen
van een concernvennootschap wanneer het krediet door een zustermaatschappij
is ‘getrokken’ en vervolgens aan een ander onderdeel van het concern is
doorgeleend (‘indirect profijt’)? Of dient het begrip ‘profijt’ nog ruimer te
worden uitgelegd? Zo is in de literatuur de theorie ontwikkeld dat de bijzondere
band tussen concernvennootschappen, gebaseerd op wederzijdse afhankelijk-
heid en eenheid van het concern, er toe noopt dat ieder der hoofdelijk
schuldenaren in beginsel voor gelijke delen draagplichtig is, oftewel: ‘solida-
riteit’. Men kan ook spreken van ‘abstract profijt’. Iedere hoofdelijk verbonden
concernmaatschappij zou in die theorie voor een gelijk deel intern draagplichtig
zijn, behoudens bewijs dat de betreffende hoofdelijk schuldenaar toch niet
direct of indirect baat heeft gehad van het krediet. Soms wordt daarbij de ruimte
gelaten om als sprake is van een minder hecht concern, toch meer gewicht toe te
kennen aan de mate waarin het krediet daadwerkelijk aan de hoofdelijk
schuldenaren ten goede is gekomen.28

27. Parlementaire Geschiedenis BW Invoering Boeken 3, 5 en 6, Boek 6 BW 1990 (MvA II
Inv.), p. 1208.

28. Zie, bijvoorbeeld, Van Neer-Van den Broek 1988, p. 134-135.
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Van Andel zat in zijn bijdrage aan het Insolad Jaarboek 2001 ook op het spoor
van solidariteit bij concernverhoudingen, zij het alleen indien toepassing van
het profijtbeginsel geen uitkomst biedt. Bij toepassing van het profijtbeginsel
zou volgens Van Andel ieder direct of indirect profijt relevant zijn, waaronder
dus ook de mate waarin krediet is doorgeleend. Mocht die maatstaf in een
concreet geval in redelijkheid niet tot een billijke oplossing leiden (bijvoorbeeld
omdat het genoten direct en indirect profijt niet vastgesteld kan worden), dan
zou ieder van de hoofdelijk schuldenaren voor gelijke delen draagplichtig
moeten zijn, aldus Van Andel.29

In de (lagere) rechtspraak leek ook aansluiting te worden gezocht bij het
solidariteitsbeginsel, althans een ruim profijtbeginsel als uitgangspunt bij de
vaststelling van interne draagplicht bij de financiering van een concern. Het
meest bekend zijn de uitspraken in de zaken OGEM30 en OG-maatschappijen/
Van de Wetering.31

In die laatstgenoemde procedure had het Hof Den Haag kort gezegd overwogen
dat wanneer sprake is van een financiering aan een concern, waarvan het doel is
om de binnen dat concern verrichte activiteiten te ondersteunen, het ter
beschikking gestelde krediet in beginsel geacht moet worden direct of indirect
ten voordele van alle onderdelen van dat concern te strekken, tenzij feiten en
omstandigheden worden aangedragen die tot een ander oordeel moeten leiden
(rov. 4.4). Dat oordeel bleef in stand bij de Hoge Raad:

“Het Hof heeft, gelet op de in zijn rov. 4.4 geformuleerde maatstaf, die in
cassatie niet wordt bestreden, de door de o.g.-maatschappijen aangevoerde
feiten en omstandigheden kennelijk onvoldoende geoordeeld om de slotsom
te rechtvaardigen dat zij niet draagplichtig zouden zijn. Dit oordeel is niet
onbegrijpelijk.”

Bartman zag in dit arrest een bevestiging van de Hoge Raad dat het solidari-
teitsbeginsel leidend is bij de vaststelling van interne draagplicht van hoofde-
lijke schuldenaren binnen een concern.32 In lagere rechtspraak werd daarna vrij

29. Van Andel 2001, p. 320.
30. Rb. Rotterdam 3 januari 1992, NJ 1992/211.
31. Hof Den Haag 17 april 2001 (niet gepubliceerd) en HR 18 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3411,

JOR 2003/160.
32. Bartman, annotatie bij HR 18 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3411, JOR 2003/160, nrs.

5-6.
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consequent de door het Hof Den Haag ingeslagen weg bewandeld.33 Janssen en
Beekhoven van den Boezem wezen er echter terecht op dat niet de Hoge Raad
deze maatstaf had aangelegd, maar van het Hof afkomstig was en daartegen
in cassatie geen klacht was gericht.34 Er was ook inhoudelijk kritiek op de
gehanteerde maatstaf. Zo bracht De Neve principiële bezwaren in tegen het
gebruik van het solidariteitsbeginsel als uitgangspunt bij het bepalen van
interne draagplicht in concern verhoudingen, stellende dat het aannemen van
solidariteit als uitgangspunt bij de bepaling van de interne draagplicht tot
onaanvaardbare rechtsonzekerheid zou leiden.35

Vrij recent heeft de Hoge Raad in twee arresten meer duidelijkheid verschaft, al
is die duidelijkheid maar betrekkelijk. In zijn arrest van 13 juli 2012 (Janssen q.q./
JVS Beheer) heeft de Hoge Raad in een overweging ten overvloede duidelijk
gemaakt hoe de interne draagplicht in concernverhoudingen moet worden
vastgesteld:

“Indien binnen een concern of tussen de desbetreffende tot een concern
behorende vennootschappen geen afspraken zijn gemaakt of geen regeling
is getroffen over de toerekening van leningen en kredieten die zijn verstrekt
aan twee of meer van tot dat concern behorende vennootschappen geza-
menlijk, wordt hun onderlinge draagplicht bepaald door het antwoord op
de vraag wie de schuld aangaat. Bij de beantwoording van deze vraag moet
erop worden gelet wie de lening heeft gebruikt of te wier beschikking de
lening of het krediet is gekomen, alsmede op alle overige omstandigheden
van het geval (vgl. Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1208).”36

Hieruit kan in ieder geval worden afgeleid dat – anders dan wel werd
geconcludeerd naar aanleiding van OG-maatschappijen/Van de Wetering –
het solidariteitsbeginsel niet tot algemeen geldende regel mag worden ver-
heven, ook niet als het gaat om hoofdelijke aansprakelijkheid bij concernfi-
nancieringen. De Hoge Raad maakt duidelijk dat de uitgangspunten zoals

33. Zie o.m. Rechtbank Almelo 2 maart 2011, ECLI:NL:RBALM:2011:BP7063, JOR 2011/166,
Hof Leeuwarden 5 juli 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BR2500, RI 2012/3 en Rechtbank
Haarlem 29 februari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BV9566, JOR 2012/202.

34. Janssen 2005, para. 2 en Beekhoven van den Boezem 2005, p. 57. In zijn conclusie voor het
hierna te bespreken arrest Janssen q.q./JVS Beheer schrijft A-G Timmerman dat het Hof Den
Haag zelf ook niet het solidariteitsbeginsel tot uitgangspunt neemt, maar enkel in dat
specifieke geval bij solidariteit uitkomt bij gebrek aan bewijs voor het tegendeel. Zie
conclusie A-G Timmerman voor HR 13 juli 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BW4206, NJ 2012/
447, nr. 2.24.

35. De Neve 2003, m.n. p. 33-34.
36. HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4206, NJ 2012/447, rov. 6.2.
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verwoord in de Parlementaire Geschiedenis ook gelden in concernverhoudin-
gen. De Hoge Raad legt daarbij expliciet de nadruk op het profijtbeginsel: het
gaat er eerst en vooral om wie het krediet heeft gebruikt of aan wie het ter
beschikking is gekomen, waarbij tevens acht moet worden geslagen op alle
omstandigheden van het geval.

Deze benadering is eigenlijk al een jaar eerder door de Hoge Raad gekozen in
een fiscale zaak uit 2011.37 In deze zaak was door de Rabobank in de vorm van
een rekening-courant, geadministreerd ten name van B BV, hoofdelijk een
krediet verstrekt aan A BV, C BV, B BV, belanghebbende en D, in de rekening-
courantovereenkomst allen gezamenlijk aangeduid als “de rekeninghouder”. In
de overeenkomst was bepaald dat de rekeninghouder het krediet uitsluitend zou
mogen aanwenden voor de financiering van zijn bedrijfsuitoefening of be-
roepsuitoefening. Het gehele bedrag van het krediet is uiteindelijk feitelijk ter
beschikking gesteld van B BV en door haar aangewend voor haar bedrijfsuit-
oefening.

Het Hof oordeelde dat in de interne verhoudingen het krediet uitsluitend B BV
aanging. De Hoge Raad wijst in rov. 3.5.1. op:

“[…] ’s Hofs kennelijke uitleg van de uit de kredietverstrekking ontstane
onderlinge rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren in dier
voege dat het […] krediet uitsluitend B BV aanging in de zin van artikel
6:10 BW. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk […], omdat B BV de door de
bank verschafte middelen overeenkomstig het bestedingsdoel aanwendde in
het kader van haar bedrijfsuitoefening en dusdoende het krediet heeft
gebruikt. Het middel gaat dan ook ten onrechte ervan uit dat het krediet
belanghebbende, A BV, C BV, B BV en D ieder voor eenvijfde gedeelte
aanging.”

Men kan in de benadering van het Hof goed het profijtbeginsel onderkennen als
grondslag voor de vaststelling van de onderlinge draagplicht. Vervolgens moest
de fiscale vraag worden beantwoord in welke mate de afwaardering van de
regresvordering in aanmerking kon worden genomen bij de bepaling van
resultaat uit overige werkzaamheden in het betreffende jaar. De Hoge Raad
geeft dan in rov. 3.5.3. een uiteenzetting over de omslagregeling die erg
instructief is:

37. HR 8 juli 2011 (belastingkamer), ECLI:NL:HR:2011:BO0389, JOR 2011/318.
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“Bij de bepaling van dat resultaat dient rekening te worden gehouden met
de omstandigheid dat de schuld jegens de bank, die werd gedelgd ten laste
van belanghebbende als hoofdelijk schuldenaar, terwijl belanghebbende
geen verhaal had op de schuldenaar wie de schuld wel aanging (B BV),
ingevolge artikel 6:13, lid 2, BW wordt omgeslagen over alle medeschul-
denaren wie de schuld niet aanging (belanghebbende, A BV, D en C BV)
naar evenredigheid van de bedragen waarvoor ieder op het tijdstip van de
delging van de schuld jegens de schuldeiser aansprakelijk was. Aangezien
alle medeschuldenaren aansprakelijk waren voor het geheel, diende ieder
de schuld voor eenvierde gedeelte te dragen. Van de evenredige omslag als
hier bedoeld kan evenwel worden afgeweken indien de schuldenaren
onderling een van de evenredigheid afwijkende onderlinge bijdrageplicht
zijn overeengekomen dan wel indien de eisen van redelijkheid en billijkheid
die de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling
mede beheersen (artikel 6:8 in verbinding met artikel 6:2, lid 1, BW),
meebrengen dat de onderlinge bijdrageplicht van de schuldenaren anders
dan naar evenredigheid wordt vastgesteld.”

Met deze twee laatste arresten heeft de Hoge Raad in ieder geval op twee
punten duidelijkheid verschaft:
(i) er is geen sprake van een algemene regel voor de vaststelling van de

interne draagplicht van hoofdelijk aansprakelijke schuldenaren bij con-
cernfinancieringen, in het bijzonder mag er dus niet vanuit worden gegaan
dat iedere schuldenaar binnen een concern voor een gelijk deel draagplich-
tig is; en

(ii) bij gebreke van een partijafspraak is voor de vaststelling van de interne
draagplicht in de eerste plaats bepalend welke schuldenaar het concern-
krediet heeft gebruikt.

3.2 Toch ruimte voor een ruim ‘profijt’-begrip?

Toch is ook na het arrest Janssen q.q./JVS Beheer het solidariteitsbeginsel voor
de vaststelling van de interne draagplicht nog niet naar de achtergrond
verdwenen. Zo ziet Bartman dat arrest als de impliciete omarming van
solidariteit als processueel uitgangspunt, door hem omgedoopt tot ‘profijtver-
moeden’, waarbij ieder van de hoofdelijk aansprakelijke groepsmaatschappijen
voor een gelijk deel draagplichtig zijn.38 Anderen, die de lijn kiezen dat niet

38. Bartman 2012, in het bijzonder nrs. 15-16. In vergelijkbare zin: Janssen 2012, nr. 6, die uit
de verwijzing naar de Parlementaire Geschiedenis en "alle andere omstandigheden van het
geval" een op het solidariteitsbeginsel, althans een ruim opgevat profijtbeginsel geschoeide
benadering lijkt te willen aannemen.
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mag worden uitgegaan van een draagplicht naar gelijke delen behoudens een
andersluidende partijafspraak, houden het wel voor mogelijk dat een hoofdelijk
schuldenaar ook intern draagplichtig is indien deze niet direct, maar wel
indirect genot heeft gehad van het concernkrediet.39 Bergervoet noemt als
voorbeeld de situatie dat het aangetrokken krediet door een als inkoopmaat-
schappij dienende concernvennootschap is aangewend om inkoop van voorraad
te financieren en deze voorraad vervolgens is doorgezet naar andere concern-
vennootschappen die tevens hoofdelijk schuldenaar zijn voor de schuld aan de
financier. Bergervoet stelt ook dat zelfs denkbaar is dat profijt in een nog meer
indirect verband staat tot het aangetrokken krediet, zoals investeringen in de
research & development-afdeling van het concern. Trekt men die lijn van
indirect profijt evenwel door, dan is toch al snel weer de stap gezet naar de
gedachte dat iedere concernvennootschap die op wat voor manier dan ook
toegang had (direct of indirect) tot het ter beschikking gestelde krediet geacht
moet worden daarvan (direct of indirect) te profiteren en dus ieder van hen
draagplichtig is. Wij zouden dan niet meer willen spreken van concreet indirect
profijt maar abstract indirect profijt, gebaseerd op solidariteit.

Gaat men uit van een profijt-begrip waarbij ook indirect profijt relevant wordt
geacht voor de bepaling van interne draagplicht, dan roept dat wel de vraag op
hoe de draagplicht vervolgens verdeeld moet worden over de draagplichtige
schuldenaren. Hoe stel je de omvang van ‘indirect’ profijt vast? Is bijvoorbeeld
doorslaggevend de mate waarin volgens de interne administratie van het
concern het krediet is doorgeleend? Indien men de hierboven genoemde
voorbeelden ook onder ‘indirect profijt’ schaart (in onze analyse: ‘abstract
profijt’), is niet meteen duidelijk hoe de draagplicht dan concreet moet worden
vastgesteld. Ten aanzien van het aangehaalde voorbeeld van de voorraadfinan-
ciering van een concern, kan de vraag worden gesteld of de waarde van de
goederen die aldus zijn doorgezet mede de interne draagplicht bepaalt van de
hoofdelijk aansprakelijke concernvennootschappen die de goederen hebben
afgenomen. Welke waarde is dan doorslaggevend: de marktwaarde, de inkoop-
waarde, de in rekening gebrachte koopprijs, of een andere maatstaf? Ook in het
geval dat het krediet is aangewend voor research & development is, als men
uitgaat van ‘abstract profijt’, moeilijk te berekenen wat de onderlinge draag-
plicht is; Bergervoet acht verdedigbaar dat “de draagplicht (mede) wordt
bepaald aan de hand van het (reëel) te verwachten rendement per betrokken
concernonderdeel”.40

39. Zie, bijvoorbeeld, Bergervoet, annotatie bij HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4206,
JOR 2012/306, nr. 2 en Bergervoet 2014, nrs. 234-235.

40. Bergervoet 2014, nr. 235 slot.
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Wil men het profijt-begrip nog ruimer opvatten, dan blijkt het in de praktijk
een zeer lastige, haast onmogelijke klus om vast te stellen in welke mate ieder
van de draagplichtige schuldenaren intern dient bij te dragen. Aanhangers van
deze ruime opvatting voelen er daarom doorgaans voor dan maar ieder van de
draagplichtige schuldenaren voor een gelijk deel te laten bijdragen.41

Precies daar zit de pijn. Een ruim profijt-begrip noodzaakt te zoeken naar wie
dan direct of indirect, en in welke mate, profijt heeft gehad, hetgeen – daarover
is iedereen het wel eens – in de praktijk eigenlijk niet of nauwelijks vast te
stellen is. Dat een ruim profijt-begrip tot allerlei onoplosbare vragen leidt, mag
wat ons betreft niet de rechtvaardiging zijn om in alle gevallen van concernfi-
nanciering tot uitgangspunt te nemen dat iedere hoofdelijk schuldenaar draag-
plichtig is voor gelijke delen.

Het aannemen van een ruim profijt-begrip leidt bovendien tot de mogelijkheid
dat een schuldenaar die zelf niet of slechts een beperkt deel van het krediet
getrokken had, toch in de interne verhouding voor een gelijk deel draagplichtig
is. In dit soort situaties zou de betreffende schuldenaar kunnen aanvoeren dat
in de gegeven omstandigheden zij niet intern draagplichtig is voor gelijke
delen, zo is althans de gedachte, maar daarmee wordt die schuldenaar voor een
welhaast onmogelijke opgave gezet.42 Een ruim profijt-begrip legt daarmee
een onevenredig en daarmee onaanvaardbaar zware last op de schouders van
iedere hoofdelijk verbonden concernmaatschappij; het enkele feit dat zij
onderdeel zijn van een concern is daarvoor een onvoldoende rechtvaardiging.

Het leidt ook tot (verdere) praktische bezwaren. Zo is onduidelijk hoe moet
worden omgegaan met intercompany vorderingen en schulden wanneer (via
indirect profijt) interne draagplicht voor gelijke delen van alle hoofdelijk
aansprakelijke concernmaatschappijen moet worden aangenomen. Wat is de
verhouding tussen een intercompany vordering en vorderingen uit regres van de
verhaal nemende schuldenaar op de andere hoofdelijke schuldenaar? Valt in een
dergelijk geval de intercompany vordering weg tegen het regresvordering of
vice versa? Is in dat kader ook de titel van de intercompany vordering relevant,
met andere woorden: maakt het uit of de betreffende intercompany vordering is
ontstaan door het doorlenen van geld of een andere grondslag kent? En als het
zou gaan om doorlenen, maakt het daarbij uit of dat geld is wat ter beschikking

41. Bartman 2012, nr. 15; Janssen 2005, para. 4; Van Andel 2001, p. 320.
42. Vgl. Olaerts 2004, p. 76 en M.L.H. Reumers, Samengevoegde afwikkeling van faillisse-

menten (diss. Rotterdam), Deventer: Kluwer 2007, p. 62-63.
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is gesteld uit het betreffende concernkrediet, of op andere wijze aan de
‘doorlener’ ter beschikking heeft gekomen. Omdat geld nu eenmaal geen
rugnummer heeft, zullen ook deze vragen in de praktijk moeilijk te beantwoor-
den zijn en liggen doublures en rekenfouten op de loer.

Ook de peildatum voor het vaststellen van de draagplicht is problematisch bij
het aannemen van een ruim profijt-begrip. De vraag is eigenlijk: welk moment
is relevant om te bepalen welk van de groepsmaatschappijen intern draagplich-
tig zijn? Men zou bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij het moment van aangaan
van het krediet. Voor later toegetreden groepsmaatschappijen zou het moment
van toetreding tot het krediet als hoofdelijk schuldenaar als peildatum kunnen
gelden.43 Een ruime opvatting van het profijt-begrip leidt er toe dat iedere
groepsmaatschappij die op enig moment is toegetreden tot het krediet, geacht
wordt van het krediet geprofiteerd te hebben en dus voor gelijke delen
aansprakelijk is. Maar geldt dit dan ook voor de groepsmaatschappij die
toetreedt tot een reeds jarenlang bestaande kredietovereenkomst (bijvoorbeeld
in ruil voor een verlenging van een door het concern met de bank overeenge-
komen standstill) als blijkt dat 6 maanden na toetreding het krediet toch wordt
opgezegd en het concern kopje onder gaat? Dit voorbeeld zou te meer wringen
als blijkt dat de toegetreden groepsmaatschappij niet als kredietnemer toegang
had tot het krediet of als het krediet ten tijde van de toetreding reeds volledig
was getrokken en geen additioneel krediet ter beschikking is gesteld. Of is een
tussenweg denkbaar, waarbij de toegetreden schuldenaar slechts intern draag-
plichtig is voor gelijke delen van het gedeelte van het krediet waarvan de
desbetreffende vennootschap wel daadwerkelijk voordeel heeft genoten? Niet
alleen kruipt een dergelijke tussenweg al richting een meer concrete opvatting
van ‘profijt’, het zal bovendien vaak moeilijk zijn vast te stellen tot welk
gedeelte van het concernkrediet de toegetreden schuldenaar (direct of indirect)
toegang heeft gehad en leidt dan ook snel tot haast onoplosbare rekenkundige
exercities. Soortgelijke vragen kunnen zich voordoen bij selectieve opzegging
van het concernkrediet, dat wil zeggen: opzegging van het krediet ten aanzien
van één of enkele concernvennootschappen terwijl het krediet voor de overige
concernvennootschappen doorloopt. Is het redelijk dat de concernvennootschap

43. Vgl. Janssen 2005, para. 5. Olaerts 2004, p. 78, werpt nog op dat ook het moment van delging
van de schuld als peildatum genomen zou kunnen worden. Met betrekking tot tussentijds
toegetreden groepsmaatschappijen maakt deze benadering geen verschil ten opzichte van de
benadering waarbij men voor toegetreden groepsmaatschappijen het moment van toetreding tot
peildatum neemt. Het verschil zit met name in tussentijds uitgevaren groepsmaatschappijen,
maar voor zover het uitvaren tot een ontslag uit hoofdelijkheid heeft geleid moet wel bedacht
worden dat ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid door de schuldeiser nog niet betekent dat
de betreffende uitgevaren groepsmaatschappij ook in de interne verhoudingen niet meer
draagplichtig zal zijn. Zie artikel 6:14 BW.
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die op enig moment de toegang tot het krediet is ontzegd, nog wel voor gelijke
delen intern draagplichtig is voor de totale schuld, zeker als blijkt dat door
gebruik van het krediet door de andere schuldenaren de totale schuld jegens de
financier sinds de selectieve opzegging is vergroot? Moet dan toch de peil-
datum voor de vaststelling van de op solidariteit geënte draagplicht naar een
ander moment worden verplaatst (bijvoorbeeld, draagplichtig voor gelijke delen
van de schuld die bestond op het moment van de selectieve opzegging)? Het
enkele feit dat zulke differentiaties nodig zijn, toont al aan waarom het
aannemen van solidariteit voor de bepaling van draagplicht bij concernfinancie-
ring niet tot algemeen uitgangspunt dient te worden verheven.

3.3 Alleen direct profijt is van belang

Wij pleiten daarom voor een eng profijt-begrip bij de bepaling van interne
draagplicht: alleen concreet, direct profijt is relevant en bepalend voor de
vaststelling van de interne draagplicht. In het kader van concernfinanciering wil
dat zeggen: de mate waarin de betreffende concernvennootschappen zelf, direct
het concernkrediet hebben getrokken. In de regel is dat vast te stellen door te
kijken naar de debetstand van de betreffende rekeningen van de hoofdelijk
schuldenaren waarop het concernkrediet wordt geadministreerd.

Dat is in onze ogen volledig in lijn met en wordt bevestigd door het arrest
Janssen q.q./JVS Beheer en de (daarin aangehaalde) Parlementaire Geschiede-
nis: bij gebreke van een contractuele regeling dient eerst en vooral te worden
gekeken naar wie het krediet heeft gebruikt. Anders dan met name Bartman
meent, mag uit de frase “of te wier beschikking de lening of het krediet is
gekomen” niet worden afgeleid dat de Hoge Raad ook de vennootschap die zelf
niet direct het krediet gebruikt heeft, maar daartoe wel anderszins toegang had
(zoals via doorlening) draagplichtig acht. Noch de wetgever noch de Hoge
Raad (die op dit punt slechts de Parlementaire Geschiedenis parafraseert) geeft
aanleiding te denken dat ‘indirect profijt’ relevant is bij de bepaling van de
draagplicht. Integendeel, de centrale passage uit de Parlementaire Geschiedenis
verwijst naar een arrest van de Hoge Raad van 21 november 1946 waarin juist
de nadruk wordt gelegd op direct profijt. Dat arrest laat zien dat de Hoge Raad
veel betekenis toekent aan de omstandigheid in wiens vermogen het ter
beschikking gestelde krediet is terecht gekomen. Indirect profijt veegt de
Hoge Raad als irrelevant van tafel, zo blijkt:

“dat toch het antwoord op de vraag, wien van de twee of meer hoofdelijk
verbonden schuldenaren de zaak aangaat, hiervan afhangt, aan wien van
die schuldenaren overeenkomstig hun bedoeling, de tegenwaarde van hun
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hoofdelijke schuld ten goede is gekomen; dat indien, zoals hier gesteld, deze
tegenwaarde, zijnde het geleende bedrag, overeenkomstig de bestemming
daaraan door hun medeschuldenaren gegeven, uitsluitend het vermogen
van één hunner, Beck, ten goede is gekomen, dit medebrengt, dat ook dit
vermogen, in de verhouding der schuldenaren onderling, alleen de last der
schuld zal moeten dragen […]; dat hieraan niets kan veranderen de
omstandigheid, dat door een medeschuldenaar uit dit vermogen van den
schuldenaar, die de tegenwaarde der schuld verwierf, voordeel wordt
genoten, in dien zin, dat de vruchten van het met deze tegenwaarde
verworven goed mede te zijnen bate zijn gekomen; dat deze omstandigheid
ten hoogste een zelfstandigen grond voor onderlinge verrekening van dat
voordeel tusschen de medeschuldenaren kan opleveren […]”44

Hieruit volgt dat de wetgever en de Hoge Raad een beperkt, eng begrip van
‘profijt’ voor ogen staat.45 De partijbedoeling waaraan de Hoge Raad in dit
verband refereert, wordt bij concernfinancieringen doorgaans ingevuld door de
betreffende kredietovereenkomst, die bepaalt welke van de concernvennoot-
schappen als kredietnemer kunnen ‘trekken’ onder het krediet. Aan de verwij-
zing naar “alle overige omstandigheden van het geval” in het arrest Janssen q.
q./JVS Beheer moet naar onze inschatting niet meer betekenis worden gehecht
in dit kader.46 Wij menen dat de Hoge Raad hiermee enkel bedoeld heeft ruimte
te laten voor een billijkheidscorrectie wanneer dat in de gegeven omstandig-
heden op zijn plaats is.47

Zo ook reeds Winter in 1992:

“Hetgeen van de medeschuldenaren wordt verkregen telt juist niet mee bij
de bepaling van de draagplicht. Een andere visie zou ook tot onoplosbare
vragen leiden. […] Hetgeen een hoofdelijk schuldenaar van zijn mede-
schuldenaar ontvangt, vloeit voort uit een rechtsverhouding die op zichzelf
los staat van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij de vraag welke hoofdelijk
schuldenaar(aren) de tegenwaarde van de schuld ten goede is gekomen,
gaat het alleen om hetgeen rechtstreeks van de schuldeiser wordt ontvan-
gen.”48

44. HR 21 november 1946, NJ 1947/24, p. 47.
45. Anders: Van Andel 2001, p. 317.
46. Anders: Janssen 2012, nr. 6 en Blomkwist 2012, nr. 2, die lijken te bepleiten dat de Hoge

Raad hiermee heeft duidelijk willen maken dat een ruimer, abstract profijt begrip toegepast
moet worden.

47. Vgl. Bergervoet 2014, nr. 234.
48. Winter 1992, p. 220-221.

219

Herstructurering in concernverhoudingen



Ook W. Snijders lijkt gecharmeerd van een dergelijk stelsel, dat hij in 1992 het
meest reëel noemde.49 Snijders gaat er in dat kader wel van uit dat de holding
of een financieringsmaatschappij de interne (financierings-)administratie be-
heert, maar heeft daarbij niet slechts de situatie op het oog dat alleen die
vennootschap rechtstreeks het krediet kon trekken en heeft getrokken (en
vervolgens heeft doorgeleend binnen het concern). Dit stelsel kan dus goed
werken, ongeacht de wijze waarop het concernkrediet is vormgegeven.50

Daarbij kan, afhankelijk van de mate waarin binnen het concern de regie
over de financiering bij één schuldenaar heeft gelegen, in meer of mindere mate
de draagplicht aan die betreffende schuldenaar worden toegerekend; maar
verder dan hetgeen een schuldenaar direct onder het krediet heeft getrokken
strekt de draagplicht niet. De Neve is nog scherper en uit forse kritiek op het
solidariteitsbeginsel. Ook hij bepleit dat de concernvennootschappen die gelden
hebben geleend zelf volledig draagplichtig zijn ten aanzien van de door hen
geleende bedragen, en niet de vennootschappen die niet direct van het
concernkrediet gebruik hebben gemaakt – ongeacht de vorm van de concernfi-
nanciering.51

Wat vervolgens ‘achter de schermen’ met de aangetrokken concernfinanciering
gebeurt, staat volledig los van de hoofdelijke aansprakelijkheid en (daarmee)
ook van de vaststelling van de draagplicht. De rechtsverhouding tussen de
verschillende concernvennootschappen bepaalt of en in welke mate die ven-
nootschappen nog vorderingen en schulden jegens elkaar hebben. Zo zal de
vennootschap die een gedeelte van het krediet heeft doorgeleend aan een andere
(al dan niet tevens hoofdelijk aansprakelijke) concernvennootschap nog een
intercompany vordering ten titel van lening op die vennootschap hebben. Heeft
de financieringsmaatschappij een deel van het krediet aangewend om het
kapitaal van één van haar dochters te versterken, dan zal zij als aandeelhouder
hoogstens binnen de daarvoor geldende wettelijke en statutaire regels mogelijk
aanspraak maken op uitkering uit de reserves van de betreffende dochter. Ook
in het eerder genoemde voorbeeld van de inkoopvennootschap, waarbij het
concernkrediet (deels) wordt gebruikt om goederen aan te schaffen en vervol-
gens over te dragen naar een andere vennootschap binnen het concern; zij zal

49. W. Snijders 1992, p. 385.
50. Vaak wordt bij concernfinanciering een onderscheid gemaakt tussen een stelsel van centraal

kasbeheer, waarbij één vennootschap als interne bank optreedt door krediet aan te trekken en
vervolgens uit te zetten in het concern, en paraplukrediet, waarbij verschillende concern-
vennootschappen zelf (direct) toegang hebben bij het door de bank ter beschikking gestelde
krediet.

51. De Neve 2003, p. 30-34.

220

Prof. mr. T.H.D. Struycken en Mr. W.M.T. Keukens



(hoogstens) een vordering tot betaling van een koopprijs hebben. Met de interne
draagplicht heeft dit alles weinig van doen.

Deze beperkte uitleg van het profijt-begrip heeft de charme van de eenvoud, in
die zin dat het de praktijk goeddeels verlost van ondoorzichtige en vaak
onverwachte kruislingse regresrechten.52 Het leidt tot een systeem dat in de
praktijk een stuk handzamer lijkt en bovendien geen onrecht doet aan de wijze
waarop binnen het concern met het aangetrokken concernkrediet pleegt te
worden omgegaan.

3.4 Peildatum

In de door ons bepleite opvatting dat bij de bepaling van interne draagplicht in
beginsel (behoudens partijafspraak) alleen direct concreet profijt van belang is,
is nog wel relevant op welk moment moet worden bepaald of sprake is van
direct profijt. Wij menen dat dit het moment moet zijn dat de betreffende
schuldenaar niet langer toegang heeft tot het aan het concern ter beschikking
gestelde krediet.53 Vaak zal dit moment samenhangen met de opzegging van
het krediet of, als het krediet (nog) niet is opgezegd, het moment dat de
betreffende hoofdelijk verbonden schuldenaar failliet wordt verklaard.54 Met
andere woorden, de hoogte van de interne draagplicht wordt per hoofdelijk
verbonden schuldenaar gefixeerd per het moment dat die schuldenaar niet
langer toegang heeft tot het krediet.

Men zou kunnen tegenwerpen dat dit uitgangspunt neigt naar willekeur, omdat
het op dat moment gefixeerde saldo op ieder ander moment anders had kunnen
zijn. Dat enkele gegeven zien wij niet als bezwaarlijk, nu het saldo van de
diverse kredietnemers nu eenmaal van dag tot dag aangeeft voor welk bedrag de
betrokken schuldenaar het krediet daadwerkelijk heeft benut. Het saldo reflec-
teert het gebruik van het krediet door de verschillende concernvennootschappen
op het betreffende moment. Een ander opgeworpen bezwaar tegen het fixeren
van de draagplicht per het moment van ontzegging van toegang tot het krediet,
is dat dit peilmoment open staat voor manipulatie doordat het concern vóór de
opzegging gaat schuiven met debet- en creditposities.55 Daarin zien wij echter

52. Zo ook W. Snijders 1992, p. 385.
53. Zie Van Neer-Van den Broek 1988, p. 133, met verdere verwijzingen. Ook Van Andel zit in

eerste instantie op het spoor van de opzegging als peildatum, zij het dat hij vreest dat dit
uitgangspunt gevoelig zou zijn voor manipulatie. Zie Van Andel 2001, p. 318.

54. In de praktijk zal een financier een gefailleerde schuldenaar onmiddellijk de toegang tot het
krediet ontzeggen, mede in het licht van artikel 24 Fw.

55. Van Andel 2001, p. 318.
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geen doorslaggevende reden om het door ons bepleite peilmoment categorisch
af te wijzen. Of sprake is van een verschuiving van cash binnen het concern die
daadwerkelijk tot benadeling van een specifieke schuldenaar (of zijn schuldei-
sers) heeft geleid, dient van geval tot geval beoordeeld te worden. Indien en
voor zover in een gegeven geval inderdaad sprake is van ongeoorloofde
transacties, heeft de benadeelde schuldenaar (of zijn curator) voldoende
middelen om daartegen te ageren, zoals wij hierna zullen schetsen.

3.5 Correctiemechanismen

In voorkomend geval kan de door ons onderschreven beperkte uitleg van
‘profijt’ tot een onbevredigend resultaat leiden, zonder dat daarmee een andere
wijze van vaststellen van de draagplicht passender wordt. Voor die, vermoe-
delijk uitzonderlijke, gevallen biedt het Nederlandse recht echter voldoende
middelen om een correctie aan te brengen, in het bijzonder de actio pauliana en
de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Wij zien twee gevalstypen waarin een correctie op haar plaats zou kunnen zijn.
Het eerste is het geval waarin in het zicht van faillissement van één of meer
onderdelen van het concern de cashposities zodanig worden verschoven, dat
een of meer vennootschappen niet langer meer debet staan en daardoor niet
draagplichtig zullen zijn. Dat hoeft overigens niet bezwaarlijk te zijn, bijvoor-
beeld als de aflossing van de schuldpositie van die bepaalde vennootschappen
vanuit externe bron wordt gefinancierd. De schuld waarvoor de concernven-
nootschap hoofdelijk aansprakelijk is, wordt met die aflossing daadwerkelijk
verkleind. Van die verlaging zullen alle verbonden schuldenaren profiteren –
met name de draagplichtige schuldenaren. Bovendien dienen de concern-
vennootschappen die (kennelijk) hun eigen broek op kunnen houden, niet
“gestraft” te worden enkel voor het feit dat zij ooit toegang hadden tot een
concernkrediet en daarvan gebruik hebben gemaakt, terwijl zij die schuld
alweer zelf heeft weten in te lossen. Wanneer echter de schuld van één van
de concernvennootschappen wordt vergroot om de debetstand van een andere
concernvennootschap aan te zuiveren, dan ligt een correctie eerder voor de hand
indien als gevolg hiervan de totale schuld van het concern niet afneemt terwijl
het aandeel van één of enkele schuldenaren in de totale schuld (substantieel)
wordt vergroot. Zelfs dan zal het nog steeds van de omstandigheden van het
geval afhangen of een correctie nodig is. Zo zal de vennootschap van wiens
schuld aan de bank aan de vooravond van de deconfiture van het concern is
vergroot door het overboeken van grote bedragen aan de ‘gezonde’, uitgevaren
vennootschappen, vermoedelijk nog verhaal kunnen nemen op die uitgevaren
vennootschappen uit hoofde van de intercompany-posities die als gevolg van de
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overboekingen zijn ontstaan. Ook zou de actio pauliana in voorkomende
gevallen uitkomst kunnen bieden om diverse transacties aan te tasten wegens
benadeling van schuldeisers. In zeer uitzonderlijke gevallen ten slotte zou met
een beroep op de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:8 jo 6:2 jo 6:248 BW)
kunnen worden hersteld dat al te zeer onbillijke uitkomsten worden bereikt door
voor de bepaling van de draagplicht bepaalde interne boekingen buiten
beschouwing te laten.56

Als tweede gevalstype kan worden aangemerkt het scenario waarbij het
concernkrediet is gebruikt ter financiering van de inkoop van goederen door
een concernvennootschap, welke goederen vervolgens zonder reële vergoeding
zijn doorverkocht binnen het concern.57 Wij menen dat in een dergelijk geval
de sleutel voor ‘herstel’ moet worden gevonden in de actio pauliana en niet
zozeer in de vaststelling van draagplicht. Dergelijke transacties zullen vermoe-
delijk snel benadeling van (overige) schuldeisers van de inkoopmaatschappij tot
gevolg hebben gehad, waarbij ten aanzien van de transacties die zijn verricht
in het jaar voorafgaande aan het faillissement de wetenschap van benadeling
vermoed wordt te bestaan (artikel 43 lid 1 sub 1 Fw). Dat vermoeden zal door
de concernvennootschap die de goederen geleverd kreeg waarschijnlijk niet
snel ontkracht kunnen worden.

Men kan ten slotte nog wel een restcategorie aanwijzen van bijzondere, evident
onbillijke gevallen. Daaronder zou het door Van Andel genoemde voorbeeld
kunnen worden geschaard.58 In dat fictieve voorbeeld was er, naast een
grootverbruiker van het krediet, één schuldenaar die als enige van honderden
medeschuldenaren een stukje van het krediet had gebruikt, zij het voor een
relatief klein gedeelte van de totale schuld. Deze schlemiel draaide uit eindelijk
op voor de totale schuld, omdat hij als draagplichtige schuldenaar zelf geen
verhaal meer vond bij de enige andere draagplichtige (de groot-kredietver-
bruiker).59 Afhankelijk van alle omstandigheden zou wellicht een billijkheids-
correctie op zijn plaats kunnen zijn, in die zin dat het onverhaalbare gedeelte
van de regresvordering toch omgeslagen zou kunnen worden over de niet-
draagplichtige medeschuldenaren. Het is maar de vraag of dit voorbeeld in de
praktijk snel zal voorkomen. Bovendien zouden in het concrete geval de
omstandigheden er juist op kunnen wijzen dat geen billijkheidscorrectie op

56. Vgl Winter 1992, p. 226.
57. Vgl. Oostwouder 2013, p. 47.
58. Van Andel 2001, p. 311.
59. Op grond van artikel 6:13 BW kan een draagplichtige schuldenaar enkel onverhaalbaar

gebleken regresrechten omslaan over andere draagplichtige schuldenaren en niet over niet-
draagplichtige schuldenaren.
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zijn plaats is, bijvoorbeeld als blijkt dat de aangesproken schuldenaar gedu-
rende de looptijd van het krediet juist zwaar gebruik heeft gemaakt van de
kredietlijnen. Uitgangspunt blijft wat ons betreft dat alleen zij draagplichtig zijn
die het krediet hebben gebruikt en wel voor het bedrag dat een schuldenaar
verschuldigd is wanneer hij niet langer toegang heeft tot dat krediet.

3.6 Partijafspraak over bepaling draagplicht

Het is niet ondenkbaar dat de hoofdelijk schuldenaren onderling een afspraak
hebben gemaakt over de draagplicht. Wat nu als partijen onderling overeen zijn
gekomen onderling draagplichtig te zijn in die mate waarin “direct of indirect
profijt is genoten” van het krediet? Hebben partijen dan bedoeld iets anders af
te spreken dan dat enkel concreet direct profijt relevant is voor de vaststelling
van de interne draagplicht? De uitleg van deze afspraak zal plaatsvinden
conform de Haviltex-maatstaf,60 maar vermoedelijk hebben partijen in ieder
geval niet bedoeld om “indirect profijt” zo ruim en abstract op te vatten dat zelfs
het enkele feit dat een medeschuldenaar onderdeel is van een concern al tot
draagplicht leidt; dat zou tot solidariteit leiden. Zouden partijen dat wel bedoeld
hebben, dan zouden ze wel hebben afgesproken dat ieder van de hoofdelijk
schuldenaren voor gelijke delen draagplichtig is. Het ligt voor de hand dat
partijen bij de verwijzing naar “indirect profijt” hooguit oog hebben gehad voor
het eventueel doorlenen van het krediet binnen het concern. Als dat zo is, dan
zullen partijen wel hebben bedoeld dat daarbij rekening wordt gehouden met
eventuele intercompany vorderingen en schulden die bestaan als gevolg van die
doorleningen. Anders gezegd, vermoedelijk beoogden partijen bij de bepaling
van de onderlinge draagplicht en daarmee de hoogte van regresrechten geen
doublures met doorleningen die als intercompany vorderingen en schulden zijn
geadministreerd. Ter voorkoming van misverstanden zouden partijen er daarom
ook beter aan doen om in een contractuele afspraak over draagplicht niet te
refereren aan “indirect profijt”.

3.7 Draagplicht bij borgtocht en derdenzekerheid

Zoals beschreven in paragraaf 2.1.2 is een borg in beginsel niet intern
draagplichtig (zie artikel 7:866 lid 1 BW). Het is immers één van de kenmerken
van een borgtocht dat de borg zich aandient als iemand die de schuld niet
aangaat. Dat betekent dat als de borg de schuld aan de schuldeiser heeft
voldaan, de borg vervolgens volledig regres kan nemen op de hoofdschulde-

60. HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG 4158, NJ 1981/635.
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naar.61 Van die hoofdregel kan op grond van artikel 7:866 lid 4 BW door de
borg en de (hoofd)schuldenaar worden afgeweken; zij kunnen overeenkomen
dat de borg wel draagplichtig is. Dat artikellid spreekt overigens van de
“rechtsverhouding tussen de borg en een of meer hoofdschuldenaren”. Dat
betekent echter niet dat het enkele feit dat de borg onderdeel zou zijn van
een concern, de borg reeds draagplichtig zou maken ten opzichte van de
hoofdschuldenaren.

Met betrekking tot derdenzekerheid is de wet een stuk minder helder. Toegepast
op derdenzekerheid lijkt artikel 6:151 lid 1 BW vanwege de ruime formulering
van deze bepaling te impliceren dat een verschaffer van derdenzekerheid, toch
draagplichtig kan zijn, hoewel hij geen schuldenaar is. Vermoedelijk zal dit, net
als bij een borgtocht, alleen het geval zijn als dit tussen de derdenzekerheids-
gever en de hoofdschuldenaar is overeengekomen; het uitgangspunt is dat de
derdenzekerheidsgever in beginsel niet draagplichtig is. Dit volgt al uit de aard
van derdenzekerheid, waarbij de derde met (een deel van) zijn vermogen
verbonden is voor een schuld van een ander en niet voor een eigen schuld. Ook
in de Parlementaire Geschiedenis wordt vooropgesteld dat een derdenzeker-
heidsgever de schuld uiteindelijk niet aangaat en dus slechts bij uitzondering
intern draagplichtig zal zijn.62

Wanneer derdenzekerheid is verschaft in het kader van een concernfinanciering
zien wij geen reden of grondslag voor het aannemen van draagplicht, anders
dan een contractuele regeling met de hoofdschuldenaar. Van draagplicht op
grond van direct profijt – zoals door ons hierboven uitvoerig bepleit – zal per
definitie geen sprake zijn, omdat de derdenzekerheidsgever geen toegang zal
hebben (gehad) tot het krediet. Maar ook wanneer het indirect profijtbeginsel of
het solidariteitsbeginsel zou worden toegepast, zal dat volgens ons doorgaans
niet tot draagplicht van de derdenzekerheidsgever leiden. Meestal zullen die
derden buiten het concern staan of, als zij formeel wel tot een groep
vennootschappen hoort, geen operationele activiteiten ontplooien binnen het
concern en dus niet bijdragen aan of genieten van de voordelen van dat concern.
Een voorbeeld is het veel voorkomende geval dat de ultieme houdstermaat-
schappij niet hoofdelijk verbonden is, maar wel de door haar gehouden
aandelen in haar dochter(s) heeft verpand.

61. Indien er meerdere hoofdelijke schuldenaren zijn, dan zijn deze schuldenaren hoofdelijk
verbonden jegens de borg voor voldoening van het regresrecht van de borg, zo volgt uit lid 3
van artikel 7:866 BW.

62. Parlementaire Geschiedenis Boek 6 BW 1981 (Toelichting Meijers), p. 562 en Parlementaire
Geschiedenis Boek 6 BW 1981 (MvA II), p. 555.
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Uitzonderingen hierop zijn in de praktijk moeilijk voorstelbaar, maar niet
uitgesloten. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan een onroerend
goed-vennootschap die onderdeel is van een concern, maar niet in het krediet
is betrokken anders dan dat zij een deel van haar OG-portefeuille heeft
ondergezet voor het krediet van de rest van het concern. Niet ondenkbaar is
dan dat die OG-vennootschap toch enig voordeel heeft (gehad) van het zijn
van onderdeel van het concern, bijvoorbeeld omdat haar onroerend goed meer
waard is door gebruik van de (handels)naam of het merk het concern. Is dat
voldoende reden om de derdenzekerheidsverschaffer intern draagplichtig te
maken en dus te beperken in subrogatie jegens de (hoofd)schuldenaar?63 Wij
menen van niet. Waarom zou een derde die met een of meerdere van zijn
vermogensbestanddelen in staat voor andermans schuld, in de interne verhou-
dingen toch een stuk van de pijn moeten dragen? Zeker nu het gaat om
voldoening van andermans schuld (namelijk de schuld van de hoofdschulde-
naar), kan van de derde alleen worden verlangd dat zij een stuk van de schuld
van de hoofdschuldenaar op zich neemt als dat is afgesproken tussen de derde
en de hoofdschuldenaar.

Bovendien zou een andere benadering opnieuw tot onoplosbare problemen
leiden. Hoe dient dan bijvoorbeeld de hoogte van de draagplicht van de
derdenzekerheidsgever te worden vastgesteld? Voor gelijke delen, als men
van solidariteit zou uitgaan? Maar is dat rechtvaardig als de derde maar met een
beperkt aantal van zijn vermogensbestanddelen “verbonden” is jegens de schuld-
eiser (anders dan de hoofdelijk schuldenaar die met zijn hele vermogen verbonden
is)? Ons dunkt van niet, terwijl geen goed ander criterium denkbaar is.

Van draagplicht van een derdenzekerheidsgever kan dus alleen sprake zijn als
dat tussen de derde en de hoofdschuldenaar is afgesproken. De hoofdschulde-
naar kan de derde ook op andere wijze laten “betalen” voor het door de derde
genoten voordeel als deze onderdeel is van een concern. In ons voorbeeld ligt
het voor de hand dat de OG-vennootschap royalties betaalt voor het recht om
gebruik te maken van de naam of het merk van de groep. Mocht onverhoopt het
voorgaande om wat voor reden toch tot een voor een partij benadelende of een
apert onbillijk resultaat leiden, dan biedt het Nederlandse recht voldoende
middelen om dit te herstellen (zoals de actio pauliana en de billijkheids-
correctie van artikel 6:248 lid 2 BW).

63. Het gaat dus niet om een eventueel (regres)recht van de hoofdschuldenaar jegens de
derdenzekerheidsgever. Wanneer de hoofdschuldenaar betaalt, zal hij geen vordering uit
regres ex artikel 6:10 BW op de derde hebben, nu die derde geen hoofdelijk schuldenaar is.
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Voor de volledigheid: zoals wij zagen (zie paragraaf 2.2.2) is de eventuele
interne draagplichtigheid van de gesubrogeerde derde niet relevant bij een
omslag ex artikel 6:152 BW.64 De gesubrogeerde derde kan bij onverhaalbaar-
heid altijd het onverhaalbaar gedeelte omslaan over borgen en mede-derdenze-
kerheidsverschaffers, ongeacht wie intern draagplichtig is en voor welk
gedeelte. De problemen die zich voordoen bij omslag door een hoofdelijk
aansprakelijke ex artikel 6:13 BW in verband met interne draagplicht, doen zich
dus niet gevoelen bij subrogatie door de derdenzekerheidsgever.

3.8 Synthese

Onze eerste stelling is dus:

Bij de vaststelling van de interne draagplicht bij hoofdelijke aansprakelijk-
heid in concernverhoudingen is, behoudens andersluidende partijafspraak,
enkel concreet, direct profijt – dat wil zeggen: daadwerkelijk gebruik van het
concernkrediet door daaronder financiering te hebben getrokken – relevant.

Hetzelfde geldt voor de vaststelling van de interne draagplicht bij derdenzeker-
heid en bij borgtocht.

4. Contractuele vaststelling draagplicht in verband met een
herstructurering

4.1 Doel van een partijafspraak over draagplicht

In deze bijdrage zijn wij er tot nu toe van uitgegaan dat met betrekking tot de
onderlinge draagplicht tussen partijen niets geregeld is. In de meeste gevallen,
zeker wanneer het gaat om MKB-kredieten, zullen hoofdelijk verbonden
schuldenaren geen afspraken hebben gemaakt over de interne draagplicht of
de wijze waarop de omvang ervan wordt berekend. Daartoe zijn partijen echter
vrij: hoofdelijk verbonden schuldenaren kunnen contractueel afspraken maken
over hun interne draagplicht en over omslag van onverhaalbaar gebleken regres,
zelfs als daarmee wordt afgeweken van de in artikelen 6:10-14 BW neergelegde
beginselen, zo heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk bevestigd.65

64. Waarmee de omslag ex artikel 6:152 BW substantieel afwijkt van de omslag ex artikel 6:13
BW. Zie daarover nader: Bergervoet 2014, nr. 291.

65. HR 8 juli 2011 (belastingkamer), ECLI:NL:HR:2011:BO0389, JOR 2011/318 en HR
13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4206, NJ 2012, 447, rov. 6.2. Vgl. Parlementaire
Geschiedenis BW Invoering Boeken 3, 5 en 6, Boek 6 BW 1990 (MvA II Inv.), p. 1208.
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Het doel van contractuele afspraken over de onderlinge draagplicht en de
methodiek voor de berekening van de omvang ervan zal meestal zijn om op
voorhand duidelijkheid te creëren over mogelijke schulden en vorderingen uit
hoofde van regres en subrogatie. Duidelijkheid zal altijd boekhoudkundig van
belang zijn, maar in een situatie van mogelijke insolventie wordt duidelijkheid
ook anderszins van belang: in een faillissementsscenario valt het concern
immers weg en wordt elke groepsentiteit op zichzelf beschouwd. Dan is ook
voor schuldeisers van belang te weten welke rechten en verplichtingen uit
hoofde van regres zullen blijken te bestaan tussen de voorheen tot een groep
behorende afzonderlijke vennootschappen. Dit belang wordt nog pregnanter
wanneer een desinvestering of een ontvlechting onderdeel uitmaakt van een
noodplan of wanneer de concernfinanciering wordt gesplitst en de financiële
banden tussen de gezonde en de ongezonde staken binnen het concern moeten
worden geslaakt. Bij verkoop van een gezonde vennootschap binnen de
groep is in ieder geval essentieel dat deze kan uitvaren vrij van intercompany
schulden uit regres of subrogatie, of althans dat duidelijk is hoe groot die
intercompany schulden van de uitvarende vennootschap zullen zijn.

4.2 Varianten

Contractuele regulering van regres en subrogatie kan in allerlei varianten en
op verschillende momenten (ten tijde van het aangaan van hoofdelijke verbon-
denheid, of later). Voor de hand ligt de variant waarin reeds bij voorbaat afstand
wordt gedaan van rechten uit hoofde van regres en subrogatie, al dan niet onder
de opschortende voorwaarde van ontvlechting van een concern.66

Een andere variant is een regeling van de onderlinge draagplicht. Soms wordt
getracht met een regeling van de draagplicht te bewerkstelligen dat regres-
rechten überhaupt niet zullen ontstaan, bijvoorbeeld door middel van de
afspraak dat de hoofdelijk schuldenaren die onder de hoofdelijke aansprake-
lijkheid hebben betaald of worden uitgewonnen, draagplichtig zijn voor het
bedrag dat die schuldenaar aan de bank betaalt of dat ten laste van hem wordt
verhaald onder de hoofdelijke aansprakelijkheid.67 Deze combinatie-variant68

66. Zie daarover o.m. Olaerts 2009, p. 78-83 en 99-101 en de door haar in voetnoot 45 vermelde
auteurs.

67. Zie J.L. Snijders, ‘Regresvordering toekomstig volgens Hoge Raad in ASR/Achmea, wat
betekent dit voor concernfinanciering?’, FIP 2012/5, p. 165-166.

68. Een vergelijkbare, meer doelgerichte variant is dat de hoofdelijk schuldenaren onderling
overeenkomen hoe de interne draagplicht tussen hen is verdeeld, dan wel hoe de aan de hen
verstrekte financiering moet worden toegerekend, zodanig dat regresrechten op potentieel in
de toekomst uitdrijvende schuldenaren überhaupt niet zullen ontstaan.
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betekent de facto dat er nooit rechten uit regres en subrogatie zullen zijn. Een
dergelijke afspraak moet worden beoordeeld als een afstand van elke vorm van
regres en subrogatie.

Een heel andere variant van een contractuele afspraak over regres en subrogatie
in het kader van een concernfinanciering in distress is de splitsing van een
krediet in twee of meer delen, verdeeld over gezonde en minder gezonde staken
binnen het concern. Daarbij is dan meestal ook sprake van ontslag uit
hoofdelijke aansprakelijkheid voor het gedeelte van het krediet dat wordt
toegedeeld aan de andere staken in de groep en vice versa. De contractuele
regeling ziet dan eigenlijk niet primair op de onderlinge aansprakelijkheid
tussen hoofdelijk verbonden medeschuldenaren maar op de externe aansprake-
lijkheid. Voor zover daarmee mogelijk regres wordt prijsgegeven op vennoot-
schappen in een andere staak in de groep, is eigenlijk sprake van toepassing van
artikel 6:14 BW. Hierin is bepaald dat de schuldeiser een schuldenaar van zijn
draagplicht kan bevrijden door de vordering van de schuldeiser op de regres-
gerechtigde medeschuldenaar in dezelfde mate te verminderen. De verminde-
ring van de externe aansprakelijkheid ligt besloten in de splitsing van de
kredietfaciliteit en de allocatie van het krediet in delen aan de verschillende
staken.

Een weer andere variant van een contractuele regeling tussen de hoofdelijk
verbonden schuldenaren onderling betreft specifiek de methode en de maatstaf
voor vaststelling van de omvang van de onderlinge draagplicht. Goed denkbaar
is dat de schuldenaren onderling vastleggen dat bijvoorbeeld alleen direct
concreet profijt bepalend is voor de draagplicht (zoals wij in de vorige paragraaf
hebben bepleit), of (toch) gelijke delen, of juist pro rata parte (gerelateerd aan
bijvoorbeeld omvang van externe aansprakelijkheid, aan het geplaatste kapitaal
waarin door de moeder in de verschillende dochtermaatschappijen deelneemt,
aan balansgrootte of aan enig ander aanknopingspunt), met daarbij ook de
peildatum voor de bepaling van de onderlinge draagplicht.

4.3 Rechtsgeldigheid en risico

Een onderlinge afspraak tussen de hoofdelijk verbonden vennootschappen
binnen de groep in herstructureringsscenario wordt al snel met argusogen
bezien, zeker door een eventuele faillissementscurator die het pauliana-wapen
in stelling kan brengen. De aard van de afspraak zal dan bepalend zijn voor
de succeskansen. Indien de afspraak een afstand van eventuele regresrechten
behelst, zal men niet al te beducht hoeven te zijn voor het pauliana-wapen als
die afspraak bij het aangaan van de kredietrelatie is gemaakt. Wanneer een
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dergelijke afspraak echter wordt gemaakt in de schemerzone van faillissement,
dan bestaat een groter risico dat de wettelijke horden van zowel benadeling als
wetenschap makkelijk kunnen worden genomen met betrekking tot de afspraak
tussen vennootschappen binnen dezelfde groep. Gaat het om het opknippen van
de kredietovereenkomst, waarbij aan een of meer schuldenaren ontslag uit
hoofdelijkheid als bedoeld in artikel 6:14 BW wordt verleend, zal van
benadeling van de overige “achterblijvende” schuldenaren niet snel sprake
zijn indien de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van die schuldenaren
ook wordt verminderd.

Ten aanzien van de variant waarbij partijen de wijze van berekening van de
draagplicht vaststellen, menen wij dat allerminst evident is dat deze vaststelling
vernietigbaar op grond van de pauliana zal zijn. Het gaat hier dan om een
afspraak tussen partijen “ter voorkoming van onzekerheid of een geschil
omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt, bestemd om ook te gelden voor
zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken” als bedoeld
in artikel 7:900 BW (een vaststellingsovereenkomst). Een dergelijke vaststel-
ling is in beginsel toelaatbaar, ook (of: zelfs) wanneer die overeenkomst in het
kader van een herstructurering kort voor het faillissement van één van de
hoofdelijk schuldenaren wordt gesloten. Een dergelijke (onverplichte69) af-
spraak is in beginsel niet benadelend. Een geslaagd beroep op de pauliana vergt
immers dat een schuldeiser als gevolg van een rechtshandeling slechter af is dan
voordien.70 Dat impliceert wel dat sprake is van een before en een after. Bij een
vaststellingsovereenkomst ter bepaling van de wijze van berekening van
de interne draagplicht is echter doorgaans geen sprake van een before. In de
meeste gevallen zal voorafgaande aan de vaststellingsovereenkomst ter zake
van de maatstaf namelijk onduidelijk zijn geweest hoe de draagplicht berekend
moest worden, en dan kan vaststelling daarvan niet een verslechtering behelzen.
Er is met andere woorden geen default option – geen methode die bij gebreke
van een keuze voor een andere methode moet worden toegepast – zoals is
gebleken in paragraaf 3. Het wegnemen van onzekerheid over de maatstaf voor
de onderlinge draagplicht zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen leiden tot
verslechtering van de verhaalspositie van de schuldeiser van één van de
betrokken medeschuldenaren, bijvoorbeeld als uit alle feiten en omstandighe-

69. Het komt voor dat partijen in het kader van een hoofdelijkheidsakte jegens de bank de
verplichting aanvaarden om de onderlinge draagplicht op verzoek van de bank te bepalen.
De vaststellingsovereenkomst is dan een verplichte rechtshandeling.

70. Of sprake is van benadeling in de zin van artt. 42-47 Fw dient immers te worden vastgesteld
door de hypothetische situatie (zonder de gewraakte rechtshandeling) te vergelijken met de
situatie waarin die rechtshandeling onaangetast blijft. Zie HR 19 oktober 2001,
ECLI:NL:HR:2001:ZC3654, NJ 2001/654.
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den evident blijkt dat de schuldenaren een heel andere draagplichtberekening
voor ogen stond en voor de (afwijkende) afspraak ten tijde van de herstructu-
rering overigens geen enkele commerciële of economische rechtvaardiging
bestaat. Alleen in die uitzonderingsgevallen zal een contractuele afspraak
omtrent de bepaling van de onderlinge draagplicht buiten toepassing kunnen
blijven, als deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
is (artikel 6:248 lid 2 BW).

Desalniettemin bestaat er in de praktijk onder bestuurders van concernvennoot-
schappen en ook onder de betrokken bankiers soms enige terughoudendheid om
door middel van een vaststellingsovereenkomst (meestal als onderdeel van een
wijzigingsovereenkomst met betrekking tot de kredietfaciliteit) de maatstaf
voor vaststelling van de onderlinge draagplicht af te spreken. Dat kan mede zijn
gekomen door een interventie van Bartman in 2012:

“Het gaat zelfs verder. In de praktijk plegen bestuurders/kapiteins van
dochtermaatschappijen hun eigen ontsnapping uit laag water reeds bij
toegang tot de draagplicht-lagune welbewust te blokkeren. Om Rivier De
Lek-achtige situaties met regresaanspraken na ontvlechting te voorkomen,
bedingen banken immers sinds geruime tijd reeds bij het aangaan van het
concernkrediet dat groepsmaatschappijen op voorhand afstand doen van
hun eventuele regresvorderingen uit dien hoofde op elkaar. Ook achterstel-
ling en/of verpanding op voorhand van regresvorderingen ten opzichte van,
respectievelijk ten behoeve van de bank komt voor. Mij dunkt dat dergelijke
bestuurders zich daarmee – om nog maar eens een metafoor te gebruiken
– bepaald op glad ijs begeven, met mogelijk een desastreus wak van
bestuurdersaansprakelijkheid in het verschiet. Mij zijn geen rechterlijke
uitspraken bekend waarin een bestuurder op die grond persoonlijk tot
schadevergoeding namens de vennootschap en/of de gezamenlijke schuld-
eisers werd aangesproken, laat staan succesvol, maar het is wachten op de
eerste curator die wat in zo’n actie ziet.”71

Bartman betrekt zijn angstaanjagende stellingen in verband met (voorwaarde-
lijke) afstand bij voorbaat van regresrechten met het oog op een eventuele
ontvlechting. Dat is niet helemaal hetzelfde als een vaststellingsovereenkomst
voor de berekeningsmethodiek, maar beide afspraken zijn van invloed op het
bestaan van onderling regres.

71. Bartman 2012, p. 833.
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De boude opstelling van Bartman is niet op zijn plaats en daarvoor is ook geen
steun te vinden in de wet of in jure. Zonder noodzaak en zonder argumentatie
opent Bartman een aansprakelijkheidsperspectief voor bestuurders dat hen meer
dan wenselijk zal doen aarzelen om enige medewerking te verlenen aan een
herstructurering. Daarmee is niemand gediend: de toets dient dan ook te zijn of
de keuze om afstand te doen van regres of de methodiek voor vaststelling van
de draagplicht te regelen in het bredere kader van een benodigde financiële
herstructurering binnen de marges van de beleidsvrijheid valt. Hierbij dient niet
uit het oog te worden verloren dat dergelijke regelingen tot doel hebben een
herstructurering of een ontvlechting mogelijk te maken tegen de best mogelijke
voorwaarden. De onzekerheid die met een contractuele regeling wordt wegge-
nomen, of het nu het bestaan van regresrechten betreft of de omvang daarvan,
baat niemand. Daarvan zijn vooral de gezonde vennootschappen binnen een
concern de dupe, die door de herstructurering of de ontvlechting in leven
worden gehouden. Het belang van die individuele vennootschappen binnen het
concern en daarmee het concernbelang dienen ook een rol te spelen in de
besluitvorming door de bestuurders van de ongezonde vennootschappen die
mogelijke (niet steeds kwantificeerbare) verhaalsrechten moeten prijsgeven in
het kader van een herstructurering. Des te minder zouden afspraken ten tijde
van het aangaan van de hoofdelijke verbondenheid een probleem hoeven te
zijn, of de door ons gesuggereerde afspraken ter vaststelling van de bereke-
ningsmethodiek voor de onderlinge draagplicht.

4.4 Synthese

Onze tweede stelling is dus:

Een overeenkomst ter vaststelling van de methodiek voor de bereke-
ning van de interne draagplicht is in beginsel rechtsgeldig, ongeacht
het moment waarop de vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan.

5. Regres en subrogatie bij verpanding van aandelen in een holding

5.1 Een pandrecht op aandelen in concernverband

Regres en subrogatie roepen bijzondere vragen op in het kader van een
pandrecht op de aandelen in de holding van een concern. Verpanding van de
aandelen in de holding maakt steeds vaker deel uit van een financierings-
arrangement. Dat pandrecht geeft de financier de mogelijkheid de hele groep
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executoriaal te verkopen aan een nieuwe investeerder.72 Daarnaast geeft het
pandrecht op de aandelen ook een mate van controle: na overgang van
stemrecht op basis van het pandrecht heeft de financier een mate van
zeggenschap over de onderneming en het bestuur ervan.

Bij een concernfinanciering komt het voor dat een topholding of enig aan-
deelhouder niet zelf kredietnemer is en evenmin aansprakelijk op basis van
hoofdelijke verbondenheid, een borgtocht of een garantie, maar wel een pandrecht
op de aandelen van de topholding of de enig aandeelhouder in een holding binnen
de groep van kredietnemers heeft verschaft, tot zekerheid van al hetgeen de
(tussen)holding en de andere kredietnemers in de groep verschuldigd zijn. Het
gaat dan om een derdenpandrecht. Ook komt het geregeld voor dat de topholding
of enig aandeelhouder wel een eigen aansprakelijkheid voor het concernkrediet
aanvaardt, in de vorm een garantie of hoofdelijke aansprakelijkheid. Het
pandrecht op de aandelen secureert dan een eigen verplichting van de pandgever.

De bijzondere vragen rond regres en subrogatie rijzen in het geval waarin een
herstructurering wordt geïmplementeerd langs de weg van uitwinning van het
pandrecht op aandelen in de concernholding: dan is de positie van de verschaffer
van zekerheid in relatie tot de executoriaal verkochte (tussen)holding en de
vennootschappen daaronder van belang. In het bijzonder rijst de vraag of de
regels inzake regres en subrogatie meebrengen dat de holding verhaal kan
nemen op de draagplichtigen, zijnde de uitgewonnen vennootschap en haar
dochtervennootschappen, naast eventuele andere draagplichtige vennootschappen
die achterblijven met de topholding.

Een pandrecht op aandelen in de (tussen)holding van het gefinancierde concern
is een bijzondere vorm van zekerheid, waarvoor allerlei wettelijke regels niet
lijken te zijn geschreven, althans niet makkelijk toepasbaar zijn – zowel
praktisch als principieel. Wat subrogatie door de verschaffer van een derden-
pandrecht betreft, is bijvoorbeeld de hiervoor in paragraaf 2.1.3 beschreven
maximering op de waarde van het onderpand merkwaardig, doordat de waarde
van de verpande aandelen in de gefinancierde groep in veel gevallen nul is:
afhankelijk van de wijze waarop de ontvlechting wordt vorm gegeven, blijft de
kredietschuld op de verkochte vennootschappen drukken en wordt deze na de
verhanging door de koper afgelost. Als de waarde van de verpande aandelen nul

72. Zie over uitwinning van een pandrecht op aandelen o.m. R.D. Vriesendorp, ‘Uitwinning van
aandelen: (in de praktijk) een ongemakkelijk verhaal?’, in: D. Lunsingh Scheurleer e.a.
(red.), Daar word ik blij van (Blom-bundel), Den Haag: Boom juridisch 2016, p. 339-351;
H.J. Damkot en P. Neuteboom, ‘Executie van verpande aandelen of een Nederlandse pre-
pack?,’ in: N.E.D. Faber e.a. (red.), Bancaire zekerheid (liber amicorum Mr. J.H.S.G.K.
Timmermans), Deventer: Kluwer 2010, p. 111 - 141.
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is als gevolg van de kredietschuld van de verpande groep rijst in ieder geval
ook de vraag hoe hoog het bedrag is dat de derdenzekerheidsverschaffer moet
betalen om uitwinning van de verpande aandelen te voorkomen. Het is evident
dat de pandgever niet tegen betaling van één euro het (derden)pandrecht
kan lossen. Strikt genomen volgt dit niet uit de letter van de wet, maar slechts
uit de strekking van de wet bij redelijke uitleg daarvan.

5.2 Geen verhaalsvorderingen op uitgewonnen dochter

Meer principieel is de vraag of de pandgever überhaupt enig recht uit hoofde
van regres of subrogatie geldend zou moeten kunnen maken. Naar onze mening
zou er helemaal geen sprake moeten zijn van subrogatie in geval van uitwinning
van een derdenpandrecht op aandelen dat strekt tot zekerheid van een schuld
van de verpande vennootschap. Subrogatie in de vordering op de uitgewonnen
dochtervennootschap (voor het gedeelte waarin deze dochtervennootschap
draagplichtig is) zou onverenigbaar zijn met de aard van een pandrecht op
de aandelen in die dochtervennootschap. Subrogatie zou betekenen dat de
uitgewonnen dochtervennootschap schulden krijgt aan de oorspronkelijke
topholding. Deze schulden drukken de waarde van het onderpand, want de
executiekoper van een ondergezette vennootschap zal bij de waardering
daarvan de eventuele schulden aan de ex-aandeelhouder verdisconteren. Dit
probleem bestaat uiteraard ook indien de derdenzekerheid voor een schuld van
de dochtervennootschap niet de aandelen in die dochtervennootschap betreft
maar een zaak van de moeder. Het verschil is echter dat het juist de aandelen
in de dochtervennootschap zijn die de pandgever heeft willen verpanden om
onderpandswaarde te verschaffen; juist daarom past het niet als die onder-
pandswaarde tegelijkertijd wordt uitgehold door een vordering uit hoofde van
subrogatie. De verpanding van de aandelen zou dan wat onderpandswaarde
betreft een fopsigaar zijn; een lege huls.

Hetzelfde argument geldt als het pandrecht op de aandelen in de dochterven-
nootschap niet derdenzekerheid is, maar zekerheid voor een eigen schuld van
de pandgever. De grondslag voor subrogatie bij hoofdelijkheid is echter niet
gelegen in artikel 6:150 BW maar in artikel 6:12 BW. De pandgever zou dan
subrogeren in de rechten jegens alle draagplichtige medeschuldenaren. Dan
geldt ook artikel 6:10 BW, zodat de pandgever regres kan nemen op de
draagplichtige schuldenaren. Dit betekent in de meeste gevallen dat
de pandgever van aandelen na uitwinning van dat pandrecht niet alleen op de
uitgewonnen dochtervennootschap verhaal zou kunnen nemen, maar ook op de
draagplichtige vennootschappen daaronder. In het verlengde van onze stelling
ligt daarom de stelling dat de pandgever van aandelen noch uit hoofde van
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regres noch uit hoofde van subrogatie verhaal kan nemen op zowel de
uitgewonnen vennootschap als al haar dochtervennootschappen. Door de
aandelen in de draagplichtige dochtervennootschap te verpanden heeft de
pandgever van rechtswege ook eventuele rechten uit regres in het kader van
hoofdelijkheid prijsgegeven. In de verpanding ligt naar onze mening dus
besloten dat alle eventuele rechten op de verpande vennootschap en haar
dochtervennootschappen zijn komen te vervallen.73

5.3 Geen verhaalsvorderingen op uitgewonnen groep

De door ons gestelde afstand van rechtswege als onderdeel van de verpanding is
nog breder van belang bij financiering van een concern. Aan het slot van
paragraaf 2.1.3 is geconstateerd dat in geval van derdenzekerheid op basis van
diverse passages in de Parlementaire Geschiedenis pleegt te worden aangeno-
men dat de derdenpandgever niet alleen in de gesecureerde vordering sub-
rogeert maar ex artikel 6:150 BW ook in de vordering van de pandnemer op
elke hoofdelijk verbonden medeschuldenaren van de verpande vennootschap.
Dat lijkt ons niet evident, zoals uiteengezet in paragraaf 2.1.3. Maar zelfs als het
zo is, zou in de derdenverpanding van de aandelen in de kredietnemer ook
afstand van de door subrogatie verkregen vordering uit hoofdelijke aansprake-
lijkheid op elke vennootschap die behoort tot de verpande groep besloten
moeten liggen. Het gaat dan op de keper beschouwd niet om rechten uit regres
in de onderlinge verhouding tussen hoofdelijk verbonden medeschuldenaren,
maar om de externe hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de schuldeiser. Ook
dergelijke schulden van alle draagplichtige vennootschappen onder de verpande
tussen(holding) dienen van rechtswege te vervallen wanneer de aandelen worden
verpand in een kredietnemer met hoofdelijk verbonden dochtervennootschappen.

5.4 Synthese

Onze derde stelling is derhalve:

In geval van uitwinning van een pandrecht op aandelen subrogeert de
pandgever nooit in de vorderingen van de schuldeiser op de ‘uitgewonnen’
vennootschap en haar dochtervennootschappen en ligt in de verpanding

73. Een alternatieve benadering is dat de verpande vennootschap niet draagplichtig is in geval van
een pandrecht, maar deze benadering lijkt conceptueel minder makkelijk in te passen dan de
benadering waarin een eventueel recht op de draagplichtigen niet geldend gemaakt kan worden
doordat er afstand van is gedaan, althans dat van verkrijging ervan geen sprake is.
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ook afstand van eventuele regresrechten op die vennootschappen en
hoofdelijke aansprakelijkheid van die vennootschappen jegens de pandge-
ver besloten.

In de praktijk wordt er vaak voor gekozen in de (notariële) pandakte reeds te
voorzien in afstand van eventuele vorderingen op de verpande vennootschap
(en haar dochtervennootschappen) uit hoofde van regres en subrogatie. Ook
wordt vaak bepaald dat de verpanding mede de door regres en subrogatie te
verkrijgen rechten betreft, maar het is onzeker of deze verpanding van de in de
toekomst door de pandgever te verkrijgen rechten werkt indien de pandgever
inmiddels failliet is verklaard.74 Naar onze mening zouden dergelijke regelin-
gen niet nodig behoren te zijn en dient op basis van de bijzondere aard van een
pandrecht op aandelen in een vennootschap te worden geoordeeld dat in het
geheel geen vordering uit hoofde van subrogatie of regres geldend gemaakt kan
worden jegens de uitgewonnen vennootschap en haar dochtervennootschappen.

6. Regres en concernfinanciering sinds ASR/Achmea

6.1 Controle

Het citaat uit een noot van Bartman aan het slot van paragraaf 4 vormt een
daverende opmaat voor een nadere analyse van de wijze waarop in concernfi-
nancieringsdocumentatie wordt omgegaan met eventuele rechten uit regres en
subrogatie. Al sinds jaar en dag tracht de bank controle te krijgen over de
onderlinge rechten uit regres en subrogatie.75 Daarbij heeft de bank een dubbel
doel: ten eerste voorkomen dat een uitgewonnen schuldenaar met een regres-
aanspraak jegens een medeschuldenaar gaat concurreren met de vordering die
de bank zelf nog heeft op die medeschuldenaar, en ten tweede bewerkstelligen
dat de bank controle heeft over verhaalsaanspraken op een medeschuldenaar die
in het kader van een ontvlechting vrij van intercompany schulden moet kunnen
uitvaren. Dit tweede doel dient niet alleen de bank zelf; juist in een herstructure-
ringssituatie is het ook voor de bestuurders van het concern van belang dat de
bank controle heeft over eventuele rechten uit regres en subrogatie, omdat zij
daardoor minder vrij zijn in hun bestuurlijke afwegingen, wat besluitvorming

74. Zie echter nog de laatste paragraaf van deze bijdrage.
75. Wat subrogatie betreft: voor zover niet in het geheel weggeschreven in de concernfinancie-

ringsdocumentatie. Zoals uiteen is gezet wordt subrogatie in nevenrechten vrijwel altijd
uitgesloten. Bij hoofdelijke verbondenheid wordt subrogatie soms helemaal weggeschreven
in de hypothese dat subrogatie zonder nevenrechten niets betekent naast het wettelijk
regresrecht. In geval van derdenzekerheid is er geen regres, zodat het alleen gaat om rechten
uit subrogatie, zij het opnieuw steeds zonder subrogatie in nevenrechten.
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over de in samenspraak met de bank beoogde herstructurering voor hen
makkelijker maakt.

In een verder verleden werd typisch voorzien in algehele afstand van alle
onderlinge rechten uit regres en subrogatie. Tegenwoordig is in de meeste
financieringsdocumentatie een meer complexe en meer gelaagde structuur
opgenomen, die minder ingrijpend is dan algehele afstand van alle rechten
uit regres en subrogatie. De constructie bestaat typisch primair uit verpanding
van alle rechten uit hoofde van regres en, voor zover niet contractueel
uitgesloten, subrogatie, en subsidiair (voor het geval het pandrecht niet blijkt
te bestaan of te werken) achterstelling van alle rechten uit regres en subrogatie
gecombineerd met afstand van alle rechten op een medeschuldenaar onder de
opschortende voorwaarde van verkoop van die medeschuldenaar in het kader
van een ontvlechting.

Van belang is dat de constructie faillissementsbestendig is. Juist bij een concern
in distress is de kans groot dat verhaal wordt genomen op door een concern-
maatschappij verstrekt onderpand voor de hoofdelijke aansprakelijkheid van
die vennootschap nadat deze al failliet is verklaard. Pas dan zal duidelijk
worden hoe groot een eventueel onderling verhaalsrecht is.

6.2 Het pandrecht

6.2.1. Verpanding en het regresrecht

Tot 6 april 2012 was er alle reden om aan te nemen dat hoofdelijk verbonden
schuldenaren op faillissementsbestendige wijze ten gunste van de bank een
(geopenbaard76) pandrecht konden vestigen op de eventuele regresrechten op
alle (andere) hoofdelijk schuldenaren. Bij de uitwinning van het pandrecht op
aandelen in een gezonde hoofdelijk verbonden schuldenaar in het kader van
een ontvlechting zouden dan ook de pandrechten op alle regresrechten op die
hoofdelijk schuldenaar kunnen worden uitgewonnen en mee verkocht. Zo
wordt bewerkstelligd dat de ‘uitgevaren’ hoofdelijk schuldenaar niet meer
kan worden aangesproken door (de curator van) de achtergebleven hoofdelijk
verbonden schuldenaren in het restant van de groep. Het onmiddellijk bij het
aangaan van de hoofdelijke verbondenheid vestigen van een pandrecht werd
mogelijk geacht omdat in een aantal arresten was bepaald dat een regresrecht

76. Aangezien alle medeschuldenaren partij zijn bij de akte waarmee vorderingen uit regres en
subrogatie worden verpand, behelst de verpandingsbepaling tevens de mededeling aan alle
medeschuldenaren van de verpanding van deze rechten.
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een bestaand vorderingsrecht is onder opschortende voorwaarde (in de zin van
artikel 6:21 BW) van betaling van de schuldeiser.77

In het arrest ASR/Achmea78 van 6 april 2012 heeft de Hoge Raad echter het
roer omgegooid door te oordelen dat een regresrecht ex artikel 6:10 BW geen
reeds bestaande, voorwaardelijke verbintenis is, maar een toekomstige schuld
die pas ontstaat wanneer de hoofdelijk verbonden schuldenaar aan de schuld-
eiser de schuld voldoet voor méér dan het gedeelte dat hem aangaat. Verpan-
ding bij voorbaat van de toekomstige regresrechten is dan nog steeds mogelijk,
maar in geval van een faillissement van een hoofdelijk verbonden schuldenaar
voordat het regresrecht ontstaat, loopt de verpanding spaak op artikel 23 en 35
lid 2 Fw. Dat het regresrecht van sommige hoofdelijk verbonden medeschul-
denaren pas na faillietverklaring ontstaat, doordat pas dan al het actief wordt
uitgewonnen en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de dan al gefailleerde
schuldenaar wordt gedelgd, is een moeilijk vermijdbare situatie bij de decon-
fiture van een concern.

Het arrest ASR/Achmea betrof overigens helemaal niet een concernfinanciering
en de verpanding van regresrechten in verband met hoofdelijke aansprakelijk-
heid jegens de financier. In de procedure tussen twee verzekeraars die
hoofdelijk voor dezelfde schade aansprakelijk waren, rees de vraag wanneer
de verjaringstermijn van de regresvordering van de ene op de andere verzeke-
raar was gaan lopen. In het kader van het leerstuk van verjaring oordeelde de
Hoge Raad dat het regresrecht pas was ontstaan op het moment dat de ene
verzekeraar de schade aan het slachtoffer had vergoed, zodat de ex artikel 3:310
lid 1 BW termijn van vijf jaar voor verjaring van de regresvordering op de
andere verzekeraar ook pas op dat moment was gaan lopen. De regel van artikel
35 lid 2 Fw speelde in het arrest helemaal geen rol. Mede hierdoor rees breed de
vraag wat het arrest ASR/Achmea betekende voor de financieringspraktijk, in
het bijzonder concernfinanciering en herstructurering.79 Het is tenminste

77. HR 3 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1386, NJ 1995/340; HR 3 mei 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AD9618, NJ 2002/393 en HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7575,
NJ 2004/618.

78. HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784, NJ 2016/196.
79. Zie in chronologische volgorde onder meer J.L. Snijders, 2012; R.M. Wibier, ‘De regres-

vordering in de Nederlandse financieringspraktijk na het arrest ASR Verzekeringen/Ach-
mea’, MvV 2012/6; M.H.E. Rongen, ‘Het arrest ASR Schadeverzekering/Achmea en de
gevolgen voor de financieringspraktijk: de schade valt mee’, TFR 2013/1-2; M.R.J. Linck,
‘(On)zekerheid voor regres- en subrogatievorderingen na ASR/Achmea’, WPNR 2013
(6957), p. 7-14; A.J. Verdaas, ‘Nadere beschouwingen over het ontstaan van regresvor-
deringen’, NTBR 2014/3.
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onzeker of een verpanding nog steeds voldoende controle geeft over regres-
rechten in het kader van hoofdelijke verbondenheid en borgtocht.

6.2.2. Verpanding en het recht uit subrogatie

Wat subrogatie betreft (bij hoofdelijkheid ex artikel 6:12 BW, bij derdenzeker-
heid ex artikel 6:150 BW en bij borgtocht ex artikel 7:850 lid 3 jo 6:12 BW)
bestond al langer onzekerheid over de mogelijkheid om faillissementsbestendig
een pandrecht te vestigen ten gunste van de gezamenlijke schuldeiser. Duidelijk
is steeds geweest dat de vordering van de schuldeiser pas door subrogatie wordt
verkregen zodra door een hoofdelijk verbonden schuldenaar of borg is betaald
of verhaal is genomen op onderpand van een derde. Goed voorstelbaar is dat dit
pas gebeurt nadat deze partij zelf failliet is verklaard. De vordering wordt dan
pas na faillissement door subrogatie verkregen. Een verpanding bij voorbaat
zou dan afketsen op het genoemde artikel 35 lid 2 Fw. Om dit risico weg te
nemen wordt soms ervoor gekozen subrogatie helemaal weg te schrijven in de
hoofdelijkheidsakte, de akte van borgtocht respectievelijk de akte van vestiging
van derdenzekerheid.

In de praktijk is ook gezocht naar een andere manier om dit risico te verkleinen:
soms wordt gebruik gemaakt van de constructie van een voorbehouden
pandrecht.80 De afspraak tussen de hoofdelijk verbonden schuldenaren en de
gezamenlijke schuldeiser is dan dat wordt aanvaard dat een door subrogatie te
verkrijgen vordering wordt verkregen onder voorbehoud van een pandrecht ten
gunste van de oorspronkelijke schuldeiser. Het is niet helemaal zeker of deze
constructie werkt, doordat contractueel een wijze van rechtsverkrijging wordt
gemoduleerd terwijl deze wijze van rechtsverkrijging van rechtswege plaats-
vindt zonder direct het gevolg te zijn van een leveringshandeling. Wij zien
echter geen goede reden om geen ruimte te bieden aan de partijautonomie
wanneer alle betrokken partijen ervoor kiezen om subrogatie onder voorbehoud
van een pandrecht te laten plaatsvinden, temeer daar partijen ook voor algehele
afstand van subrogatie kunnen kiezen. Het technische gegeven dat bij verkrij-
ging door subrogatie geen sprake is van een leverings- of vestigingshandeling
achten wij ook niet doorslaggevend; wij zien niet in waarom partijen geen
afspraken kunnen maken of rechten kunnen doen ontstaan in verband met een
rechtsverkrijging van rechtswege.

80. Zie bijvoorbeeld M.R.J. Linck, ‘"Schade" beperken met een voorbehouden pandrecht?
Reactie op Rongen in FR 2013, nr. 1/2’, TFR 2013/11.
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6.3 Achterstelling en afstand

Het arrest ASR/Achmea laat volgens sommigen ook de subsidiaire regeling van
rechten uit regres en subrogatie, te weten: achterstelling en afstand, niet
onberoerd.

Het idee is dat de hoofdelijk schuldenaren met elke medeschuldenaar overeen-
komen dat hun regresrechten zullen zijn achtergesteld bij alle andere schuld-
eisers van de draagplichtige, waaronder de betreffende financier. Aangezien de
schuldenaar partij is, gaat het om een achterstellingsafspraak in de zin van
artikel 3:277 lid 2 BW. Daarbij wordt meestal ook overeengekomen dat de
achtergestelde regresrechten niet opeisbaar zullen worden of in verrekening
zullen mogen worden gebracht voordat de bank volledig is betaald. Aangeno-
men wordt dat de curator in het faillissement van de schuldeiser van een
regresrecht niet alleen een achterstelling in rang maar ook de aanvullende
afspraken heeft te accepteren.81 Voor de aanvullende afspraken wordt dat door
sommigen betwijfeld op de grond dat de curator niet gehouden is verbintenissen
van de gefailleerde na te komen.82 Voor de achterstelling in rang wordt breed
aangenomen dat deze ook effectief is met betrekking tot een junior vordering
die later wordt verkregen, zelfs indien deze na faillissement wordt verkregen.
Rongen meent dat een curator zal zijn gebonden aan een achterstelling, omdat
het regresrecht vanaf haar ontstaan is achtergesteld en nooit een concurrente
vordering zal zijn geweest.83

Iets minder evident is of de afstand onder opschortende voorwaarde van
ontvlechting ook effectief is met betrekking tot een recht uit regres of sub-
rogatie dat na faillietverklaring wordt verkregen. Hier speelt eigenlijk hetzelfde
probleem als bij verpanding en achterstelling bij voorbaat. In het licht van ASR/
Achmea is het onzeker of wel bij voorbaat afstand kan worden gedaan van een
regresrecht, althans of die afstand effectief is als het regresrecht pas na datum
faillissement van de schuldenaar ontstaat.84 Denkbaar is de stelling dat afstand
een rechtshandeling is (artikel 6:160 BW spreekt van een overeenkomst tussen
de schuldeiser en de schuldenaar) waarbij over het vorderingsrecht wordt

81. Zie J.L. Snijders 2012, p. 164, met verwijzing (noot 31) naar I. Spinath, Achtergestelde
vorderingen, Deventer: Kluwer 2005, p. 11 en A. van Hees, De achtergestelde vordering, in
het bijzonder de achtergestelde geldlening (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1989, p. 99.

82. J.L. Snijders 2012, p. 164. Onduidelijk is of dit standpunt na HR 11 juli 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1681, NJ 2014/407 nog steeds houdbaar is. Wij achten dat wel
aannemelijk.

83. Rongen 2013, p. 11.
84. J.L. Snijders 2012, p. 164. Zie ook D.H.J. Rijkers, ‘Draagplichtverdeling bij concernfinan-

ciering: wie krijgt de schuld?’, V&O 2012/10.
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beschikt, hetgeen na datum faillissement door het fixatiebeginsel (artikel 23
Fw) wordt geblokkeerd.85 Een afstand bij voorbaat van de rechten uit regres en
subrogatie zal dus mogelijk niet effectief blijken te zijn voor zover de afstand
ziet op rechten die pas na faillietverklaring ontstaan of worden verkregen.

6.4 Contractualisering van onderlinge verhaalsrechten

6.4.1. Een contractueel schaduwrecht

De financieringspraktijk heeft het er niet bij gelaten na het onfortuinlijke arrest
ASR/Achmea. Men kiest er tegenwoordig steeds vaker voor om contractuele
aanspraken op onderling verhaal in het leven te roepen. Daarbij wordt
uitdrukkelijk gestipuleerd dat het gaat om reeds bestaande, voorwaardelijke
contractuele rechten van de hoofdelijk verbonden medeschuldenaren op elkaar.
Voor deze contractuele verhaalsrechten wordt vervolgens de hierboven be-
schreven constructie opgenomen, van primair verpanding en subsidiair achter-
stelling gecombineerd met voorwaardelijke afstand.

Men zich afvragen of het recht ruimte biedt voor contractualisering van regres.
In feite wordt daarmee een schaduwstelsel aan verhaalsrechten in het leven
geroepen dat de wettelijke rechten uit regres en subrogatie spiegelt. Soms wordt
zelfs uitdrukkelijk bepaald dat delen van de wettelijke regeling van regres en
subrogatie, zoals de omslagregeling, van overeenkomstige toepassing zijn. Er
bestaat echter een solide basis voor contractualisering van regresrechten en die
is te vinden in twee arresten van de Hoge Raad. Het eerste is het in 2004
gewezen arrest Bannenberg q.q./NMB-Heller86 in verband met een over-
waarde-arrangement op basis van een borgtocht. Daarin is het overwaarde-
arrangement, dat was vormgegeven door middel van een contractueel verhaals-
recht, door de Hoge Raad gesanctioneerd. Vervolgens is door de Hoge Raad
uitdrukkelijk hierbij aansluiting gezocht in een obiter-overweging in het
antwoord op prejudiciële vragen in het arrest De Lage Landen/Van Logtestijn
q.q. uit 2015:

“In de zaak Bannenberg had de pandgever zich vóór het intreden van het
faillissement contractueel jegens de pandhouder verbonden zodanige re-
gresvorderingen te zullen voldoen. Er was in dat arrest dus geen sprake van
een regresvordering die ten tijde van de faillietverklaring nog toekomstig
was, maar van een op dat tijdstip reeds bestaande contractuele regres-

85. Ibid. Anders: Rongen 2013, p. 11.
86. HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7575, NJ 2004/618.
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vordering (onder opschortende voorwaarde). Zoals uit genoemd arrest al
voortvloeit, verzet de wet zich niet ertegen dat bij overeenkomst een
dergelijke regresvordering in het leven wordt geroepen, naast de regres-
vordering die op grond van de wet ontstaat op het moment dat de borg
de schuld aan de schuldeiser voldoet (vgl. HR 6 april 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU3784 (ASR/Achmea), rov. 3.6).”87

Hiermee zijn de rechtsgeldigheid en daarmee ook de verpandbaarheid van een
contractueel vormgegeven reeds bestaande regresvordering nauwelijks meer ter
discussie te stellen.88 De rechtspraktijk heeft zo een weg gevonden om
hetzelfde doel te bereiken.

6.4.2. Relativering ontstaansmoment van regresvordering

Dit alles was niet nodig geweest als het arrest ASR/Achmea anders was
geformuleerd. Denkbaar zou zijn geweest – en denkbaar is nog steeds – dat
het oordeel dat het wettelijke regresrecht een toekomstige vordering is,
specifiek toegespitst is op de verjaringsproblematiek. Het wettelijke regresrecht
zou dan (slechts) in het kader van de vraag wanneer de verjaringstermijn begint
te lopen worden aangemerkt als een toekomstige vordering. Dan zou ruimte zijn
gebleven om in het kader van de vraag of het wettelijk regresrecht verpand kan
worden, die vordering – in lijn met eerdere jurisprudentie – te blijven
aanmerken als een reeds bestaande, voorwaardelijke vordering. Waarom zou
een vordering die in het kader van het ene juridische leerstuk (verjaring) als
toekomstig wordt gekwalificeerd, óók in het kader van een ander juridisch
leerstuk (verpanding en beschikkingsbevoegdheid) toekomstig moeten zijn? De
vraag of een vordering is ontstaan, dan wel toekomstig is, behoeft niet in elke

87. HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023, NJ 2016/48, rov. 3.3.2.
88. W.J. van Boom werpt echter de vraag op of er geen grenzen zijn aan de vrijheid van partijen

om contractueel het ontstaansmoment van vorderingen te bepalen. Zie zijn blog d.d.
11 november 2015 op https://willemvanboom.wordpress.com en Van Boom, ‘Van trappende
paarden, overwaarde-arrangementen en regresvorderingen’, in: M. Faure en T. Hartlief
(red.), De Spier-bundel, Deventer: Kluwer 2016. Evenzo R.M. Wibier, ‘Het overwaarde-
arrangement, het belang van het mee-tekenen van de schuldenaar en het al dan niet bestaan
van wettelijke en contractuele regresvorderingen’, AA 2016/4. Wibier meent, zij het
voorzichtig, dat partijen vrij zijn dat ontstaansmoment zelf te bepalen, mits daarvoor een
behoorlijke, commerciële of economische rechtvaardiging voor bestaat en met het voorbe-
houd dat een benadelende handeling kort voor faillissement wel met de pauliana bestreden
zou kunnen worden. Anders: J.L. Snijders, ‘Fixatiebeginsel en partijautonomie’, in: Jac.
Hijma e.a. (red.), Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.
J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2016, die
aanmerkelijk meer moeite heeft met partijafspraken waarbij de regresvorderingen als
bestaand worden aangemerkt.
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context hetzelfde antwoord te krijgen. Wij pleiten voor relativering van het
ontstaansmoment van een vordering, dat immers geen fysieke werkelijkheid
behelst maar een juridische fictie: bestaand in het ene juridische kader en
toekomstig in het andere juridische kader. Helemaal nieuw is die gedachte
overigens niet. Verstijlen heeft in 2013 al eens geopperd dat een vordering voor
het ene leerstuk wel als bestaand moet worden aangemerkt, maar voor het
andere niet; Verstijlen schrijft over een ‘gedifferentieerd ontstaansmoment’.89

De Hoge Raad lijkt in het arrest ING/Nederend q.q. inderdaad de mogelijkheid
te openen een onderscheid te maken in het ontstaansmoment van vorderingen
naar gelang het leerstuk aan de orde is.90

Voor diegenen die hier moeite mee hebben kan ook een andere lijn worden
gevolgd, namelijk door een ruimere opvatting van artikel 35 lid 2 Fw. Denkbaar
is dat wordt geoordeeld dat artikel 35 lid 2 Fw niet in de weg staat aan
totstandkoming van een pandrecht op een wettelijk regresrecht dat na faillis-
sement in de boedel van de pandgever ontstaat uit een voordien reeds bestaande
rechtsverhouding – zoals een regresvordering die voortvloeit uit hoofde van een
voor faillissement overeengekomen de hoofdelijke verbondenheid. De recht-
vaardiging voor deze teleologische uitleg van artikel 35 lid 2 Fw is uiteindelijk
gelegen in de noodzaak voor alle bij de concernfinanciering betrokken partijen
om met het oog op een eventuele ontvlechting controle te hebben over de
regresrechten.

6.5 Synthese

Onze vierde stelling is:

Een verpanding van regresrechten wordt niet doorkruist door het faillisse-
ment van de pandgever.

89. Verstijlen, ‘De verpanding van onderhanden werk. Een ‘werkbaar’ alternatief naast de
verpanding van vorderingen?’, WPNR 2013 (6963), para. 9.

90. HR december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN9463, NJ 2010/653, rov. 3.5.
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Enkele aspecten van cash pooling bij (naderende)
insolventie

MR. DR. G.J.L. BERGERVOET1

1. Introductie

Bancaire producten die internationaal onder de noemer ‘cash pooling’ bekend
staan zijn feitelijk niet meer weg te denken uit de financieringspraktijk. Veel
ondernemingen maken in het kader van hun centraal liquiditeitsbeheer gebruik
van cash pools, en proberen zodoende verschillende financiële en organisato-
rische voordelen te behalen. Het gebruik van een cash pool zorgt naast bepaalde
voordelen echter ook voor een grotere mate van (juridische) verwevenheid
tussen de daaraan deelnemende groepsmaatschappijen. Het is onder meer deze
verwevenheid die, vooral bij een nadere insolventie van (een van) de deelne-
mers, voor interessante juridische vraagstukken kan zorgen.

Aangezien cash pooling weliswaar een praktisch zeer bekend fenomeen is,
maar slechts op weinig aandacht heeft kunnen rekenen in de juridische
literatuur,2 zal ik in de eerste plaats aandacht besteden aan wat een cash pool
is en welke structuren in dat kader worden gebruikt (paragraaf 2). Daarna zal ik
ingaan op verschillende aspecten van cash pooling bij een naderende insolven-
tie van een van de deelnemers aan de cash pool (paragraaf 3), om te vervolgen
met de bespreking van de impact die insolventie van een of meerdere van de
deelnemers heeft op (de toelaatbaarheid van) het verdere functioneren van de
cash pool (paragraaf 4). Ten slotte ga ik in op enkele vraagstukken die
samenhangen met de ontvlechting van een concern, bijvoorbeeld in het kader
van een (executie-)verkoop van een groepsmaatschappij of divisie, en hoe de
aanwezigheid van een cash pool daarin door kan werken (paragraaf 5).

1. Mr. dr. G.J.L. (Guido) Bergervoet is advocaat bij Clifford Chance LLP en tevens als fellow
verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit
Nijmegen.

2. Civielrechtelijk is er over geschreven door onder anderen J.W. Winter, Concernfinanciering
(diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1992, en R.J. Botter en R.L.S. Verjans, ‘Cash pooling’,
Ondernemingsrecht 2005, 14, p. 38- 42. Het grootste deel van de publicaties zijn echter
fiscaal juridisch van aard, dan wel met accounting perspectief ingestoken. In de jurispru-
dentie zijn voorts de Mediasafe-arresten n.a.v. problematiek rondom cash pooling tot stand
gekomen, zie HR 22 maart 1996, NJ 1996/568, m.nt. Maeijer (Mediasafe I), HR
11 september 1998, NJ 1999/171 m.nt. Maeijer (Mediasafe II).
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Aangezien het fenomeen cash pooling vanuit vele juridische invalshoeken
kan worden benaderd, en al deze invalshoeken niet aan de orde kunnen komen
in deze bijdrage, is het goed om vooraf op te merken welke onderwerpen niet
aan bod zullen komen. De onderwerpen die aan bod komen zijn:
– de vraag of een cash pool kwalificeert als een maatschap;
– toezichtrechtelijke aspecten (o.a. Wet op het financieel toezicht en Wet

financiële betrekkingen buitenland 1994);
– fiscale aspecten; en
– het scenario waarin de noodregeling of een resolutie t.a.v. van de facilite-

rende bank plaatsvindt, dan wel dat de bank in staat van faillissement komt
te verkeren.

2. Cash pooling structuren

2.1 Motieven voor cash pooling

Cash is king. Een goed beheer en efficiënt gebruik van de beschikbare liquide
middelen die in een onderneming of concern aanwezig zijn, is van fundamen-
teel belang. Om dit mogelijk te maken wordt het middel van cash pooling veel
ingezet. Met het gebruik van cash pooling kan namelijk worden gezorgd dat bij
de aanwezigheid van meerdere bankrekeningen, die in de regel verspreid zijn
over verschillende juridische entiteiten, de economische en organisatorische
behandeling van de kasmiddelen plaatsvindt op een centraal niveau. Daarbij
zijn er verschillende voordelen te behalen door gebruik te maken van een cash
pool.

De eerste, en wellicht meest bekende, reden om de verschillende bankreke-
ningen te bundelen in een cash pool is om daardoor rentevoordelen te
bewerkstelligen. De debetstanden en creditstanden die binnen een bepaalde
cash pool bestaan worden daarbij niet los van elkaar bekeken, maar op
geaggregeerde basis beschouwd. Hierdoor kan, afhankelijk van de commerciële
afspraken daarover, worden besloten om de debetstanden tegen de creditstan-
den weg te strepen of om een aanzienlijke korting te geven over de uitstaande
debetrente.

Hoewel het behalen van rentevoordelen wellicht het meest bekende motief is
voor het gebruik van cash pooling, is het in werkelijkheid vaak een mooie en
belangrijke bijkomstigheid van de onderliggende oorzaak om een cash pool te
gebruiken: een verminderde afhankelijkheid van externe (bancaire) financiering
en daarbij het centraal beheren van de liquiditeitsposities van andere groeps-
maatschappijen. Binnen een concern staat het aanwezige kasgeld immers vaak
verspreid over meerdere rekeningen, aangehouden door verschillende entitei-
ten. Daarbij komt het vaak voor dat de ene groepsmaatschappij een overschot
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aan kasmiddelen heeft, terwijl een ander onderdeel van de groep wellicht
dringende behoefte heeft aan liquiditeit. Om dit probleem op te lossen hoeft
uiteraard geen cash pool te worden gebruikt zodat de liquiditeit van de ene naar
de andere onderneming over wordt geheveld, maar het vergemakkelijkt het
proces wel aanzienlijk. Zonder cash pool zal de ene groepsmaatschappij aan de
andere groepsmaatschappij een (intercompany) lening moeten verschaffen.
Indien dat op regelmatige basis zou gebeuren, ontstaat mogelijk een grote
hoeveelheid aan leningen tussen groepsmaatschappijen, waarbij het overzicht
van de verschillende posities wellicht lastig te bewaren blijft. Daarom wordt in
een cash pool alles gecentraliseerd bij de leider van de cash pool, en kan (i) snel
inzichtelijk worden gemaakt welke middelen beschikbaar zijn en (ii) centraal
worden bepaald in welke mate een groepsmaatschappij van deze middelen
gebruik kan maken.

2.2 De ene cash pool is de andere niet

Het fenomeen cash pooling is, zoals gezegd, een verzamelterm voor bancaire
producten die tot doel hebben om de saldi die een concern of onderneming op
verschillende bankrekeningen aanhoudt gezamenlijk te benaderen, en samen te
bundelen: pooling.

Mede gelet op de verschillende redenen die ten grondslag kunnen liggen aan
het samenbundelen van de banksaldi van een onderneming (enkel rentecom-
pensatie, of voornamelijk centralisatie van kasmiddelen en beheer), worden
meerdere technieken gebruikt.3 Voor een curator die te maken krijgt met een
cash pool (of zelfs meerdere cash pools van een failliet), of voor de bankier die
zekerheid wil nemen over een cash pool, is het dus van belang om zich te
realiseren dat de ene cash pool de andere niet is. Telkens zal op basis van het
specifieke contractuele arrangement moeten worden bekeken welke juridische
implicaties aan de cash pool zijn verbonden.

Hoewel er dus per cash pool arrangement verschillende aspecten aan de orde
kunnen zijn, kunnen niettemin twee hoofdvormen worden onderscheiden, te
weten (i) ‘phyiscal cash pooling’ (ook wel ’cash concentration’, ‘sweeping’ of
‘zero balancing’ genoemd) en (ii) ‘notional cash pooling’.4 De twee vormen
verschillen nogal van elkaar qua onderliggende juridische systematiek maar

3. Zie voor een overzicht van technieken W. Dado, Cash Pooling and Netting, NIBE 1996,
p. 29 e.v.

4. Zie Jansen, J. (ed.) (2011): International Cash Pooling: Cross-border Cash Management
Systems and Intra-group Financing. Sellier - European Law Publisher, p. 2-4.
Vgl. ook Botter & Verjans 2005, p. 38 die dit onderscheid ook maken maar aanduiden als
saldoconcentratie en rentecompensatie.
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kennen ook gemene delers.5 Hierna zal ik ter verduidelijking deze twee vormen
van cash pooling bespreken, zodat beter inzichtelijk wordt welke juridische
gevolgen aan een bepaalde vorm van cash pooling verbonden zijn.

2.3 Physical cash pooling

De meest gangbare structuur voor een cash pooling arrangement is over het
algemeen de physical cash pool. Hierbij worden vanuit meerdere bankrekenin-
gen de verschillende creditsaldi periodiek overgeboekt naar een bij de(zelfde)
bank aangehouden hoofdrekening. Indien er meerdere vennootschappen uit een
concern betrokken zijn bij een cashpool, zal de hoofdrekening worden
aangehouden door een cash pool leider en hebben de verschillende deelnemers
aan de cash pool een eigen sub rekening die weer gekoppeld is aan hun eigen,
lokale bankrekening. Bij de overheveling van bedragen wordt de liquiditeit die
is verspreid over het concern centraal gebundeld. Een dergelijke structuur kan
er als volgt uitzien:

5. In de praktijk komen ook combinaties van de verschillende structuren voor, bijvoorbeeld
cash pools die op vennootschapsniveau een notional pool vormen, terwijl op concern niveau
physical cash pooling wordt bewerkstelligd.
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In de bovenstaande structuur heeft elke deelnemer een eigen rekening, en wordt
het op de betreffende rekening aangehouden creditsaldo overgeheveld naar de
hoofdrekening die door de leider wordt aangehouden. Daarbij zullen specifieke
afspraken in de cash pool overeenkomst zijn gemaakt over (i) de frequentie
waarmee de gelden worden overgeboekt, (ii) de limieten die binnen de cash
pool zijn toegestaan indien een deelnemer een debet of creditstand vertoont en
(iii) de wijze waarop de rente wordt berekend over de verschillen tussen de
intra-concernleningen. Opgemerkt zij dat deelnemers met debetstanden vanuit
de hoofdrekening overgeboekt zullen krijgen. Omdat de overschotten binnen
het concern vaak niet gelijk zullen zijn aan de tekorten, wordt phyiscal cash
pooling vaak gecombineerd met een bancaire kredietfaciliteit (van de bank waar
de rekeningen aangehouden worden).

Binnen de zojuist beschreven structuur kan het doel zijn om periodiek,
meestal dagelijks, een 0 saldo als richtbedrag op de onderliggende rekeningen
te creëren. Het doel van een dergelijke uitbalancering van bedragen, het
zogenaamde zero balancing, is om op rentekosten te besparen door de
creditgelden te gebruiken om de debetstanden aan te zuiveren.6

De aanwezigheid van een eigen rekening van elke deelnemer die ook
juridisch in diens vermogen valt is echter niet elke structuur gegeven. Zeker
waar het gaat om het bundelen van de aanwezige kasmiddelen (cash concentra-
tion) wordt vaak gekozen voor het gebruik van ‘inzake’ rekeningen, die in het
vermogen van de leider van de cash pool vallen. De deelnemers aan de cash
pool krijgen dan van de leider een machtiging om over de betreffende inzake
rekening te beschikken. Juridisch komt alle cash toe aan de leider van de cash
pool, die daardoor dus in staat wordt gesteld om bijvoorbeeld snel in te spelen
op financiële ontwikkelingen, of bijvoorbeeld om een overname te financieren.

Een van de juridische gevolgen van deze vorm van fysieke cash pooling
waarbij de leider van de cash pool alle middelen in zijn vermogen krijgt (en de
deelnemers dus slechts een machtiging hebben om de cash te gebruiken, voor
zover gecrediteerd wordt op hun ‘inzake’ rekening), is dat de cash pool leider
een grote hoeveelheid liquide middelen kan hebben, terwijl de deelnemers aan
de cashpool vermogensrechtelijk gezien enkel een volmacht/(gemaximeerd)
gebruiksrecht hebben. Deze volmacht vervalt in het geval van faillissement van
de cash pool leider (art. 3:72 BW), waardoor de deelnemers aan de cashpool
enkel nog een vordering op of schuld aan de cash pool leider hebben. De hoogte
van de vordering, dan wel schuld, zal daarbij afhangen van het gebruik dat de

6. De overheveling van creditgelden die aanwezig zijn op de sub-rekeningen wordt ‘sweeping’
genoemd, terwijl het aanzuiveren van de debetstanden bekend staat als ‘topping’.
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betreffende deelnemer van de cash pool heeft gemaakt: per saldo bijgedragen
aan de cashpositie, dan wel gebruik gemaakt van de toegestane limieten onder
de cash pool en afbreuk gedaan aan de totale hoeveelheid cash.

2.4 Notional cash pooling

Fysieke cash pooling heeft, zoals gezegd, als kenmerk dat bedragen periodiek
worden overgeboekt, zodat de met de cash pool beoogde motieven (rente-
compensatie, cash concentration, etc.) worden bereikt. Dit is bij notional, ofwel
fictieve, cash pooling anders. De afspraken die tussen bank, de cash pool leider
en de deelnemers worden gemaakt in het kader van notional cash pooling
zorgen ervoor dat de credit- en debetstanden die binnen de cash pool aanwezig
zijn worden beschouwd alsof er periodiek (meestal elke dag) overboekingen
plaatsvinden, met alle rentevoordelen van dien. In werkelijkheid blijven de
verschillende saldi echter ongewijzigd op de rekening van de betreffende
deelnemer staan. Een notional cash pool is daarmee enkel een rekenkundige
realiteit, en zorgt ervoor dat de bank zowel te maken heeft met grotere
creditbedragen die zij boekhoudkundig moet verantwoorden als met debet-
standen die zij aan haar cliënten moet toestaan. Voor banken is dan ook de
rekenkundige afspraak om alle bedragen met elkaar te salderen niet voldoende
om een notional cash pool toe te staan. Mede vanwege toezichtsvereisten,7

zullen banken zekerheden verlangen om de verschillende saldi binnen de cash
pool met elkaar te kunnen compenseren, indien een of meerdere van de cash
pool leden niet langer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

2.5 Zekerheden verschaft aan de bank

Normaliter wordt bij een cash pool aan de bank in de eerste plaats door alle
deelnemers aan de cash pool een pandrecht verstrekt op de creditstanden (die
door deze deelnemers bij de bank worden aangehouden), ter verzekering van de
debetstanden dan wel de garanties of hoofdelijke aansprakelijkheden voor die
debetstanden verschaft door elke deelnemer aan de bank.8 Door middel van het
pandrecht kan de bank zich verhalen op de creditstanden, en daarmee de
debetstanden die in de cash pool bestaan aanzuiveren. Het pandrecht zal bij een
cash pool arrangement zonder aanvullende financiering in beginsel functione-

7. Vgl. Botter & Verjans 2005, p. 39-42, voor de oude toezichtrechtelijke situatie, die met de
inwerkingtreding van CRR niet meer van kracht is.

8. Binnen cash pool arrangement worden altijd specifieke afspraken gemaakt over de te
verschaffen zekerheden. Voor zover de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing zijn,
wordt met dergelijke specifieke afspraken voorbijgegaan aan de basisregeling in de
Algemene Bankvoorwaarden.

250

Mr. dr. G.J.L. Bergervoet



ren als een derdenzekerheid. Voor de schulden die een bepaalde deelnemer aan
de bank heeft, kan de bank immers het creditgeld van een andere deelnemer
aanwenden om zich daarop te verhalen.

Het karakter van het derdenpandrecht vervalt, indien de deelnemers in het
arrangement zich over en weer hoofdelijk aansprakelijk stellen jegens de bank
voor elkaars schulden. Deze vorm van zekerheid wordt veelvuldig gegeven in
het kader van cash pool arrangementen en zorgt ervoor dat de bank alle
deelnemers aan de cash pool aan kan spreken voor de betaling van de in de cash
pool voorkomende debetstanden. Niet alleen het karakter van het pandrecht
wordt door de hoofdelijke aansprakelijkheid veranderd. Deze aansprakelijkheid
richting de bank brengt namelijk ook mee dat de bank feitelijk met elke
deelnemer in de cash pool wederkerigheid in het leven roept ter zake van de
schulden die bij de deelnemers bestaan. Elke deelnemer die een vordering op de
bank heeft en daardoor dus schuldeiser is, wordt door de hoofdelijke aan-
sprakelijkstelling tegelijkertijd schuldenaar ter zake van alle in de cash pool
bestaande debetstanden. De bank kan ten gevolge van deze wederkerigheid
vervolgens de uitstaande bedragen verrekenen met de vorderingen die zij op de
deelnemers van de cash pool heeft. Deze manier van feitelijk verhaal nemen is
zowel in als buiten faillissement een belangrijke zekerheid voor de bank die een
cash pool faciliteert. Het pandrecht is daarnaast van belang in verband met het
beslagrisico.

Hoewel verrekening van groot belang is in de praktijk, wordt de hoofdelijke
aansprakelijkstelling door bepaalde ondernemingen als een te ingrijpend middel
gezien om de belangen van de bank te waarborgen. Dergelijke deelnemers aan
een cash pool kunnen vanuit commerciële, of juridische redenen (bijvoorbeeld
vanwege een strikte doelomschrijving of vanuit regulatoir oogpunt) de door de
bank verlangde hoofdelijke aansprakelijk niet verlenen. Niettemin zal de bank
zich ervan willen vergewissen dat zij eventuele schulden die bepaalde cash pool
deelnemers aan haar hebben in verrekening kan brengen met de vorderingen die
op haar ontstaan uit hoofde van de creditsaldi. In de praktijk wordt dit probleem
opgelost doordat partijen contractueel met elkaar overeenkomen dat alle
vorderingen die de cash pool deelnemer op de bank heeft, verrekend kunnen
worden met schulden die andere deelnemers aan de bank hebben. Partijen
stellen hiermee dan het wederkerigheidsvereiste buiten werking, en komen een
systeem van meerpartijenverrekening overeen.

251

Enkele aspecten van cash pooling bij (naderende) insolventie



3. Naderende insolventie

3.1 Een belangrijke strategische positie voor de cash pool

Wanneer een onderneming in financieel zwaar weer komt te verkeren, wordt
een cash pool van groot strategisch belang. Voor de bank die de cash pool
faciliteert zal het van belang zijn om de toegestane limieten goed te monitoren,
en eventueel de cash pool te beëindigen indien de deelnemers niet langer aan
hun verplichtingen (dreigen te) kunnen voldoen. Financiers zullen daarentegen
– voor zover niet reeds al aanwezig – een pandrecht willen op een eventueel
batig saldo van de cash pool leider en op de tussen de deelnemers bestaande
(intercompany) vorderingen uit hoofde van de cash pool. Door een pandrecht te
hebben op deze vorderingen tussen de deelnemers, kan in het kader van een
eventuele herstructurering de band tussen de vennootschappen worden meege-
nomen in de opbrengsten van een (executie)verkoop,9 dan wel worden
beëindigd bij het uitvaren van een vennootschap uit de concernband.

Het beëindigen van een cash pool en het vestigen van pandrechten op
creditsaldi leveren op zichzelf beschouwd geen juridische vraagstukken op die
enkel tot het domein van cash pooling behoren. Bij het beëindigen van de cash
pool zal de bank steeds moeten nagaan of de opzegging van de cash pool, en de
eventuele kredieten die daarmee samenhangen, in de gegeven omstandigheden
gerechtvaardigd is mede gelet op de belangen van de deelnemers daaraan.10

Daarbij zal er bij de combinatie cash pooling en kredietverlening in mijn optiek
meer aandacht gegeven moeten worden aan de opzegging en onderbouwing
daarvan van de zijde van de bank, dan wanneer enkel een product van
rentecompensatie wordt stilgezet. Wat betreft het vestigen van pandrechten
op de creditsaldi die op de rekeningen binnen de cash pool staan geldt dat de
regels voor verpanding van bankrekeningen van toepassing zijn. De pandhou-
der zal daartoe dienen te zorgen dat hij zijn pandrecht openbaar heeft
gemaakt.11

Los van de problematiek van beëindiging van de cash pool en de verpanding
aan een (eventueel externe) financier van de batige saldi, zijn er ook hande-
lingen die specifiek aan cash pooling gerelateerd zijn die door een curator

9. Er zal namelijk eerst uitbetaling plaatsvinden op de vorderingen tussen groepsmaatschap-
pijen, voordat er waarde aan de aandelen toegekend kan worden die bij een executieverkoop
worden overgedragen. Degene die gerechtigd is tot de opbrengsten op de vorderingen zal
daarbij eerst moeten worden betaald, zodat de uitvarende onderneming zonder deze oude
aansprakelijkheid een nieuwe start buiten het concern kan maken.

10. Vgl. Hof Arnhem 18 februari 2003, JOR 2003/267 (Rabobank/Aarding); HR 10 oktober
2014, JOR 2015/8, m.nt. Bertrams (ING/De Keijzer Beheer); en A.J. Verdaas, ‘De bancaire
kredietovereenkomst’, Ars Aequi Libri 2012, p. 76.

11. HR 17 februari 2012, JOR 2012/234, m.nt. Schuijling (Rabobank/Kézér q.q.).
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kunnen worden onderzocht. Ik doel daarbij op de handelingen die geschieden in
het kader van het functioneren van de cash pool zelf, alsmede de arrangementen
die ten grondslag liggen aan de cash pools. Zonder volledigheid na te streven,
zal ik hieronder een aantal van die casusposities bespreken en hoe de curator
eventueel op grond van de actio Pauliana of art. 54 Fw handelingen in het kader
van cash pooling kan aantasten.

3.2 Aantasting van cash pooling op grond van de actio Pauliana

Wanneer een curator de transacties onderzoekt die in het kader van een cash
pool hebben plaatsgevonden in de periode voorafgaand aan het faillissement
van een cash pool deelnemer, zal hij wellicht in kaart willen brengen of bepaald
handelen van de deelnemers aan de cash pool of de faciliterende bank als
paulianeus kwalificeert. Hij zal dan zowel kunnen kijken naar (i) de cash
pooling arrangement zelf als naar (ii) de transacties die zich binnen de cash pool
hebben afgespeeld.

Als een curator van een failliete vennootschap die binnen een concern deelnam
aan een cash pool wil vaststellen of een bepaald cash pooling arrangement of
transactie binnen een cash pool wellicht paulianeus is geweest, zal hij zowel
naar de rol van de faciliterende bank als naar die van de andere deelnemers aan
de cash pool willen kijken. Voor zover er geen voorafgaande rechtsplicht is die
heeft meegebracht dat de cash pool deelnemer het arrangement is aangegaan,
dan wel een bepaalde transactie binnen de cash pool heeft uitgevoerd, zal de
curator de toets aanleggen om te beoordelen of de transactie geoorloofd is
vanuit het perspectief van art. 42 Fw.12 De curator zal dan willen onderzoeken
of er wetenschap van benadeling bij het aangaan van en/of uitvoering geven aan
de cash pool is geweest.

De benadeling kan in verschillende elementen gelegen zijn. Zo zal een per
saldo bijdrager aan de cash pool, ten nadele van zijn eigen schuldeisers de
positie van zowel de faciliterende bank als de andere deelnemers aan de cash
pool hebben verbeterd. Indien de deelnemer die per saldo heeft bijgedragen
daarmee in de interne verhouding tussen de hoofdelijke schuldenaren (die
verplicht zijn om het totaal van schulden terug te betalen aan de bank) meer
heeft betaald dan de schuld hem intern aangaat, zal hij op grond van art. 6:10
BW verhaal kunnen nemen op de andere deelnemers. Wanneer dit verhaal

12. Zie Van der Feltz I, p. 434-437; HR 8 januari 1937, NJ 1937/431 m.nt. EMM (Van der Feltz
q.q./Hoornse Crediet- en Effectenbank); Zie ook Asser/Hartkamp & Sieburgh, 6-III*
Algemeen overeenkomstenrecht (2014), nr. 591; Van Dijck, Pauliana (Mon. BW nr. B4)
2008/18 e.v. en Van der Weijden, De faillissementspauliana, diss. Nijmegen 2012, p. 99-
100.
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ofwel door contractuele uitsluiting daarvan in de cash pool documentatie, of
door feitelijke onmogelijkheid niet plaats kan vinden, zullen de crediteuren van
de per saldo bijdragende deelnemer benadeeld zijn.13 De benadeling kan echter
ook zitten in de transactiekosten die met de cash pool gemoeid zijn, of in de
wijze waarop de renteafspraken die tussen de deelnemers worden gemaakt
doorwerken (mede in het kader van het leerstuk van transfer pricing).14

Zoals vaker het geval is bij de toets van art. 42 Fw, is voor een curator het
vaststellen van benadeling niet zozeer het lastigst. De benadeling zal over het
algemeen snel vast te stellen zijn indien een van de bovengenoemde omstan-
digheden zich voordoet. Wat echter lastiger is voor een curator, is om aan te
tonen dat bij het aangaan van de cash pool arrangementen of het uitvoeren van
de transacties wetenschap van benadeling aanwezig was. Een cash pool
arrangement zal – uitzondering daargelaten15 – rechtshandelingen van de
(latere) failliet hebben opgeleverd die om baat zijn aangegaan.16 Een curator
zal daarom moeten aantonen dat beide partijen (schuldeiser en schuldenaar)
wetenschap van benadeling hadden. Ten opzichte van de bank die de cash pool
faciliteert zal dat voor de curator veelal een bijna ondoenlijke opgave zijn.17

Daarvoor zijn twee redenen. In de eerste plaats zal het aantonen van wetenschap
van benadeling lastig worden voor een curator omdat hij in de cash pool een
zeer grote hoeveelheid aan transacties en mutaties aantreft, die los van elkaar in
eerste instantie weinig betekenis zullen lijken te hebben. De overboeking van
de bedragen gebeurt immers volautomatisch krachtens een volmacht aan de
bank. De curator moet dus, wellicht met behulp van forensische accountants, de
details van transacties gaan leren kennen wat geen sinecure is. De tweede reden
heeft te maken met tijdsverloop. De cash pool arrangementen zijn vaak jaren
voor het faillissement aangegaan, en kunnen daarom slechts met grote moeite in
de door de Hoge Raad aangelegde maatstaf uit het arrest ABN AMRO/Van

13. Zie in dezelfde zin: W.C.L. van der Grinten, ‘Aansprakelijkheid van onderhorige groeps-
maatschappijen voor schulden van andere groepsmaatschappijen’, De NV 68/1 (1990), p. 26
en Winter, 1992, p. 240-241.

14. Zie Winter 1992, p. 231 e.v. en B. Wessels, ‘De faillissementspauliana en het vennoot-
schapsrecht; verkenning op het grensvlak van insolventierecht en rechtspersonenrecht’,
Ondernemingsrecht 2004/54, par. 11.

15. Bijvoorbeeld als er enkel afdracht van liquide middelen plaatsvindt aan de cash pool leider,
zonder dat er rente over de verschafte gelden wordt vergoed op basis van de afspraken
tussen de cash pool deelnemers onderling, zie Winter 1992, p. 247.

16. De bate zit m.i. zowel in de voordelen die aan het concern toekomen, zoals rentevoordelen
en cash concentratie, als in de voordelen die aan een individuele deelnemer toekomen,
bijvoorbeeld de verstrekte cash.

17. Vgl. Winter 1992, p. 231 en Wessels, Gevolgen van faillietverklaring II (Wessels Insolven-
tierecht nr. III), 2013/3032.
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Dooren III18 worden geplaatst. In dat arrest bepaalde de Hoge Raad immers dat
van wetenschap van benadeling sprake is:

“indien ten tijde van de handeling het faillissement en een tekort daarin met
een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor zowel de
schuldenaar als degene met of jegens wie de schuldenaar de rechtshande-
ling verrichtte”.19

Als het cash pool arrangement is aangegaan binnen een jaar voor het faillissement
van een deelnemer, zal de curator in de verhouding tot zowel de bank als de
deelnemers eventueel met een beroep op art. 43 Fw of 45 Fw zijn bewijspositie
een stuk sterker kunnen maken. De curator zal dan slechts de onverplichtheid dan
wel het karakter van de rechtshandeling om niet dienen aan te tonen, terwijl op de
bank of op de deelnemer aan de cash pool de plicht rust om:

“aan te toonen dat de bestreden handeling, ten tijde waarop en met het oog
op de omstandigheden waaronder zij verricht werd, niet tot benadeeling der
schuldeischers kon strekken, er althans voor haar geen aanmerkelijke reden
bestond om dit te geloven of te vermoeden”.20

Welke onderdelen en rechtshandelingen van de cash pool arrangementen kan de
curator dan wellicht aanvallen met behulp van art. 43 en 45 Fw? Ten opzichte
van de bank zal de curator eventueel een beroep kunnen doen op art. 43 lid 1
sub 2 Fw (zekerheidstelling voor niet-opeisbare schulden), of zal hij op zoek
moeten gaan naar rechtshandelingen die binnen een jaar voor het faillissement
hebben plaatsgevonden en die om niet zijn aangegaan.21 Zoals hiervoor reeds
opgemerkt, zal dat laatste niet snel aan de orde zijn binnen een cash pool
arrangement. Ten opzichte van de cash pool deelnemers kan de curator zich
mogelijk ook beroepen op de werking van art. 43 lid 1 sub 5 en 6 Fw.

Het staat de bank en/of de betreffende cash pool deelnemer vrij om
tegenbewijs te leveren, en voldoende onaannemelijk te maken dat het vermoe-
den werkelijk opgaat in het concrete geval. Het leveren van tegenbewijs hoeft
daarbij dus niet te zien op het bewijzen van het tegendeel.22 Voor een cash pool
deelnemer, bijvoorbeeld de leider in de cash pool, zal het wellicht moeilijk zijn
om succesvol te kunnen betogen dat bij het aangaan van bepaalde benadelende,

18. HR 22 december 2009, JOR 2011/19, m.nt. Faber (ABN Amro/Van Dooren q.q. III).
19. Ibid, r.o.
20. Van der Feltz I, p. 443.
21. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de regeling van tegenstrijdig belang niet meer extern

doorwerkt. Dit betekent dat dit middel niet langer door de curator kan worden ingezet.
22. Zie Van der Weijden 2012, p. 141.
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mogelijk zelfs onbillijke, interne renteafspraken een faillissement en een tekort
daarin niet met een redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien. De
cash pool deelnemer zal – vanuit de groepsband – die wetenschap al snel
aangemeten worden. Het bewijsvermoeden ontzenuwen uit art. 43 of 45 Fw
wordt dan al snel een lastige opgave.

3.3 Aantasting van cash pooling op grond van art. 54 Fw

Met behulp van art. 54 Fw kan de curator de overneming van een schuld
voorafgaand aan het faillissement proberen aan te tasten. In recente tijden is
gebleken dat art. 54 Fw in de visie van de Hoge Raad niet zozeer een
strekkingsbepaling is ter voorkoming van misbruik van verrekening of ver-
haal.23 Hoewel deze ‘strekkingsbepaling-gedachte’ in de literatuur en recht-
spraak zeker weerklank vond (en vindt), heeft de Hoge Raad in een tweetal
recente arresten geoordeeld dat art. 54 Fw in beginsel alleen van toepassing is
indien een schuldeiser tijdens of in het in het zicht van het faillissement een
schuld overneemt van een derde, terwijl de overnemende schuldeiser niet te
goeder trouw was.24

Wanneer men deze informatie toepast op de werking van cash pools,
betekent het bovenstaande dat zodra het cash pool arrangement mede gebaseerd
is op de hoofdelijke aansprakelijkstelling van alle deelnemers ten opzichte van
de bank, dat een bank niet in strijd met art. 54 Fw zal handelen indien hij de
debetstand die de ene deelnemer vertoont in verrekening brengt met de
creditstand van de andere deelnemer (en later failliet). Hoewel de schuld in
de basis die van een derde (i.e. de debet staande cash pool deelnemer) is, moet
op grond van de hoofdelijke aansprakelijkheid de credit staande deelnemer deze
schuld zelf ook voldoen. De bank verrekent dan enkel de vordering die zij heeft
uit hoofde van de hoofdelijke aansprakelijkheid, met de schuld die zij aan de
deelnemer heeft in het kader van de creditstand op de rekening.

Hoofdelijke aansprakelijkheid,25 dan wel kruislingse garanties, is in veel
cash pools de standaard. Betekent dit dan dat art. 54 Fw een middel is dat voor
de curator niet interessant is om te bekijken wanneer hij de dynamiek en

23. Zie uitgebreid hierover: N.E.D. Faber, ‘Artikel 54 Fw: Anno 2015’, in: P.W. Schreurs, J. J.
Reiziger, E.A.H. ten Berge, F.F.A. Smetsers, E. J. R. Verwey, & A. M. T. Weersink (Eds.),
De gereedschapskist van de curator, (Insolad Jaarboek 2015). Deventer: Kluwer, p. 193-
214.

24. HR 21 juni 2013, JOR 2013/320, m.nt. Schuijling (Eringa q.q./ABN AMRO) en HR 10 juli
2015, JOR 2015/282, m.nt. Faber (Wemaro/De Bok q.q.).

25. Overigens zegt de term ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ op zichzelf nog niets over het
karakter van die hoofdelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld contractuele hoofdelijkheid of
een overeenkomst van borgtocht. Zie hierover nader Bergervoet, Borgtocht, (diss. Nijme-
gen) 2014, nrs. 48-58.
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arrangementen van de cash pools analyseert? Ik zou een dergelijke conclusie in
ieder geval niet op voorhand willen trekken. Indien de curator de situatie
tegenkomt waarbij de bank die de cash pool faciliteerde de positieve stand in de
cash pool zou willen aanwenden voor de schuld die de bank overneemt van een
derde (bijvoorbeeld de moedermaatschappij van de cash pool deelnemers die
zelf niet participeert in de cash pool), dan zal een beroep op art. 54 Fw zeker
mogelijk kunnen zijn. Daarbij maakt het niet uit of de bank vervolgens de
overgenomen schuld verrekent, of verhaalt op het pandrecht dat op het credit-
geld bestaat.26

4. Toelaatbaarheid cash pooling tijdens insolventie van een deelnemer

4.1 Het belang van het onderscheiden

Banken hebben niet zelden meer zekerheden in het kader van een cash pool dan
strikt noodzakelijk.27 Zo dienen de middelen van (i) de onherroepelijke
volmacht die aan de bank wordt gegeven om alle overboekingen te bewerk-
stelligen ten behoeve van zero balancing, (ii) de hoofdelijke aansprakelijkheid
die door alle cash pool deelnemers wordt verschaft aan de bank, en (iii) het
pandrecht dat wordt gevestigd op de creditsaldi, in wezen allemaal hetzelfde
doel. Al deze middelen moeten ervoor zorgen dat de bank in staat wordt gesteld
om de debetstanden die binnen de cash pool bestaan met de creditgelden die
aanwezig zijn aan te vullen of te verrekenen.

In de praktijk zal bij de boeking die wordt gedaan om te zorgen dat bepaalde
debetstanden worden aangezuiverd vaak niet worden bedacht op welke juridi-
sche grondslag dat exact gebeurt. De software op grond waarvan de cash pool
functioneert voert automatisch overboekingen uit, al naar gelang de periodieke
variabelen die in het systeem worden ingevoerd (dagelijks, wekelijks, etc.).
Niettemin is het, zeker wanneer een van de deelnemers van de cash pool
insolvent is geraakt, van groot belang om een overboeking die wordt gedaan
van de insolvente deelnemer naar bijvoorbeeld de rekening van de cash pool
leider op de juiste juridische grondslag te baseren. Hieronder zal ik de drie
middelen die de bank ter beschikking heeft (volmacht, pandrecht en verreke-
ning) toepassen op een casuspositie waarbij een insolvente deelnemer credit-
geld heeft dat, op of na datum insolventie, aangewend dient te worden om de
debetstanden aan te zuiveren binnen de cash pool. Kan de bank met alle
middelen het gewenste resultaat bereiken?

26. Zie HR 30 januari 1953, NJ 1953/578, m.nt. Houwing (Doyer & Kalff).
27. Vgl. J. van Horzen in: Cash Pooling and Insolvency: A Practical Global Handbook,

M. Willems, (ed.), Globe Law and Business, september 2012, p. 334-335.
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4.2 Overheveling van gelden op basis van volmacht

Indien de bank geconfronteerd wordt met het faillissement van de credit staande
cash pool deelnemer, doet zich wat betreft de functionaliteit van de volmacht
een tamelijke rechttoe-rechtaan casus voor. Door het faillissement van de
volmachtgever eindigt de volmacht per 00:00 uur, zo bepaalt art. 3:72 BW.
Deze bepaling is van dwingend recht en zorgt ervoor dat de bank de overboe-
king niet met succes zal kunnen baseren op de onherroepelijke volmacht die in
de cash pool documentatie aan haar was gegeven.28

Hoe zit dat indien een deelnemer in surseance van betaling komt te
verkeren? In art. 3:72 BW wordt de surseance van betaling niet genoemd,
wat betekent dat de volmacht die door de in surseance verkerende deelnemer is
afgegeven doorloopt. De waarde van de volmacht wordt echter door de
surseance wel degelijk negatief beïnvloed. Surseance heeft namelijk tot gevolg
dat de volmachtgever in surseance niet bevoegd is tot daden van beheer en
beschikking betreffende de boedel zonder dat hij medewerking, machtiging of
bijstand van de bewindvoerder krijgt (zie art. 228 Fw). Dit betekent dat de bank
als gevolmachtigde, de volmachtgever niet kan binden zonder dat de bewind-
voerder hiermee instemt.29 Voor de bank die de cash pool faciliteert zal dit in de
praktijk betekenen dat de overboeking van de gelden op basis van volmacht niet
langer mogelijk is na datum surseance.

4.3 Verhaal op grond van pandrecht creditgeld

Ervan uitgaande dat de bank een pandrecht heeft dat strekt tot zekerheid van
alle uitstaande debetstanden binnen de cash pool, kunnen zich twee scenario’s
voordoen indien een credit staande deelnemer/pandgever failliet gaat. In de
eerste plaats kan het zo zijn dat de bank verhaal probeert te zoeken op het
creditsaldo voor een op datum faillissement al bestaande debetstand. Een
tweede scenario dat zich voor kan doen is dat er pas na datum faillissement
een debetstand ontstaat, en dat de bank probeert om deze nieuwe schuld te
verhalen op het reeds bestaande pandrecht op de creditgelden.

28. MvA II, Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 288. Een belangrijke uitzondering hierop wordt
gevormd door art. 63e lid 2 Fw, waaruit volgt dat bij een financiëlezekerheidsovereenkomst
de gevolgen van art. 3:72 BW niet aan derden kunnen worden tegengeworpen, mits de
betreffende rechtshandeling plaatsvindt op de dag van faillietverklaring en de wederpartij (in
casu de bank) kan aantonen dat deze ten tijde van de rechtshandeling de faillietverklaring
niet kende of behoorde te kennen.

29. GS Vermogensrecht (Van der Korst), art. 3:72, aant. 3.
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In het eerste scenario zal de bank als pandhouder verhaal kunnen nemen
voor een bestaande vordering uit hoofde van de debetstand. Er moet dan echter
wel sprake zijn van een verzuim aan de zijde van de pandgever/deelnemer
(art. 3:248 BW), maar dat wordt in cash pool documentatie ondervangen door te
bepalen dat indien een deelnemer in staat van faillissement komt te verkeren
zijn verzuim daarmee onmiddellijk intreedt. Op grond hiervan kan de pand-
houder zijn positie als separatist gebruiken om verhaal te nemen op het
creditsaldo als ware er geen faillissement.

Voor zover er pas na datum faillissement een debetstand in de cash pool
optreedt waarvoor de bank zich op het creditgeld dat bij de failliete pandgever/
deelnemer staat wil verhalen, is de uitkomst niet anders dan in het eerste
scenario. De bank verhaalt zich dan echter wel voor een, op het moment van het
faillissement, toekomstige vordering. In het verleden is door bepaalde schrijvers
betoogd dat het nemen van verhaal voor een vordering die ontstaan is na datum
faillissement, niet mogelijk zou zijn.30 Op grond van recente rechtspraak van de
Hoge Raad kan er echter geen twijfel meer zijn: indien de vordering waarvoor
verhaal genomen wordt voortvloeit uit een ten tijde van het faillissement
bestaande rechtsverhouding, is verhaal mogelijk op de met pandrecht be-
zwaarde goederen (in casu vorderingen uit hoofde van het creditsaldo).31

4.4 Verrekening

Het laatste ‘middel’ dat de bank ten dienste staat om (feitelijk) verhaal te nemen
op de creditgelden van de failliete cash pool deelnemer, is verrekening. De
toelaatbaarheid van verrekening tijdens het faillissement van de betreffende
deelnemer wordt in beginsel bepaald door art. 53 Fw.32 Daaruit volgt dat bank
de volgende vorderingen in verrekening kan brengen, te weten (i) een vordering
die reeds bestond ten tijde van de faillietverklaring of (ii) een vordering die
voortvloeit uit rechtsverhouding die ten tijde van het faillissement reeds
bestond.33 In beide gevallen, dus of de vordering bestond of nog moest

30. E. Loesberg, ‘Enige beschouwingen over zekerheden in collectief verband’, in: S.C.J.J.
Kortmann e.a. (red), Onderneming en effecten, Deventer: Tjeenk Willink 1998, p. 533 en
Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI* 2010, nr. 51; Vgl. voorts Hof Den Bosch 16 augustus
2011, JOR 2012/329, m.nt. Faber (Schreurs & Brouns q.q./Fortis).

31. HR 16 oktober 2015, JOR 2016/20 m.nt. Faber & Vermunt (DLL/Van Logtestijn q.q.);
Illustratief is voorts de herziene visie van Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/51.

32. En art. 234 Fw in geval van surseance van betaling.
33. Zie Faber 2005, nr. 451. Vgl. tevens HR 10 januari 1975, NJ 1976/249 m.nt. Wachter (Giro/

Standaardfilms); HR 8 oktober 1982, NJ 1983/479, m.nt. Mijnssen (Hijmans q.q./Nationale
Nederlanden) en HR 27 januari 1989 NJ 1989/422 m.nt. Van Schilfgaarde (Otex/Steen-
bergen q.q.).
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ontstaan op datum faillissement, is uiteraard wel vereist dat de bank zowel
schuldeiser als schuldenaar van de failliete cash pool deelnemer is om een
geldig beroep op verrekening te doen. Wanneer de betreffende, failliete, cash
pool deelnemer zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden die
binnen de cash pool zouden ontstaan, is aan dit vereiste van wederkerigheid
voldaan. Verrekening is in die gevallen wellicht de meest voor de hand liggende
– want, meest laagdrempelige – manier om de saldomutatie van de rekening
van de failliet aan de cash pool leider of deelnemer te rechtvaardigen.

Indien er geen hoofdelijke aansprakelijkheid is overeengekomen tussen de
cash pool deelnemers en de faciliterende bank, zal zeer waarschijnlijk con-
tractueel zijn afgeweken van het wederkerigheidsvereiste. Het is een interes-
sante vraag of deze uitbreiding van de verrekeningsmogelijkheid in strijd komt
met art. 53 Fw, dat wil zeggen of zij rechtens aan de boedel kan worden
tegengeworpen. De opvattingen daarover in de literatuur en (lagere) rechtspraak
zijn verdeeld.34

Verschillende stemmen in de literatuur zijn opgegaan ter verdediging van het
standpunt dat de zojuist genoemde contractuele uitbreiding van de verreke-
ningsmogelijkheden in faillissement niet mogelijk zou zijn. Zo hebben, onder
meer, Winter, Jol en Wessels betoogd dat art. 53 Fw niet in die zin kan worden
opgerekt dat ook vorderingen in verrekening kunnen worden gebracht waarvan
de gefailleerde niet zelf de schuldenaar is.35 Het wederkerigheidsvereiste geldt
onverkort, aldus deze auteurs.

Faber heeft in zijn proefschrift de stelling ingenomen dat wel van het
wederkerigheidsvereiste uit art. 53 Fw kan worden afgeweken, en dat een
dergelijke afspraak ook tegen de boedel in kan worden geroepen indien de
schuldeiser die zich op verrekening beroept dat doet ter zake van een vordering
met een (aangewezen en overeengekomen) derde, welke vordering ten tijde van
het faillissement al bestond of voortvloeit uit een reeds bestaande rechtsver-
houding.36 Hij is gesteund in zijn opvatting door meer Tekstra,37 en ook Wibier
heeft aangegeven voor deze opvatting sympathie te hebben.38 Wibier heeft
daarbij zelf ook een onderbouwing getracht te vinden voor de uitbreiding van
de verrekeningsmogelijkheid, en komt daarbij in feite niet uit bij het leerstuk

34. Zie GS Faillissementswet (Verdaas), art. 53 Fw, aant. 9.
35. Zie Winter 1992, p. 198-199; J.T. Jol, ‘Aspecten van verrekening tijdens faillissement en

surséance van betaling’, in: De curator, een octopus, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996,
p. 213 en Wessels, Gevolgen van faillietverklaring II (Wessels Insolventierecht nr. III), 2013/
3389.

36. Faber 2005, nr. 479.
37. A.J. Tekstra, Verrekening door de fiscus, diss. Nijmegen 2011, p. 62.
38. R.M. Wibier, Boekbespreking A.J. Tekstra, RM Themis 2012-5, p. 246.

260

Mr. dr. G.J.L. Bergervoet



van verrekening maar bij de modificatie van de materiële inhoud van de in
verrekening te brengen verbintenissen. Daartoe stelt hij het volgende:

“Wat mogelijk is, is de afspraak dat de vordering van vennootschap A
uitsluitend verschuldigd is door de bank indien B, C en D volledig aan hun
verplichtingen jegens de bank hebben voldaan. Zolang er sprake is van
negatieve saldi is dat niet het geval. Een en ander zit erg dicht tegen
verrekening aan, maar wat er volgens mij werkelijk is gebeurd is dat de
vorderingen op de bank voorwaardelijk zijn gemaakt. Een zogenaamde
flawed asset. In deze benadering wordt de vraag naar het al dan niet
dwingend zijn van het wederkerigheidsvereiste van art. 53 Fw in wezen
omzeild doordat juridisch-technisch niet op een daadwerkelijke verrekening
hoeft te worden teruggevallen.”39

Mijns inziens moet de bovenstaande gedachte van Wibier als een interessante,
aanvullende gedachte in de discussie over art. 53 Fw worden beschouwd.
Partijen moeten in mijn optiek inderdaad in staat worden geacht om de tussen
hen bestaande verbintenissen zodanig vorm te geven dat nakoming van de
verbintenis aan bepaalde voorwaarden wordt gekoppeld. Op die wijze redene-
rend zou het vormgeven van de materiële inhoud van de vordering van de
failliete deelnemer aan de cash pool ertoe moeten leiden dat hij slechts een
aanspraak heeft indien en voor zover de bank niets meer te vorderen heeft van
de andere deelnemers. Is dat wel zo, en heeft de bank op deze partijen
vorderingen, dan treedt de beperking in werking en wordt dat de flawed asset
fataal.

Niettemin zegt de flawed asset-gedachte – zo erkent Wibier zelf ook – eigenlijk
niets over de vraag of de verrekeningsbevoegdheid ex art. 53 Fw contractueel
kan worden uitgebreid. Ik opteer er zelf voor om de functionaliteit die uitgaat
van art. 53 Fw, en daarmee het feit dat een in verrekening te brengen schuld
dient als onderpand voor de vordering die hij zelf heeft, leidend te laten zijn.40

Vanuit die invalshoek meen ik dat het onderpand dat wordt gevormd door de
schuld door de contractuele uitbreiding ook kan zien op vorderingen op derden,
mits uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen. Zoals partijen zonder al
te veel formaliteiten ook een openbaar pandrecht kunnen vestigen op de
creditgelden ter securering van vorderingen op derden, zo moet ook de
contractuele uitbreiding van art. 53 Fw worden beschouwd. Daarbij staat echter
wel buiten kijf dat de werkelijke ratio van art. 53 Fw niet mag worden aangetast,

39. Wibier, ‘De Hoge Raad en de reikwijdte van het fixatiebeginsel’, NTHR 2012-6, p. 312.
40. Wessels doet dit ook, maar komt daarbij op het tegenovergestelde standpunt, zie Wessels,

Gevolgen van faillietverklaring II (Wessels Insolventierecht nr. III), 2013/3389.

261

Enkele aspecten van cash pooling bij (naderende) insolventie



namelijk dat niet kan worden afgeweken van de bepaling in het artikel dat
uitsluitend vorderingen en schulden die zijn ontstaan vóór de faillietverklaring
of rechtstreeks voortvloeien uit rechtsverhoudingen die vóór de faillietverkla-
ring reeds bestonden, kunnen worden verrekend.41

5. Ontvlechting van het concern en afwikkeling cash pool posities

5.1 Waardebepalend element en mogelijk praktische stoorzender

Ten slotte wil ik nog enige aandacht besteden aan de rol die een cash pool kan
spelen bij de ontvlechting van het concern, bijvoorbeeld doordat een vennoot-
schap of divisie wordt verkocht terwijl verschillende andere entiteiten achter-
blijven en in staat van faillissement komen te verkeren. In dat kader behandel ik
de casuspositie van een divisie die wordt verkocht vanuit een concern, terwijl
de cash pool leider failliet gaat en achterblijft in het sterfhuis. Ook bespreek ik
in paragraaf 5.2 enkele vraagstukken die kunnen ontstaan rondom de vaststel-
ling van de verhaalspositie van een deelnemer.

Als een divisie van een onderneming wordt verkocht met daarin verschil-
lende cash pool deelnemers, dan zal het voor de koper van deze divisie van
groot belang zijn om te achterhalen (i) hoe de cash pool structuur eruit ziet en
(ii) welke schulden en/of vorderingen de entiteiten die tot de divisie behoren
aan de cash pool leider, de bank, dan wel elkaar hebben. Een cruciaal element
dat in deze analyse meegenomen zal moeten worden is of de cash pool
rekeningen in naam van de cash pool deelnemer zelf zijn gesteld, of dat het
zogenaamde “inzake rekeningen” betreft. Indien dit laatste het geval is, zullen
alle saldi aan de cash pool leider toekomen. Bij een faillissement van de cash
pool leider vormen deze rekeningen geen afgescheiden vermogens, en zullen de
saldi dus in de boedel vallen.42 Ik licht dit nader toe.

Afhankelijk van hoe de cash pool structuur eruit ziet, kan het faillissement
van de cash pool leider grote of minder grote impact hebben. Zo zal bij de
overdracht van een divisie waarin vennootschap A, B en C actief zijn, ten eerste
gekeken worden naar wat zij in de cash pool te vorderen dan wel te betalen
hebben. Indien A 5 credit staat, B 10 credit staat en C 10 debet staat, betekent
dit dat de divisie – op geconsolideerde basis – een positieve balans in de cash
pool van 5 heeft. Indien deze entiteiten deze credit-, dan wel debetstanden
houden op rekeningen in eigen naam, dan bestaat de mogelijkheid dat er 5 aan
waarde in de divisie zit op basis van de cash pool. Het kan uiteraard ook zo zijn

41. In dezelfde zin Faber, 2005, nr. 479. Vgl. GS Faillissementswet (Verdaas), art. 53 Fw, aant. 9.
42. HR 13 juni 2003, NJ 2004/196 m.nt. Kleijn, JOR 2003/209, m.nt. Kortmann en Steneker

(Procall).
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dat deze waarde aangewend moet worden ten behoeve van schulden van andere
entiteiten binnen het concern, maar in de regel blijft de cash pool zelfs dan
waardeneutraal voor de divisie.

Dat wordt anders indien de cash pool deelnemers allen gebruik maken van
inzake rekeningen, en de saldi vermogensrechtelijk dus aan de cash pool leider
toekomen.43 De deelnemers zullen op deze wijze alleen een verbintenisrechte-
lijke aanspraak jegens de cash pool leider (en dus niet de bank) hebben, waarbij
te gelden heeft dat A en B hun aanspraken van 5 en 10 niet meer kunnen
opeisen van de cash pool leider, terwijl de cash pool leider van de vordering op
C van 10 nog wel nakoming zal kunnen vragen. De cash pool wordt daarmee
een negatief element voor de waardebepaling van de divisie, puur op basis van
de wijze waarop de cash pool juridisch is gestructureerd.

5.2 Vraagstukken rondom de vaststelling van de verhaalspositie

Mede naar aanleiding van de spraakmakende faillissement van zowel het OGEM-
concern als het RSV-concern in de jaren ‘80 van de vorige eeuw, kwam de
verdeling van de interne draagplicht bij concernvennootschappen nadrukkelijk in
de belangstelling te staan.44 Vooral de casusposities waarin de belangen van
(schuldeisers van) gezonde vennootschappen tegenover de belangen van (schuld-
eisers van) financieel ongezonde vennootschappen moesten worden afgewogen,
gaven aanleiding tot discussie in de juridische literatuur.45

Dezelfde problemen die spelen in een groter concernverband, spelen
evenzeer bij regresvraagstukken omtrent cash pools. De discussies uit de jaren
’80 van de vorige eeuw zijn daarmee nog steeds actueel. Het primaire probleem
dat destijds naar voren kwam, en ook in de huidige literatuur nog steeds wordt
onderkend, is hoe in een concreet geval moet worden vastgesteld of en, zo ja, in
hoeverre een hoofdelijk aansprakelijke partij verhaalsrecht (uit hoofde van
regres ex art. 6:10 BW of subrogatie ex art. 6:12 BW) toekomt.46

Het feit dat er nog steeds discussies zijn over dit onderwerp, is in ieder geval
niet te wijten aan de wensen van de wetgever. Mede tegen de achtergrond van
de genoemde, complexe faillissement van OGEM en RSV, werd uitdrukkelijk

43. Ibid.
44. Zie Bergervoet 2014, nr. 232.
45. Vgl. de bijdragen van H.P.J. Ophof, Hoofdelijke aansprakelijkheid: solidariteit of apartheid

(oratie Amsterdam VU), Deventer: Kluwer 1987; L.E.H. Rutten, ‘Regresproblemen bij de
sterfhuisconstructie’, in: Goed en trouw: opstellen aangeboden aan W.C.L. van der Grinten,
Zwolle: Tjeenk Willink 1984 en W.F.H. van Verschuer, ‘Hoofdelijke aansprakelijkheid en
regres’, WPNR 5720 (1984), p. 734.

46. Zie voor een praktijkvoorbeeld waarin deze problematiek naar voren komt Rb. Midden-
Nederland 19 maart 2014, JOR 2015/149 (Van Andel q.q. & Deterink q.q./SEP).
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de mogelijkheid gegeven door de wetgever aan partijen om afspraken te maken
over de verdeling van de interne draagplicht.47 De praktijk leert dat partijen van
deze mogelijkheid nog steeds weinig gebruik van maken, maar dat neemt niet
weg dat die mogelijk er wel is. Lastige discussies in het kader van de
afwikkeling van een cash pool en de impact daarvan op een deelnemer kunnen
op die wijze vrij eenvoudig worden voorkomen, dan wel ingekaderd.

Indien er geen partijafspraken zijn gemaakt, zal gekeken moeten worden in
hoeverre de concrete tegenwaarde (rentevoordelen, liquiditeitsbeheer, verstrekte
cash) van de schuld (aansprakelijkheid voor de debetstanden) ten goede is
gekomen aan de individuele deelnemer. Dit is dan op basis van het zogenaamde
‘profijtbeginsel’.48 Voor een curator van een failliete entiteit binnen het
concern, of voor de bestuurders van een vennootschap die uit het concern is
gevaren, zal het vaststellen van dit profijt, dan wel de totale betaling die verricht
is, geen sinecure zijn. Net zoals het niet eenvoudig is om tussen alle
overboekingen en andere mutaties concrete aanwijzingen te vinden die erop
duiden dat een transactie is aangegaan met de wetenschap van benadeling,49 zo
zal ook deze zoektocht mogelijk nog op vele praktische bezwaren stuiten.
Indien dit inderdaad zo is, bestaat ten slotte de mogelijkheid om de draagplicht
voor gelijke delen aan te nemen. 50 Het grote voordeel hiervan is dat het de
rekensom om tot een verdeling van draagplicht en dus de drempel voor het
doen ontstaan van een verhaalsvordering aanzienlijk makkelijker maakt.
Binnen de context van cash pooling zal het opteren voor deze benadering
van een draagplicht voor gelijke delen vermoedelijk dus vaak de voorkeur
genieten, zeker indien de betreffende curator is aangesteld bij alle verschillende
deelnemers aan de cash pool.

6. Tot slot

Uit het voorgaande blijkt dat cash pooling een interessant fenomeen is, waarin
vele facetten van het vermogensrecht een rol spelen die vervolgens op een eigen
wijze in bepaalde casusposities naar voren komen. Voor een curator die te
maken krijgt met een concern of vennootschap waarin gebruik wordt gemaakt
van een of meerdere cash pools, is het van belang om op korte termijn goed
bekend te raken met de relevante cash pool documentatie. De ene cash pool is
immers de andere niet. Telkens zal op basis van het specifieke contractuele

47. TM, Parl. Gesch Boek 6, p. 108.
48. Vgl. TM, Parl. Gesch. Boek 6, p. 108; HR 8 juli 2011, JOR 2011/318, m.nt. Tekstra (De

Staatssecretaris van Financiën/X); HR 13 juli 2012, JOR 2012/306, m.nt. Bergervoet
(Janssen q.q./JVS Beheer).

49. Zie hiervoor paragraaf 3.2.
50. TM, Parl. Gesch Boek 6, p. 108.
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arrangement moeten worden bekeken welke juridische implicaties aan de cash
pool zijn verbonden. Zonder het uitvoeren van deze noeste arbeid zal de curator
zeer waarschijnlijk niet goed kunnen beoordelen of bepaalde transacties en
vermogensposities juist tot stand zijn gekomen. Dat laatste zou zonde zijn, want
in de cash pool ligt veel informatie besloten over de wijze waarop de failliet met
het dagelijkse liquiditeitsbeheer is omgegaan en is dus cruciaal voor een van de
kerntaken van de curator: het reconstrueren van de boedel.
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Herstructurering, splitsing en de curator

MR. J.M.A. WINTGENS-VAN LUIJN1

1. Inleiding

De juridische splitsing is een instrument om te komen tot herschikking van
activiteiten binnen een onderneming of een groep al dan niet in voorbereiding
op een verkoop. Het gebruik van splitsing kan ook uitkomst bieden voor
aandeelhouders die uit elkaar willen gaan en hun onderneming onderling
wensen te verdelen. Tot slot kan zij ook een praktisch instrument zijn voor
herstructurering van ondernemingen die in zwaar weer komen te verkeren. Bij
de invoering van het instrument van de juridische splitsing was de wetgever van
mening dat de juridische splitsing ook een bij uitstek geschikt instrument zou
zijn om een doorstart uit faillissement te realiseren.2 Dit is tot op heden ijdele
hoop gebleken. Bij mijn weten is de splitsingsfiguur nog nooit gebruikt om uit
faillissement een doorstart te realiseren.

Thans is wetgeving in de maak die het reorganiserend vermogen van onder-
nemingen in het licht van faillissement beoogt te versterken: de Wet continuïteit
ondernemingen I (WCO I) en de Wet continuïteit ondernemingen II (WCO II).
De WCO I – op 21 juni 2016 aangenomen in de Tweede Kamer – biedt een
wettelijke regeling voor de pre-pack als antwoord op de sinds enkele jaren door
de meeste rechtbanken gestimuleerde praktijk van de stille bewindvoering.
Deze pre-pack regeling is op het moment van het afsluiten van deze bijdrage
nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De WCO II zal de mogelijkheid bieden
om schuldeisers buiten faillissement te dwingen een akkoord te accepteren,
waardoor de schuldenlast kan worden geherstructureerd. De WCO II is op het
moment van het afsluiten van deze bijdrage nog niet ingediend.

In deze bijdrage zal worden besproken welke mogelijkheden de juridische
splitsing biedt om bij dreigende financiële moeilijkheden dan wel in faillisse-
ment de onderneming te herstructureren mede bezien in het licht van de WCO I.
Daarbij zal worden besproken welke acties tegen een beoogde splitsing of na
een doorgevoerde splitsing aan schuldeisers open staan.

1. Judith Wintgens is advocaat bij Boels Zanders Advocaten te Venlo.
2. Zie Kamerstukken 24 702, nr. 3 MvT p. 6.
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2. Splitsing als herstructureringsinstrument

Juridische splitsing kan een praktisch instrument voor herstructurering zijn. Jaarlijks
worden sinds de invoering in 1998 enkele tientallen splitsingsvoorstellen gedepo-
neerd. Het grootste voordeel van de juridische splitsing is het gemak van de
overgang onder algemene titel. Hierdoor kan in één akte de overgang van
verschillende vermogensbestanddelen worden gerealiseerd zonder dat hiervoor de
medewerking van wederpartijen en afzonderlijke leveringshandelingen zijn vereist.
Als grootste nadeel van de splitsing wordt de aansprakelijkheidsregeling van
artikel 2:334t BW beschouwd.

De splitsingsregeling staat open voor alle boek 2 rechtspersonen. Bij de
toepassing van de juridische splitsing binnen de semipublieke sector moet
rekening worden gehouden met extra bijkomende eisen en voorwaarden.3 Bij
een juridische splitsing wordt het vermogen van de splitsende rechtspersoon
gesplitst en in beginsel verdeeld over meerdere rechtspersonen. Daarbij kan
ofwel het gehele vermogen worden verdeeld over twee of meer verkrijgende
rechtspersonen waarbij de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan (zuivere
splitsing, artikel 2:334a lid 2 BW), ofwel een deel van het vermogen van de
splitsende rechtspersoon wordt verkregen door een of meerdere verkrijgende
rechtspersonen (afsplitsing, artikel 2:334a lid 3 BW). In dat laatste geval blijft
de splitsende rechtspersoon bestaan. Onder het begrip afsplitsing valt ook de
splitsing waarbij het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon overgaat
naar een verkrijgende vennootschap waarvan de splitsende rechtspersoon enig
aandeelhouder wordt (een moeder-dochter splitsing). Het onderscheid tussen
zuivere splitsing en afsplitsing is aldus gelegen in het feit of de splitsende
rechtspersoon wel of niet blijft bestaan.

Bij een juridische splitsing worden de leden of aandeelhouders van de
splitsende rechtspersoon in beginsel lid of aandeelhouder van de verkrijgende
rechtspersonen. Bij een stichting zijn de volgende varianten mogelijk: (i)
ingeval van een zuivere splitsing zijn er twee of meer verkrijgende stichtingen
en houdt de gesplitste stichting op te bestaan, (ii) bij een afsplitsing gaat het
gehele vermogen onder algemene titel over op een of meer verkrijgende
vennootschappen waarvan de splitsende stichting bij de splitsing alle aandelen

3. Zo moet onder meer rekening worden gehouden voor de zorgsector met de rol van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg, het Waarborgfonds voor de zorgsector, zorgverzekeraars/kantoren
en of gemeenten; voor de corporatiesector moeten de Autoriteit Woningcorporaties, de
relevante gemeentes en huurdersorganisaties en mogelijk het Waarborgfonds Sociale Woning-
bouw worden meegenomen en in het onderwijs de Onderwijsinspectie/ministerie OCW. Naast
de specifieke eisen rondom de medezeggenschap in genoemde sectoren.
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verkrijgt ofwel (iii) bij een afsplitsing gaat een deel van het vermogen onder
algemene titel over op een verkrijgende stichting die door de splitsende
stichting wordt opgericht.

De splitsingsprocedure is identiek aan de procedure voor een juridische fusie
met dien verstande dat aan een aantal extra eisen dient te worden voldaan. Bij
een splitsing wordt het vermogen van de splitsende rechtspersoon verdeeld in
twee (of meer) delen. Om die reden dient bij het splitsingsvoorstel een
beschrijving te worden gevoegd van het deel (of de delen) van het vermogen
dat (die) overgaat (overgaan). De beschrijving moet dusdanig zijn dat voor
derden kenbaar is waar hun rechtsverhouding met de splitsende rechtspersoon
zich na de splitsing bevindt en welke rechtspersoon derhalve na de splitsing hun
wederpartij zal zijn. Bij een splitsing van vennootschappen zal daarnaast ook de
ruilverhouding moeten worden opgenomen in het splitsingsvoorstel. Deze
laatste voorwaarde geldt niet ingeval van een vereenvoudigde splitsing (moe-
der-dochtersplitsing). Indien alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing
worden opgericht en de splitsende rechtspersoon wordt daarvan enig aandeel-
houder, dan blijven een aantal bepalingen buiten toepassing. De belangen van
aandeelhouders en schuldeisers zijn dan immers niet of slechts in beperkte mate
in het geding, omdat van een werkelijke vermogensverschuiving geen sprake is.
De splitsingsprocedure neemt, indien de te deponeren bijlagen bij het split-
singsvoorstel gereed liggen en de eventuele interne besluitvorming procedures
reeds zijn doorlopen, ongeveer anderhalve à twee maanden in beslag.4

2.2 Aansprakelijkheidsregeling

Omdat bij een splitsing het vermogen van de splitsende rechtspersoon (in
beginsel) wordt verdeeld over meerdere rechtspersonen zijn in de splitsings-
regeling een aantal bepalingen opgenomen ter bescherming van schuldeisers.
De belangrijkste is de aansprakelijkheidsregeling van artikel 2:334t BW.5 Op
grond hiervan zijn de voortbestaande splitsende rechtspersoon en de verkrij-
gende rechtspersonen aansprakelijk voor de nakoming van de ten tijde van de
splitsing bestaande verbintenissen van de splitsende rechtspersoon.6 De mate
van aansprakelijkheid is afhankelijk van het feit of er sprake is van deelbare of

4. Zie artikel 2:334h BW, met het splitsingsvoorstel dienen in beginsel de laatste drie
jaarrekeningen en jaarverslagen te worden gedeponeerd en indien vereist een tussentijdse
vermogensopstelling.

5. Hier zullen niet alle beschermingsbepalingen worden behandeld. Zo komen de artikelen
2:334j, 2:334r en 2:334s BW niet of slechts zijdelings aan bod.

6. De aansprakelijkheidsbepaling ziet enkel op reeds bestaande verbintenissen. Deze hoeven
nog niet opeisbaar te zijn.
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ondeelbare verbintenissen. Voor zowel deelbare als ondeelbare verbintenissen
geldt dat de rechtspersoon waarop de verbintenis is overgegaan of de splitsende
rechtspersoon bij wie de verbintenis is achtergebleven, primair en voor het
geheel aansprakelijk is. Voor ondeelbare verbintenissen geldt vervolgens dat
alle overige partijen bij de splitsing en de bij de splitsing nieuw opgerichte
(verkrijgende) rechtspersonen (subsidiair) elk ook voor het geheel aansprakelijk
zijn. Voor deelbare verbintenissen geldt dat de subsidiaire aansprakelijkheid
van de andere rechtspersonen betrokken bij de splitsing beperkt is tot de waarde
van het vermogen dat de betreffende rechtspersoon bij de splitsing heeft
verkregen of behouden. De meeste verbintenissen, waaronder geldvorderingen,
kwalificeren als deelbare verbintenissen. Voor de vraag naar de impact van de
aansprakelijkheidsregeling op een betrokken vennootschap is derhalve de hoogte
van het bij de splitsing verkregen of behouden vermogen van groot belang.

Bij bepaling van de waarde van het bij de splitsing verkregen of behouden
vermogen dient te worden uitgegaan van de waarde in het economische verkeer
op het moment dat de splitsing van kracht werd.7 De waarde opgenomen in het
splitsingsvoorstel geldt daarbij als een indicatie, maar is niet per definitie
leidend.8

Net als bij een juridische fusie kunnen schuldeisers bij een juridische splitsing
verzet instellen binnen een maand na aankondiging van de deponering van het
splitsingsvoorstel.9 Verzet kan onder meer worden ingesteld omdat een door de
schuldeiser krachtens artikel 2:334k BW van een van de partijen bij de splitsing
verlangde waarborg, niet is gegeven. Op grond van artikel 2:334k dient ten
minste één van de partijen bij de splitsing, op straffe van gegrondverklaring van
het verzet aan elke schuldeiser van deze partijen die dit verlangt een waarborg
te bieden voor de voldoening van zijn vordering, tenzij de schuldeiser reeds
voldoende waarborgen heeft of de vermogenstoestand van de rechtspersoon die
na de splitsing zijn schuldenaar zal zijn niet minder waarborg zal bieden dat de
vordering zal worden voldaan.

Bij de beoordeling van een verzet op grond van artikel 2:334k BW moet
rekening worden gehouden met de aansprakelijkheidsregeling van artikel
2:334t BW. Door de werking van de aansprakelijkheidsregeling blijft het
gehele verhaalsvermogen van de splitsende rechtspersoon binnen bereik van
al haar schuldeisers van ten tijde van de splitsing bestaande vorderingen. In

7. Een splitsing is van kracht een dag na het verlijden van de splitsingsakte, zie artikel 2:334 n
lid 1 BW.

8. Zie Hof Amsterdam 18 november 1999, JOR 1999/254 (Troll Group/SEP).
9. Zie artikel 2:334 l jo 2:334j of 2:334k BW.
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feite is een splitsing niet meer dan een juridische herschikking van activa.10

Door de werking van de aansprakelijkheidsregeling worden mogelijke nega-
tieve gevolgen hiervan voor de schuldeisers geneutraliseerd. Om die reden zal
een verzet bij een splitsing waarbij alle splitsende rechtspersonen worden
opgericht doorgaans niet slagen, zo blijkt uit de beschikbare rechtspraak.11

Bij een reeds bestaande verkrijgende rechtspersoon kan dit anders zijn indien de
financiële situatie van deze verkrijgende rechtspersoon reeds slecht is. In dat
geval zouden de schuldeisers van de splitsende rechtspersoon het vermogen dat
de verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing verkrijgt na de splitsing in
beginsel moeten delen met de reeds bestaande schuldeisers van deze vennoot-
schap.12 Deze situatie is echter bij mijn weten nog niet in een verzetsprocedure
aan de orde gesteld.

2.3 Splitsing bij bedrijven in moeilijkheden

Vanwege de aansprakelijkheidsregeling lijkt het voor bedrijven in financiële
moeilijkheden minder interessant om de juridische splitsing te gebruiken als
herstructureringsinstrument om bijvoorbeeld de minder rendabele activiteiten te
scheiden van de hoofdactiviteiten of een vastgoedportefeuille in een aparte
entiteit onder te brengen. De verkrijgende rechtspersoon blijft immers aanspra-
kelijk voor de (bestaande) verbintenissen van de splitsende rechtspersoon. Het
feit dat deze aansprakelijkheid beperkt is tot de waarde van het verkregen
vermogen kan echter mogelijkheden bieden. Indien met een vastgoedporte-
feuille bijvoorbeeld de corresponderende hypothecaire leningen overgaan, dan
kan het per saldo overgaand vermogen nihil blijken te zijn. In dergelijk gevallen
zullen schuldeisers van de splitsende rechtspersoon de verkrijgende rechtsper-
soon dus niet of slechts beperkt kunnen aanspreken uit hoofde van artikel
2:334t lid 3 BW. Dit kan afhankelijk van de balans van de splitsende
rechtspersoon mogelijkheden voor herstructurering bieden. Dit was onder
meer het geval in de casus van de Favini papierfabrieken.13 Alvorens deze te
bespreken geef ik de feiten van de casus nog eenmaal weer.

10. Hof Amsterdam 18 november 1999, JOR 1999/254 (Troll Group/SEP) en Rb Amsterdam
4 april 2003, JOR 2003/105 (Leaseverlies c.s./Dexia Bank Nederland).

11. Zie Rb. Rotterdam 15 januari 2016, JOR 2016/262 en de in mijn noot daarbij genoemde
eerdere rechtspraak.

12. Verzet van een schuldeiser van een reeds bestaande verkrijgende rechtspersoon is in beginsel
wel mogelijk, maar zal niet snel worden ingesteld, omdat het overgaand vermogen geen
negatieve waarde mag hebben aldus artikel 2:334d BW.

13. HR 20 december 2013, JOR 2014/66 (Schreurs q.q./Favini Real Estate), m.nt. G.C. van Eck;
zie ook NJ 2014/222 m.nt. P. van Schilfgaarde; Ondernemingsrecht 2014/52 m.nt. J.D.M.
Schoonbrood en J.R. van der Hoek. Voor de volledigheid vermeld ik dat ik betrokken was
bij de zaak.
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De Nederlandse papierfabrieken Favini Meerssen BV en Favini Apeldoorn BV
maakten beiden onderdeel uit van het Italiaanse Favini-concern. De aandelen in
beide vennootschappen werden gehouden door Favini Nederland BV wier
aandelen werden gehouden door de Italiaanse moedervennootschap Favini Spa.
Favini Meerssen en Favini Apeldoorn hadden ten behoeve van een concern-
krediet een hypotheekrecht gevestigd op hun bedrijfspanden. In het kader van
een herstructurering zijn de bedrijfspanden van Favini Meerssen en Favini
Apeldoorn op 30 december 2005 afgesplitst aan Favini Real Estate (FRE). Het
pand van Favini Apeldoorn had destijds een vastgestelde waarde van EUR
16.810.000. Bij de afsplitsing van het vermogen van Favini Apeldoorn is ook
een schuld groot EUR 16.809.999 aan Favini Nederland op FRE overgegaan.
Na de (af) splitsing huurde Favini Apeldoorn het pand van FRE. FRE is
opgericht bij een afsplitsing van Favini Nederland die een dag eerder op
29 december 2005 is gerealiseerd. Bij die afsplitsing is naast een aantal
schulden ook de vordering van Favini Nederland op Favini Apeldoorn
overgegaan op FRE die correspondeert met de schuld aan Favini Nederland
die bij de tweede splitsing over is gegaan. Door beide opvolgende splitsingen
kwamen schuld en vordering in een hand waardoor deze teniet gingen. Het
resultaat was dat FRE door de gezamenlijke werking van beide splitsingen in
feite een waarde had verkregen die gelijk was aan de vastgestelde waarde van
het pand. De casus van Favini Meerssen is exacte het zelfde, maar met iets
andere bedragen. Favini Apeldoorn en Favini Meerssen huurden de panden
vervolgens van FRE. Doordat bij de tweede splitsing met het pand ook een in
waarde met het pand corresponderende schuld overging, was de waarde van het
overgaand vermogen nihil. De werking van de aansprakelijkheidsregeling van
artikel 2:334t BW was derhalve ook nihil. Op 25 januari 2008 is Favini
Apeldoorn failliet verklaard en op 18 april 2008 Favini Meerssen.

Het volstaat hier aan te geven dat de curatoren van Favini Meersen en Favini
Apeldoorn de splitsingen met een beroep op de pauliana hebben willen
vernietigen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad in hoogste instantie bevestigd
dat vernietiging van een juridische splitsing op grond van artikel 42 Fw niet
mogelijk is en dat aan artikel 2:334u, waarin de vier gronden van vernietiging
van een splitsing staan opgenomen, exclusieve werking toekomt. Een beroep op
de pauliana van artikel 42 Fw valt hier niet onder.

Uit de Favini uitspraak volgt dat splitsing ook voor bedrijven in moeilijkheden
een interessant instrument kan zijn.14 De werking van de aansprakelijkheids-

14. In het geval van Favini heeft dit een faillissement echter niet kunnen tegenhouden.
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regeling kan immers beïnvloed worden door de vraag welke vermogensbe-
standdelen over gaan. Binnen de grenzen van de wet is men vrij in deze
keuze.15 Het gebruik van de splitsing biedt dan bovendien meer rechtszeker-
heid, aangezien een voor faillissement gerealiseerde splitsing in beginsel niet
lijkt te kunnen worden vernietigd door de curator met een beroep op artikel 42
FW. Een schuldeiser zou wel mogelijk een beroep op onrechtmatig handelen
kunnen toekomen.

De vraag dringt zich op of in het geval van Favini succesvol een verzet zou
kunnen zijn ingesteld, indien men deze kans tijdig zou hebben gegrepen op de
grond dat er sprake zou zijn van het bieden van minder waarborg. Die kans lijkt
klein. De verkregen activa waren verhypothekeerd en de overgaande schuld zat
in de splitsende vennootschap. Op grond van de stelling dat splitsing enkel een
herschikking van activa is, zou in beginsel het oordeel moeten zijn dat de kans
op succes bij een tijdig ingesteld verzet gering zou zijn.

Hier was echter sprake van een derdenhypotheek: het hypotheekrecht diende ter
verzekering van een schuld van de Italiaanse moedermaatschappij aan een
bankenconsortium. Favini Apeldoorn noch Favini Meerssen waren voor deze
schuld hoofdelijk aansprakelijk. Wel profiteerden zij indirect van het krediet,
aangezien Favini Spa een deel van het bedrag doorleende aan Favini Nederland
die op haar beurt een deel weer doorleende aan Favini Apeldoorn en aan Favini
Meerssen. Bij uitwinning van de derdenhypotheek zouden Favini Apeldoorn en
aan Favini Meerssen een regresvordering krijgen op de Italiaanse moedermaat-
schappij. Deze bood verhaal. Deze regresvordering is door de splitsingen buiten
het bereik van Favini Meerssen en Favini Apeldoorn en daarmee ook buiten
bereik voor hun schuldeisers beland. De rechtbank heeft in de Favinizaak echter
aangegeven de bedrijfspanden in deze omstandigheden niet als reëel verhaals-
object te beschouwen.

De rechtbank baseerde dit op het hypotheekrecht op de panden en het feit dat er
geen overwaarde op de bedrijfspanden zat. Er was op dat moment geen sprake
van uitwinning van de panden, zodat naar de mening van de rechtbank ook
geen sprake kon zijn van benadeling. De rechtbank was van mening dat de
splitsing gunstig was voor de schuldeisers, aangezien daarmee grote schulden
van Favini Apeldoorn en Favini Meersen met de splitsingen uit het vermogen
van de splitsende vennootschapen zijn gehaald waardoor de schuldenlast van de

15. Het overgaand vermogen mag niet negatief zijn (artikel 2:334d BW) en de waarde van het
vermogen dat de splitsende vennootschap behoudt moet (buiten faillissement) ten minste
overeenkomen gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met aan te houden
reserves (artikel 2:334w BW).
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beide vennootschappen verminderde. Bij de boordeling van een verzet wordt
immers enkel de situatie direct voor en direct na de splitsing met elkaar
vergeleken. Gelet op het voorgaande zou de kans op een succesvol verzet
ingeval van Favini ook klein zijn geweest. Of en zo ja welke acties dan wel nog
tegen een splitsing zouden kunnen worden ingesteld, komen hierna onder punt
6 aan bod.

3. Splitsing in surseance of faillissement

Het uitgangspunt geldt dat splitsing, net als fusie, verboden is in een faillisse-
mentssituatie.16 De wetgever was echter van mening dat een totaalverbod van
splitsing in faillissement te rigide zou zijn en dat splitsing juist een goed
instrument zou kunnen zijn om een doorstart te realiseren van een (deel van) de
insolvente onderneming. “Splitsing is juist een bij uitstek geschikt middel om
van een rechtspersoon in financiële moeilijkheden levensvatbare onderdelen af
te scheiden, zodat deze niet in de deconfiture worden meegesleurd”, aldus de
minister.17 In lid 7 van artikel 2:334b BW wordt daarom een uitzondering
gemaakt op het verbod van lid 6, waardoor splitsing in faillissement en in
surseance van betaling onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Splitsing is
in surseance en faillissement enkel toegestaan indien alle verkrijgende rechts-
personen bij de splitsing nieuw opgerichte besloten of naamloze vennootschap-
pen zijn en de splitsende rechtspersoon daarvan bij de splitsing enig
aandeelhouder wordt.

3.1 Surseance

Als gevolg van de surseance van betaling verliest de rechtspersoon het vrije
beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen. De bevoegdheden van de
organen van de vennootschap blijven in surseance van betaling in beginsel
intact. Met betrekking tot zijn vermogen kan de rechtspersoon enkel nog met
medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder beheers- of
beschikkingshandelingen verrichten. In surseance van betaling blijft het der-
halve het bestuur van de vennootschap dat een splitsingsvoorstel opstelt en de
algemene vergadering die het splitsingsbesluit neemt.18

De bewindvoerder moet op grond van artikel 2:334b lid 7 BW aan het besluit
tot splitsing zijn goedkeuring verlenen, aangezien het vermogen van de

16. Zie artikel 2:334b lid 6 BW voor splitsing en artikel 2:310 lid 6 BW voor fusie.
17. Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 6.
18. In beginsel in bepaalde gevallen kan ook het bestuur het splitsingsbesluit nemen, zie artikel

2:334ff BW.
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vennootschap in surseance door de splitsing wordt geraakt. Indien de statuten
nog goedkeuring eisen van een ander orgaan van de rechtspersoon dan dient
ook hieraan te worden voldaan, aldus artikel 2:334m lid 3 BW. De bepalingen
inzake de waarde van het te verkrijgen of te behouden vermogen (artikel 2:334d
en 2:334 w BW) zijn in surseance niet van toepassing.

Bij de vraag of splitsing een handzaam instrument is om in een surseance toe te
passen, plaats ik twijfels. Het uitspreken van de surseance heeft al een negatief
effect op de boedel vanwege de daarmee gepaard gaande publiciteit. De
juridische splitsing wordt in dit stadium in de praktijk in het geheel niet
gebruikt, naar valt aan te nemen vanwege de aansprakelijkheidsregeling en duur
van de splitsingsprocedure. Gelet op het feit dat enkel de zogenaamde moeder-
dochter splitsing mag worden toegepast in surseance, is de kans dat een
succesvol verzet zal worden ingesteld overigens klein.

3.2 Faillissement

Naast Nederland heeft ook België expliciet de mogelijkheid van splitsing in
faillissement opgenomen.19 In België is naast splitsing ook fusie in faillisse-
ment toegestaan. De regeling is echter verder niet uitgewerkt en vindt in de
praktijk, naar ik heb begrepen, geen toepassing. Ook in Nederland is tot op
heden nog nooit een splitsing toegepast in faillissement. De hoofdreden
hiervoor is dat de splitsingsregeling voor haar toepassing in faillissement of
surseance van betaling twee belangrijke belemmeringen kent: de aansprake-
lijkheidsregeling van artikel 2:334t BW en de duur van de splitsingsprocedure.

Hoewel een aantal artikelen uit de splitsingsregeling op grond van artikel
2:334b lid 6 BW buiten toepassing zijn verklaard in faillissement, blijft de
aansprakelijkheidsregeling in faillissement onverkort van toepassing. De uit-
werking van de toepassing van splitsing in faillissement is bovendien nog
onduidelijk. Er rijst een aantal vragen die de wet onbeantwoord laat. Zo kan
men zich afvragen of de afgesplitste vennootschap kan of moet worden
beschouwd als voortzetting van (een deel van) de onderneming. Ook rijst de
vraag naar de verdeling van de bevoegdheden van de curator en de bewind-
voerder ten opzichte van de organen van de rechtspersoon en de rol van de
rechter-commissaris in geval van een splitsing in faillissement. Laatste onder-
werpen zullen hierna worden besproken.

19. Zie artikel 681 WVenn.
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Splitsing in faillissement is aldus artikel 2:334b lid 7 BW enkel mogelijk door
middel van een vereenvoudigde splitsing ex artikel 2:334hh BW (moeder-
dochter splitsing). Bij een vereenvoudigde splitsing worden de aandelen niet
uitgereikt aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap, maar aan de
splitsende vennootschap zelf. De aandelen komen aldus als vermogen in de
boedel terecht, waarna de curator deze te gelde kan maken ten behoeve van
de gezamenlijke schuldeisers. Op deze wijze ondervinden, aldus de wetgever,
de bij de splitsende rechtspersoon achterblijvende schuldeisers hiervan geen
nadeel.20 De overgang van een deel van het vermogen naar de verkrijgende
vennootschap wordt immers gecompenseerd door de verwerving van de
aandelen in de verkrijgende vennootschap, waardoor de vermogenspositie
van de splitsende rechtspersoon (in beginsel) de facto gelijk blijft.

De opvatting van de minister bij de invoering van de splitsingswetgeving, dat
een vereenvoudigde splitsing in faillissement geen benadeling oplevert voor de
bij de failliete rechtspersoon achterblijvende schuldeisers, staat volgens Wessels
haaks op de insolventierechtelijke uitleg van het vereiste van benadeling in
artikel 42 Fw.21 Wessels verwijst daarbij naar het Montana-arrest waarin is
gesteld dat van benadeling ook sprake kan zijn, indien voor geleverde zaken
een redelijke prijs is betaald, zodat het vermogen van de nadien gefailleerde
rechtspersoon per saldo niet is verminderd, maar dat dit niet wegneemt dat de
(vermoedelijke executie-) opbrengst van activa zonder de gewraakte handeling
beschikbaar zou zijn voor de gezamenlijke schuldeisers. Ik plaats hier twee
opmerkingen bij. Het oordeel in genoemd arrest was gebaseerd op het feit dat
de opbrengst van de gewraakte handeling direct was verrekend met een
vordering van de schuldeiser, waarmee ook de gewraakte handeling was
verricht. Aldus was de opbrengst alleen ten goede gekomen van één schuldeiser
in plaats van de gezamenlijke schuldeisers. Was de opbrengst in de boedel
beland en daarmee ten goede gekomen van de gezamenlijke schuldeisers, dan
was er mijns inziens geen sprake geweest van paulianeus handelen. Ten tweede
kan de splitsing in faillissement niet aangetast worden door een pauliana actie,
omdat de splitsing door de curator in faillissement wordt uitgevoerd ten bate
van de gezamenlijke schuldeisers.

De kosten van de splitsing zullen ten laste van de boedel en daarmee ten laste
van de schuldeisers komen. Dat is echter niet anders indien er een veiling wordt
georganiseerd. Ook die kosten komen ten laste van de boedel en zullen derhalve

20. Zie hiervoor paragraaf 2.4.6 en Kamerstukken II 1995/96, 24 702, nr. 3, p. 6.
21. Zie B. Wessels, ‘Splitsing rechtspersoon tijdens faillissement’, WPNR 2002 (6498),

p. 546-550.
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worden voldaan, alvorens ook maar enige uitkering aan de schuldeisers zal
worden verricht.

Volgens artikel 2:334b lid 7 BW geldt een aantal bepalingen uit de splitsings-
regeling niet bij een splitsing in faillissement. Het gaat in de eerste plaats om
bepalingen met betrekking tot de waarde van het door de splitsende vennoot-
schap behouden en eventueel verkregen vermogen bij de splitsing: de artikelen
2:334d 2e zin, 2:334f lid 2 sub e en 2:334w BW. Het betreft – kort gezegd – de
bepaling dat de waarde van het behouden en verkregen vermogen ten minste
nul of ten minste het gestorte en opgevraagde kapitaal en de wettelijke reserves
moet zijn. Deze bepalingen verdragen zich uiteraard niet met een faillisse-
mentssituatie. Hierover hoeft dan ook niets te worden opgenomen in het
splitsingsvoorstel.

Ook artikel 2:334g lid 2 BW is niet van toepassing in faillissement. Er hoeft
derhalve geen tussentijdse vermogensopstelling te worden opgesteld, indien het
boekjaar waarop de laatst jaarrekening betrekking heeft meer dan zes maanden
voor deponering van het voorstel is geëindigd.

Ten aanzien van de aandeelhouders geldt dat zij niet hoeven te worden ingelicht
over belangrijke wijzigingen met betrekking tot het splitsingsvoorstel en tevens
dat zij een bestuursbesluit over de splitsing niet kunnen doorbreken door te
eisen dat de algemene vergadering van aandeelhouders zich over de splitsing
uitlaat. De artikel 2:334i en 2:334ff lid 3 BW zijn dus ook niet van toepassing.

Het gebruik van de vereenvoudigde splitsing leidt er toe dat bij een splitsing in
faillissement ook geen goedkeuring vereist is van de raad van commissarissen
(indien aanwezig) van het splitsingsvoorstel.22 Daarnaast zijn bij een vereen-
voudigde splitsing ook de artikelen 2:334y tot en met 2:334aa BW betreffende
de gegevens en controle met betrekking tot de ruilverhouding van de aandelen,
niet van toepassing.

Tot slot verklaart lid 7 van artikel 2:334b BW dat de schuldeisers ingeval van
een splitsing in faillissement geen beroep kunnen doen op artikel 2:334k BW
om extra zekerheden te eisen. Daarmee zijn ook de mogelijkheden om verzet in
te stellen sterk verkleind. Verzet kan dan enkel worden ingesteld omdat een
rechtshouding in strijd met artikel 2:334j BW zal worden gesplitst. Aangezien
de procedure verder in tact blijft moet dus ook rekening worden gehouden met
de verzetstermijn van een maand alvorens een splitsing kan worden doorge-

22. Ingevolge artikel 2:334hh is artikel 2:334f lid 4 1e zin niet van toepassing.
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voerd. De handhaving van deze verzetstermijn beperkt het gebruik van de
splitsing voor het realiseren van een doorstart. Voor het succes van een doorstart
is snelheid van handelen immers normaal gesproken een vereiste. Het is
derhalve wenselijk om de procedure van splitsing in faillissement te verkorten,
door de mogelijkheid van verzet in dit geval in de wet uit te sluiten. Hiervoor in
de plaats zou het toezicht van de rechter-commissaris dienen te komen. Deze
kan in zijn beoordeling van het splitsingsvoorstel rekening houden met het al
dan niet splitsen van rechtsverhoudingen in strijd met artikel 2:334j BW.23

Belangrijk is verder dat de aansprakelijkheidsregeling van artikel 2:334t BW
ook van toepassing blijft in faillissement. Dit wordt gezien als de belangrijkste
hindernis voor het gebruik van splitsing in faillissement. Zoals hiervoor reeds is
aangegeven hoeft de aansprakelijkheidsregeling op zich geen beletsel op te
leveren. Indien met de levensvatbare onderdelen van de failliete onderneming
tevens de daarbij behorende schulden overgaan, zal de waarde van het
overgaand vermogen per saldo klein of zelfs nihil zijn. Daarmee is ook de
werking van de aansprakelijkheidsregeling beperkt. Bij de verkoop van de
aandelen in de verkrijgende vennootschap door de curator komt de opbrengst in
de boedel ten gunste van de schuldeisers, die bij de splitsing achterbleven in de
splitsende rechtspersoon. Ook wordt de schuldenlast voor de boedel vermin-
derd met die schuldeisers die met de splitsing over zijn gegaan op de
verkrijgende vennootschap. De vraag is of in faillissement het verschil in
behandeling van schuldeisers die achterblijven en de schuldeisers die met de
splitsing overgaan geoorloofd is. Indien de splitsing vóór faillissement zou zijn
gerealiseerd zou niemand hieraan twijfelen. Er vindt immers enkel een
herschikking van activa plaats. Indien vervolgens de splitsende rechtspersoon
failliet zou gaan, dan zou de curator de aandelen in de verkrijgende vennoot-
schap kunnen verkopen waarbij de opbrengst ten gunste van de boedel komt.
Bij dezelfde splitsing in faillissement wordt echter een onderscheid gemaakt
tussen schuldeisers waarbij een groep ondanks de opbrengst hun vorderingen
mogelijk niet of slechts deels betaald zullen krijgen, terwijl een andere groep
die met de splitsing overgaat mogelijk zicht heeft op de voldoening van hun
gehele vordering. De vraag is of een dergelijk onderscheid verenigbaar is met de
in acht te nemen paritas. Ik kom hier bij de behandeling van de pre-pack op terug.

Een andere optie is om bij een splitsing in faillissement alle schulden achter te
laten bij de failliete boedel en gelijktijdig met de splitsing en verkoop een
akkoord te sluiten met de schuldeisers. In combinatie met een akkoord in

23. Zie ook H. Koster, ‘Gedachten bij enkele ontwikkelingen bij juridische fusie en splitsing’,
Ondernemingsrecht 2014/129.
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faillissement met de schuldeisers, te financieren met de opbrengst van de
verkoop van de afgesplitste onderdelen, zou een gelijke regeling kunnen
worden getroffen voor alle schuldeisers. De huidige regeling van het akkoord
in faillissement kent een aantal haken en ogen.
Het valt te hopen dat in het kader van de herijkingsoperatie en WCO II of III
onder meer de mogelijkheden om een akkoord in faillissement te bereiken beter
zullen worden gefacilieerd.

3.3 De bevoegdheden van de curator

In faillissement is de curator die een splitsing wil uitvoeren bevoegd om alle
verplichtingen van het bestuur in dit kader uit te voeren (artikel 2:334b lid 7
BW). De minister merkt hierover slechts op dat de bevoegdheden van het
bestuur bij een splitsing in faillissement aan de curator toekomen, omdat het
bestuur in een faillissementssituatie in de praktijk heeft opgehouden te
functioneren. Zowel in het commentaar van de Gecombineerde Commissie
Vennootschapsrecht destijds als in de rechtswetenschap zijn hierover meerdere
opmerkingen gemaakt. Het bestuur blijft immers ondanks het faillissement in
functie. Ten aanzien van de splitsing heeft deze echter ingevolge artikel 2:334b
lid 7 BW geen bevoegdheid meer het vermogen van de rechtspersoon te binden.

Uitgangspunt bij een splitsing is dat het bestuur ex artikel 2:334f lid 1 BW het
voorstel tot splitsing opstelt en dat de algemene vergadering op grond van
artikel 2:334m lid 1 BW het besluit tot splitsing neemt. Op grond van artikel
2:334ff lid 1 BW kan onder meer in geval van een vereenvoudigde splitsing de
splitsende rechtspersoon echter bij bestuursbesluit tot splitsing besluiten, tenzij
de statuten anders bepalen. In het geval dat de statuten van de rechtspersoon
daarnaast nog goedkeuring eisen van een orgaan van de vennootschap dan dient
hier ingevolge artikel 2:334m lid 3 BW gehoor aan te worden gegeven op
straffe van nietigheid van het besluit en daaruit voortvloeiend mogelijk
vernietigbaarheid van de splitsing.24

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht heeft in reactie op de
stelling in de memorie van toelichting ten aanzien van de bevoegdheden van
de curator opgemerkt, dat vaak niet alleen het bestuur maar ook vaak de
vergadering van aandeelhouders niet of niet meer goed functioneert tijdens
faillissement. De Commissie verlangde van de minister dat de goedkeuring
door de aandeelhouders zou worden vervangen door goedkeuring van de

24. Het betreffende orgaan dat goedkeuring moet verlenen kan achteraf nog het besluit
bekrachtigen en het aldus volledige rechtskracht geven, aldus artikel 2:14 lid 2 BW.
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rechtbank waar de failliete rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, die ook
bevoegd is in het kader van de Faillissementswet.25 Deze opmerkingen hebben
echter geen gevolg gekregen.

Van Olffen en Buijn zijn van mening dat het vereiste van goedkeuring van
artikel 2:334m lid 3 BW ook in faillissement van kracht blijft, aangezien de
toepassing van dit artikel niet is uitgesloten in artikel 2:334b lid 7 BW.26 Dat
zou betekenen dat als de statuten goedkeuring eisen van een orgaan van de
vennootschap voor het splitsingsbesluit, deze goedkeuring dus ook in faillis-
sement moet worden verkregen wil men voorkomen dat het splitsingsbesluit
nietig is.27

Bij de invoering van de splitsingswetgeving is er op gewezen dat volgens de
voorgestelde regeling de curator alleen dan in plaats van de algemene
vergadering het splitsingsbesluit kan nemen als de statuten dat toelaten.28

Daarnaast is gesteld dat de mogelijkheid van de aandeelhouders om op grond
van artikel 2:334ff lid 3 BW het besluit tot splitsing op te eisen, moet worden
uitgesloten bij een splitsing in faillissement.29 De minister merkt naar aanlei-
ding hiervan op dat er grond is de bevoegdheid van de curator ex artikel 2:334b
lid 7 BW te verruimen in die zin dat de curator ook bevoegd is als de statuten
het bestuur niet aanwijzen als bevoegd orgaan. Ook de opmerking over artikel
2:334ff lid 3 BW acht de minister gegrond en artikel 2:334b lid 7 BW is hierop
dan ook aangepast.30

Tijdens faillissement is de curator immers belast met het beheer van de boedel
en kan alleen de curator rechtshandelingen verrichten waardoor de boedel wordt
gebonden.31 De curator oefent een wettelijke bevoegdheid uit en kan daarom
zelfstandig, niet gehinderd door eventuele statutaire goedkeuringseisen hande-
len. De curator kan derhalve te allen tijde geheel zelfstandig, onder toezicht van
de rechter-commissaris, het besluit tot splitsing nemen, zonder dat organen van
de rechtspersoon zich hier nog in zouden kunnen mengen. Mocht de rechts-

25. Commentaar Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht 1996, punt A.3.
26. M. van Olffen/F.K. Buijn/P.H.M. Simonis, Splitsing van ondernemingen, Law & Practice

Publishers Deventer 1998.
27. Deze nietigheid kan in het geval van een goedkeuring vereiste wel nog worden geheeld

doordat het betreffende orgaan het besluit alsnog bekrachtigd, artikel 2:14 lid 2 BW.
28. J.N. Schutte-Veenstra, ‘Splitsing, een impressie van de vergadering van de Vereeniging

Handelsrecht’, De NV (74) 1996/74, p. 291.
29. Schutte-Veenstra 1996, o.c. p. 291 en P.J. Dortmond, ‘Splitsing van rechtspersonen’, De NV

(74) 1996, p. 198.
30. Kamerstukken II 1996/97, 24 702, nr. 6, p. 5 en 6.
31. Zie de artikel 20 en 68 Fw. Zie ook de strekking van artikel 23 en 68 lid 1 Fw.
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persoon een andere mening zijn toegedaan en stellen dat de curator aldus
verkeerd handelt, dan kan zij uiteraard wel actie ondernemen op de voet van
artikel 69 Fw dat immers niet enkel open staat voor schuldeisers, maar ook voor
de gefailleerde zelf.

Wessels is van mening dat bovengenoemde regeling van artikel 2:334b lid 7
BW de specifieke taak van de curator onvoldoende onderkent.32 Deze taak
bestaat aldus artikel 68 Fw uit het beheer en de vereffening van de boedel.
Wessels meent dat de curator niet bevoegd is tot splitsing te besluiten. De
splitsingsregeling zou ten onrechte (buitenvermogensrechtelijke) vennoot-
schapsrechtelijke bevoegdheden toekennen aan de curator.33 Het faillissement
behelst een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de rechtspersoon-
schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers.34 De schuldenaar
blijft weliswaar handelingsbekwaam, maar verliest door het faillissement op
grond van artikel 23 Fw van rechtswege de beschikking over zijn tot het
faillissement behorend vermogen. Zowel de beschikking als het beheer van dit
vermogen komt ingevolge artikel 68 Fw vanaf de dag van faillietverklaring toe
aan de curator.35 Het vermogen van de schuldenaar dat tot het faillissement
behoort bestaat uit alle actieve vermogensbestanddelen, dat wil zeggen alle
goederen in de zin van artikel 3:1 BW. Uitgezonderd van dit vermogen zijn
onder meer de familierechtelijke of rechtspersoonrechtelijke rechten van de
schuldenaar. Zo behoren ook de vennootschapsrechtelijke rechten niet tot het
vermogen in de zin van artikel 20 Fw. Een besluit tot statutenwijziging kan
bijvoorbeeld ook in faillissement enkel door de algemene vergadering worden
genomen, weliswaar met goedkeuring van de curator.

Na faillietverklaring blijven zowel de vennootschap als haar organen bestaan,
maar hun positie verandert wel als gevolg van het faillissement.36 De
bevoegdheden van het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene
vergadering ten aanzien van het vermogen van de vennootschap kunnen
worden beschouwd als opgeschort tijdens faillissement. Alleen de curator kan

32. Wessels 2002, o.c. p. 548.
33. Zie naast Wessels 2002, o.c. p. 548 in gelijke zin: C.M. van der Heijden , ‘Insolventie en

rechtspersoon’,diss., Serie Recht en Praktijk deel 96, Deventer: 1996, p. 122-123.
34. Dit beslag ligt dan ook in het verlengde van de artikel 3:276 en 277 BW, zie artikel 20 Fw.
35. De bevoegdheid van de curator strekt zich uit tot het beheer en de vereffening van de failliete

boedel aldus artikel 68 Fw. De failliete boedel omvat de actieve en passieve vermogens-
bestanddelen van de schuldenaar.

36. Zie artikel 2:19 lid 4 BW, de rechtspersoon blijft bestaan voor zover vereist voor haar
vereffening.
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immers rechtshandelingen verrichten waardoor de boedel wordt gebonden.37

De vermogensrechtelijke bevoegdheden van de vennootschap en haar organen
moeten derhalve worden onderscheiden van haar vennootschapsrechtelijke
bevoegdheden. Kortmann verwoordt het als volgt: “De curator dient zich te
onthouden van al hetgeen de rechtspersonenrechtelijke activiteit van de
vennootschap en haar organen betreft. De curator heeft slechts de bevoegdheid
tot het verrichten van daden van beheer en beschikking betreffende het tot het
faillissement behorende vermogen van de vennootschap”.38

Door artikel 2:334b lid 7 BW worden bevoegdheden die eigenlijk aan de
rechtspersoon toekomen, aan de curator gegeven. Hierdoor wordt volgens Van
der Heijden het stelsel van de faillissementswet en van boek 2 BW niet
gevolgd.39 In geval van insolventie moet onderscheid worden gemaakt tussen
de rechtspersonenrechtelijke bevoegdheden en de vermogensrechtelijke be-
voegdheden van de organen van de rechtspersoon.

De stelling dat de curator helemaal niet bevoegd zou moeten zijn tot splitsing te
besluiten deel ik niet. Hoewel ik meen dat splitsing als een rechtspersonen-
rechtelijke rechtshandeling moet worden gezien, kan niet worden miskend dat
zij een tweeledig karakter heeft.40 Naast de rechtspersonenrechtelijke kant zit er
immers een belangrijk vermogensrechtelijk aspect in de splitsing besloten. Een
splitsing behelst altijd ook een beschikkingshandeling met betrekking tot het
vermogen van de splitsende rechtspersoon. Deze twee aspecten kunnen niet los
van elkaar worden gezien, hoewel men van mening kan verschillen welk aspect
voorrang geniet.

Juist bij de vereenvoudigde splitsing, voorgeschreven in geval van splitsing in
faillissement, waarbij de splitsende vennootschap blijft bestaan en de aandelen
in de verkrijgende vennootschap niet aan de aandeelhouder(s), maar aan de
splitsende vennootschap zelf worden toebedeeld, is de vergelijking met de
overdracht onder bijzondere titel het grootst. De reden om splitsing in
faillissement te gebruiken is juist om een verkoop en daarmee een doorstart
van (een deel van) de failliete onderneming te faciliteren. De reden om enkel de
vereenvoudigde splitsing in faillissement te gebruiken is, dat deze voor de
failliete rechtspersoon in principe vermogensneutraal geschiedt. Rechtsperso-

37. Zie S.C.J.J. Kortmann, ‘Sanering en herstel via overdracht of splitsing’, in: De curator:
Octopus, Serie Onderneming en Recht, 1996, p. 129-140, en Wessels 2002 o.c., p. 548 e.v.,
Kortmann 1994, p. 51-52.

38. Zie S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, Geschiedenis van de faillissementswet, 1994, p.145.
39. Van der Heijden 1996, o.c. p. 122-126.
40. Zie paragraaf 1.1.
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nenrechtelijk is het enige dat verandert voor de failliete rechtspersoon dat zij
door de splitsing een 100% dochtervennootschap krijgt, waarvan het de
bedoeling is dat deze ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers wordt
verkocht. De failliete rechtspersoon blijft bestaan en voor haar aandeelhouders
verandert er niets.

Splitsing vormt in faillissement dus een manier om over het vermogen van de
failliete rechtspersoon te beschikken ten behoeve van de boedel. Daartoe maakt
de curator gebruik van de bevoegdheden die het bestuur en de algemene
vergadering in deze normaliter toekomen. Gelet op het bovenstaande raakt de
curator mijns inziens wel aan de rechtspersonenrechtelijke aspecten van de
vennootschap, maar verricht hij met name een daad van beheer ten aanzien van
het vermogen van de failliet. Daarmee treedt de curator dan ook niet buiten zijn
takenpakket. Naar mijn mening blijft de curator dan ook binnen zijn taak van
beheer en vereffening van de boedel, als hij voor zover hiervoor noodzakelijk
gebruik maakt van rechtspersoonrechtelijke bevoegdheden van het bestuur van
de rechtspersoon. De curator wordt in meerdere gevallen rechtspersoonrechte-
lijke bevoegdheden toegekend daar waar deze het vermogen van de failliet
raken. Zo kan de curator indien nodig een oproep voor een algemene
vergadering van aandeelhouders doen, ingeval het bestuur niet meer functio-
neert. Ook is de curator bijvoorbeeld bevoegd tot inning van niet volgestorte
aandelen.

De wetgever heeft bovengenoemd probleem omtrent de verdeling van de
bevoegdheden onvoldoende erkend bij de behandeling van het wetsvoorstel.
Het uitgangspunt, dat de curator de persoon is die, met instemming van de
rechter-commissaris, beslist omtrent het al dan niet doorvoeren van een
splitsing in faillissement, is juist. Echter de reden die hiervoor wordt gegeven
in de memorie van toelichting deugt mijns inziens niet. De reden zou niet
gelegen moeten zijn in het feit dat het bestuur veelal in faillissement heeft
opgehouden te functioneren. Dit impliceert ten onrechte dat eigenlijk het
bestuur deze beslissing zou moeten nemen, maar dat vanwege het (veelal)
niet functioneren in faillissement voor een praktische oplossing is gekozen.41

Wat is dan de aard van het besluit van de curator tot splitsing. Kan een dergelijk
besluit mogelijk nietig of vernietigbaar zijn op grond van artikel 2:14 of 2:15

41. Terecht wijst ook Van der Heijden deze reden van de hand, Van der Heijden 1996, o.c.
p. 122.
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BW? Of betreft de bevoegdheid van de curator een bevoegdheid van eigen aard,
waardoor boek 2 BW niet van toepassing is?42 De curator is geen orgaan van de
vennootschap en kan ook niet worden gezien als vertegenwoordiger van de
vennootschap.43 Ik deel de mening dat de failliete boedel als een afgescheiden
vermogen moet worden beschouwd.44 De failliete boedel behoort weliswaar de
schuldenaar toe, maar is afgescheiden van de ingevolge artikel 21 Fw buiten de
boedel blijvende vermogensbestanddelen.45 De bevoegdheid van de curator in
deze berust op de wet en is derhalve een bevoegdheid van eigen aard waardoor
deze naar mijn mening niet vatbaar is voor nietigheid dan wel vernietigbaarheid
op grond van boek 2 BW.

Tot slot rijst de vraag door wie de oprichtingshandeling voor de verkrijgende
vennootschap bij een splitsing in faillissement wordt verricht. Ook dit betreft
een bevoegdheid die de curator krachtens de wet uitoefent (artikel 2:334b lid 7
BW). Met de oprichting wordt de failliete boedel en daarmee ook de
schuldenaar gebonden. Net als hierboven kan ook hier naar mijn mening niet
gesteld worden dat de curator de failliet rechtspersoon vertegenwoordigt bij de
oprichting.

4. Splitsing in combinatie met een pre-pack

Sedert een aantal jaren werken de meeste rechtbanken mee aan de benoeming
van een zogenaamde stille ‘bewindvoerder’ ter voorbereiding op een faillisse-
ment. Sedert het wetsvoorstel WCO I wordt deze persoon aangeduid als de
beoogd curator. De beoogd curator heeft geen formele bevoegdheden, maar kan
zich in deze periode reeds laten informeren en meekijken met de voorbereiding
van een mogelijk doorstart. Hierdoor kan na faillissement een doorstart sneller
worden gerealiseerd, waardoor in beginsel de opbrengst hoger zou zijn en meer
werkgelegenheid behouden kan blijven. In het algemeen geldt immers dat een
doorstart bij voorkeur zo snel mogelijk na faillissement dient te worden
gerealiseerd, zodat de negatieve gevolgen van het faillissement voor de door-
start zo beperkt mogelijk blijven en daardoor de opbrengst van de verkoop voor
de boedel hoger zal zijn. Door de informatieachterstand die een curator en de

42. Van der Heijden 1996, o.c. p. 122-126.
43. Zie Kortmann/Faber 1996, o.c. p. 144-146; Scholten, Wachter en Schoordijk zien de curator

wel als vertegenwoordiger, nu eens van de failliet, dan van de gezamenlijke schuldeisers.
Voor de relevante verwijzingen zie Kortmann/Faber 1996 p. 146.

44. Kortmann/Faber 1996 o.c., p. 145.
45. Zie in gelijke zin ook de verwijzingen genoemd door Kortmann/Faber 1996 in noot 28 op

p. 145.
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rechter-commissaris normaal bij hun aanstelling hebben, kan de gewenste
snelheid van handelen niet altijd worden bereikt.

De WCO I biedt een kaderregeling voor de ontstane pre-pack praktijk om zo
mede tegemoet te komen aan een aantal bezwaren hiertegen. Als belangrijkste
bezwaren worden genoemd: gebrek aan transparantie en beïnvloedingsmoge-
lijkheden van schuldeisers, concurrentievervalsing en aantasting van de ont-
slagbescherming van werknemers. De meeste van deze bewaren zijn – zoals
onder meer Van Hees en Slagter eerder hebben aangegeven – inherent aan het
fenomeen doorstart zelf en niet zo zeer verbonden aan de pre-pack.46

4.1 WCO I

Volgens het in WCO I voorgestelde artikel 363 Fw, kan een schuldenaar
verzoeken ter voorbereiding op een dreigend faillissement een beoogd curator
aan te wijzen die in geval van faillietverklaring (in beginsel) als curator zal
worden aangesteld. De schuldenaar dient daarbij aannemelijk te maken dat deze
voorbereiding meerwaarde biedt. Meerwaarde is aanwezig indien de voorbe-
reiding de schade voor betrokkenen in voldoende mate kan beperken, dan wel
leidt tot een grotere kans op hogere opbrengst bij verkoop en behoud van meer
werkgelegenheid.

De schadebeperking kan voor sectoren als de zorg, het onderwijs en de
kinderopvang tevens gelegen zijn in de borging van continuïteit van zorg of
onderwijs/kinderopvang en het voorkomen van de hiermee gepaard gaande
maatschappelijke onrust als dit niet of onvoldoende geborgd wordt.47

De term beoogd curator dekt net als de vroegere term stille bewindvoerder niet
helemaal de lading, maar het is de term die opgenomen is in het wetsvoorstel en
daarmee hebben we het te doen.48 De taak van de beoogd curator bestaat uit het
behartigen van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers bij de voorbe-
reiding van een mogelijk faillissement (beoogd artikel 364 Fw). Daarbij is de
beoogd curator niet gehouden om instructies op te volgen van de schuldenaar of

46. J.J. van Hees, ‘Stille bewindvoering: pre-packen en wegwezen?’, Ondernemingsrecht 2014/
79; W.J. Slagter, ‘Drie eisen voor een aanvaardbare doorstart. Een reactie op: Stille
bewindvoering: pre-packen en wegwezen?’, Ondernemingsrecht 2014/134.

47. Zie de doorstart van het Ruwaard van Putten ziekenhuis en Estro kinderopvang. Bij het
voorbereiden van een doorstart in de zorg spelen nog een aantal externe actoren een
belangrijke rol. Te denken valt aan de Inspectie, de NZa, de zorgverzekeraars en mogelijk
het waarborgfonds, zie G.R.J. de Groot, ‘Zorg in de knel’, ZIP 2014/174.

48. Zie Van Hees 2014: de term curator lijkt prematuur want het is immers mogelijk dat er geen
faillissement volgt op de pre-pack periode.
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van schuldeisers. De beoogd curator kan informatie opvragen of inwinnen bij
de schuldenaar en met toestemming van de schuldenaar ook bij derden. Ook
kan met toestemming van de schuldenaar een derde worden verzocht om
onderzoek te verrichten.

De beoogd curator heeft weinig formele bevoegdheden. Dat neemt niet weg dat
de invloed van de beoogd curator in deze fase groot is. Hij zal bij de
voorbereiding van een doorstart na faillissement in deze fase immers een
voorlopig oordeel geven over de toelaatbaarheid van deze doorstart na
faillissement. Uiteindelijk is het aan de curator na faillietverklaring om de
voorbereide doorstart daadwerkelijk te realiseren. Door zijn betrokkenheid bij
de voorbereiding voor faillissement zal de curator deze beslissing beter
geïnformeerd onder afweging van de betrokken belangen kunnen nemen. Het
wetsvoorstel beoogt tegemoet te komen aan de behoefte uit de praktijk om een
mogelijk aanstaande faillissement in relatieve rust voor te kunnen bereiden.

Voor schuldeisers is een dergelijke voorbereiding echter niet transparant. In de
wet is de mogelijkheid opgenomen om bij of na faillietverklaring, wanneer de
beoogd curator en of beoogde rechter-commissaris hiertoe aanleiding zien, een
voorlopige commissie van schuldeisers in te stellen die de curator kan adviseren
over bijvoorbeeld de verkoop van bedrijfsonderdelen. Er bestaat echter geen
verplichting een dergelijke commissie in te stellen. In dat geval rest de
schuldeisers de mogelijkheid om ex artikel 69 Fw na faillietverklaring bij de
rechter-commissaris tegen een voorgenomen doorstart op te komen.

Een doorstart in faillissement wordt gebruikelijk gerealiseerd door een activa-
transactie. Daarbij worden doorgaans geen contracten overgedragen, omdat
hiervoor de medewerking van de wederpartij is vereist. Dit belemmert het
verzilveren van de waarde van (lucratieve) contracten. De juridische splitsing
kan hiervoor mogelijk uitkomst bieden. In de pre-pack fase zou de splitsing
kunnen worden gerealiseerd, waarna de curator nadat het faillissement is
uitgesproken over kan gaan tot verkoop van de aandelen in de verkrijgende
vennootschap. Een andere optie is om een splitsing reeds in de pre-pack fase voor
te bereiden, zodanig dat de splitsingsakte en de verkoop van de aandelen in de
verkrijgende vennootschap direct na faillissement kunnen plaats vinden. Koster
heeft hiertoe eerder reeds het voorstel gelanceerd voor een pre-pack plus.49

49. H. Koster, ‘Herstructureringen bij insolventie: naar de pre-pack plus!’, TvI 2013/7.
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4.2 Voorbereiding van de splitsing in de pre-pack fase

Koster stelt een regeling voor naar analogie van de Engelse scheme of
arrangement.50 Zijn voorstel is een vereenvoudigde splitsing mogelijk te
maken onder toezicht van de rechter. In de pre-pack fase kunnen de volgende
stukken worden voorbereid: splitsingsvoorstel, besluit tot splitsing, notariële
akte van splitsing. De beoogd rechter-commissaris dient aan deze stukken zijn
goedkeuring te verlenen. De volgende elementen kunnen volgens Koster
achterwege blijven: bestuursverslag, deskundigenverslag, deponering van be-
paalde stukken, aankondiging in een dagblad, verbod splitsing rechtsverhou-
ding en het recht op zekerheidstelling alsmede dus het recht van verzet en tot
slot de aansprakelijkheidsregeling van artikel 2:334t BW. Na realisatie van de
splitsing kunnen de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden ver-
kocht. Bekijken wij dit voorstel nader.

Door het gebruik van de vereenvoudigde splitsing blijft de winstpotentie van de
afgesplitste onderdelen binnen bereik van de splitsende rechtspersoon en
derhalve haar schuldeisers. De toetsing door de rechter-commissaris moet
voldoende bescherming bieden aan de schuldeisers. Er dient dan ook een
integrale toets plaats te vinden en niet enkel van een marginale toetsing, aldus
Koster. Het splitsingsvoorstel wordt opgezet vanuit een continuïteitsgedachte
voor de af te splitsen levensvatbare onderdelen van de onderneming.

Bij de behandeling van de splitsing in faillissement is besproken dat met het
gebruik van de splitsing een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende
groepen schuldeisers: de schuldeisers die bij de splitsing achterblijven en de
schuldeisers die met de splitsing overgaan op de verkrijgende vennootschap.
Onder de eerste groep schuldeisers zal de opbrengst van de boedel en daarmee
de verkoop van de verkrijgende vennootschap worden verdeeld. Of en zo ja in
welke mate dit leidt tot de voldoening van de vorderingen van deze schuldeisers
is afhankelijk van alle omstandigheden van het faillissement. De tweede groep
schuldeisers gaat inclusief hun hele rechtsverhouding over naar de verkrijgende
vennootschap. Deze schuldeisers hebben mogelijk nog uitzicht op de voldoe-
ning van hun gehele vordering, maar zekerheid hieromtrent hebben zij niet. Zij
delen bovendien niet in de opbrengst van de verkoop van de verkrijgende
vennootschap. Is dit verschil in behandeling acceptabel? Dit zal in mijn optiek
afhankelijk zijn van de omstandigheden. Van belang is daarbij het oordeel van
de rechter-commissaris. Deze zal de belangen van alle betrokken partijen tegen
elkaar moeten afwegen.

50. Zie Koster o.c.
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In de pre-pack fase kan in tegenstelling tot in een surseance wel in alle stilte een
splitsing worden voorbereid. Koster stelt daarbij voor dat het splitsingsvoorstel
niet wordt aangekondigd in een dagblad.

5. Aantastbaarheid splitsing en aansprakelijkheden

De mogelijkheden om een splitsing te vernietigen zijn, net als bij fusie, zeer
beperkt, zo blijkt uit artikel 2:334u BW (vgl artikel 2:323 BW voor fusie). Het
uitgangspunt is, volgens artikel 2:334u lid 2 BW dat een splitsing geldig is,
totdat de rechter de vernietiging heeft uitgesproken. De rechter kan de
vernietiging uitspreken op de vier limitatief opgenomen gronden in artikel
2:334u lid 1: (i) indien geen notariële akte is verleden; (ii) indien de splitsings-
akte wordt verleden ondanks een ingesteld verzet, dan wel indien een
ontbonden of failliete rechtspersoon in strijd met het verbod als partij deelneemt
aan de splitsing;51 (iii) indien een voor de splitsing vereist besluit van de
algemene vergadering nietig is;52 (iv) indien goedkeuring van de rechtbank
ontbreekt ingeval van de splitsing van een stichting.

De bevoegdheid tot het instellen van een vordering tot vernietiging vervalt
volgens artikel 2:334u lid 3 BW na verloop van zes maanden na de deponering
van de akte van splitsing door alle betrokken rechtspersonen ex artikel 2:334n
lid 3 BW.53 Is een vordering tot vernietiging ingesteld dan zal de splitsing
evenwel niet worden vernietigd indien het verzuim binnen een door de rechter
bepaalde termijn wordt hersteld of indien de splitsing bezwaarlijk ongedaan kan
worden gemaakt, aldus artikel 2:334u lid 4 BW. De laatste situatie, dat de splitsing
bezwaarlijk ongedaan kan worden gemaakt, zal zich, regelmatig voordoen.54

De vernietiging kan ook worden voorkomen doordat het verzuim wordt
hersteld. Gelet op het feit dat in enkele gevallen herstel van het verzuim niet
mogelijk is, zou mijns inziens in dergelijke gevallen kunnen worden volstaan

51. De curator van een failliete vennootschap kan echter onder bepaalde voorwaarden wel tot
splitsing besluiten van deze vennootschap, ingevolge artikel 2:334b lid 7 BW. Zie hiervoor sub 4.

52. Artikel 2:334u lid 1 sub c BW spreekt slechts over een besluit van de algemene vergadering.
Een redelijke wetsuitleg leidt er echter toe dat ook een bestuursbesluit waaraan gebreken
kleven in geval van een splitsing van een NV of BV tot vernietiging van de splitsing kan
leiden, zie T&C artikel 2:323 BW Boschma en Schutte-Veenstra aant. 3, anders Raaijmakers
en Van der Sangen, Losbladig artikel 2:323 aant. 4a en Buijn/Van Olffen, 2004 p.

53. Vgl. artikel 2:323 BW, de Zesde Richtlijn en de Derde Richtlijn.
54. Zie Van der Grinten die dit destijds reeds bij invoering van de fusieregeling voorspelde,

Handboek nr. 414.
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met het wegnemen van de hierdoor veroorzaakte schade. Indien echter een
splitsingsakte wordt verleden in strijd met het verbod dat een van de deelne-
mende partijen bij de splitsing in faillissement verkeert, kan het gebrek niet
hersteld kan worden. De kans dat dit gebeurt is overigens nagenoeg nihil, gelet
op de controlerende taak bij een splitsing van de notaris.

De vordering tot vernietiging kan worden ingesteld door iedere aandeelhouder,
bestuurder of andere belanghebbende. Een schuldeiser kan als belanghebbende in
de zin van artikel 2:334u kwalificeren.55 De rechter kan op grond van artikel
2:334u lid 5 BW, indien een splitsing ondanks een geconstateerd verzuim niet
vernietigd wordt, een schadevergoeding toekennen aan de eiser die door de
splitsing schade heeft geleden.56 De eiser zal in dat geval moeten kunnen aantonen
welke schade hij leidt door het verzuim. Ik sluit mij aan bij het eerdere pleidooi van
Leijten om de vernietiging van fusies en splitsingen geheel uit te sluiten en
daarvoor in de plaats uitsluitend een schadevergoedingsregeling op te nemen.57

Vernietiging van de splitsing op grond van de actio pauliana is vooralsnog niet
mogelijk. Buiten de verzetsregeling en de vernietiging van de splitsingsakte zelf
kan onder omstandigheden een actie uit onrechtmatig handelen uitkomst bieden
voor een benadeelde partij. Ook valt te overwegen of vernietiging van het
splitsingsbesluit zelf en dientengevolge mogelijk de splitsing een optie is. In het
laatste geval dienen de relevante (zeer korte!) termijnen goed in ogenschouw te
worden genomen.58 Tot slot is het mogelijk om de rechtbank te verzoeken op
grond van artikel 2:334r BW de bestaande overeenkomst met de splitsende
vennootschap te wijzigen, op de grond dat deze naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid niet ongewijzigd in stand behoort te blijven.59

55. Zie ook A.F.J.A. Leijten, ‘Procederen over fusies en splitsingen: voldoende rechtsbescher-
ming?’, in: G. van Solinge en M. Holtzer (red), Geschriften vanwege de vereniging
Corporate Litigation, 2003-2004, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 75,
p. 307-338 en M.A. Verbrugh, Structuurwijzigingen bij kapitaalvennootschappen en de
positie van schuldeisers, een rechtsvergelijkend onderzoek naar juridische fusie, splitsing en
omzetting, Kluwer 2007.

56. Vgl. artikel 2:323 lid 5 BW voor fusie.
57. Zie Leijten 2004, o.c.
58. Zie G.C. van Eck in zijn noot onder HR 20 december 2013, JOR 2014/66 (Schreurs q.q./

Favini Real Estate).
59. Zie hiervoor onder meer Rb. Midden-Nederland 25 maart 2015 JOR 2015/198 (Corio

Nederland/Coltex c.s.), Rb. Oost-Brabant 5 februari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:526 en
H. Koster, ‘Juridische splitsing en de werking van art. 2:334r BW’ in Bb 2015/37.
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6. Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de juridische splitsing zeker mogelijk-
heden biedt als herstructureringsinstrument voor een onderneming in moeilijk-
heden. Dit geldt te meer gelet op het feit dat van benadeling bij een splitsing
niet snel sprake zal zijn en mogelijkheden om een splitsing aan te tasten beperkt
zijn. Ook in een prepack fase kan dit uitkomst bieden. Het verdient aanbeveling
hiervoor wel een verkorte procedure mogelijk te maken, waarbij ter compen-
satie van de beperking van de bescherming van schuldeisers een belangrijke rol
moeten worden toebedeeld aan de rechter-commissaris. Ook in faillissement
kan splitsing uitkomst bieden. Hiervoor geldt echter net als voor de prepack dat
de procedure moet worden bekort.
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Accountantscontrole van ‘het concern’

P. MIEDEMA RA

1. Inleiding

De rol van accountants ligt onder een vergrootglas. Er is een groot pakket aan
wet- en regelgeving van toepassing op de accountant en zeker die accountant
die ook nog wettelijke controles verricht. Ook de aandacht van curatoren voor
het werk van accountants neemt hierbij toe, mede doordat accountants over het
algemeen toch een redelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Vaak wordt dit via een tuchtprocedure bij de Accountantskamer aanhangig
gemaakt. Aan mij1 is gevraagd een bijdrage te leveren aan de Insolad-bundel
over de rol van de accountant bij de controle van een concern. Een bijzonder-
heid om als accountant te schrijven in een uitgave voor curatoren. Ik besef mij
terdege dat dit artikel mogelijk nog meer wijzende vingers op zal leveren
richting de accountant, die mogelijk zijn werk niet goed heeft gedaan. In de
dagelijkse praktijk houd ik mij bezig met controle van (middelgrote en grote)
ondernemingen, vaak met grensoverschrijdend karakter, alsmede met de
afwikkeling van Eurocommerce als curator. In dit faillissement speelde niet
zozeer de rol van de accountant in concern-verband, maar de procedure bij de
accountantskamer geeft aan dat de gevolgen van het niet voldoen aan kwali-
teitsmaatstaven groot kunnen zijn. In dit artikel wil ik u meenemen in de wet-
en regelgeving die van toepassing is voor de concern-accountant waarbij een
aantal gebruikte begrippen nader worden uitgelegd. Daarna zal ik u meenemen
in een eigen praktijkvoorbeeld en de in mijn ogen noodzakelijke do’s (en soms
ook don’ts) aangeven waar u als curator de groepsaccountant op kunt bevragen.

1. Peter Miedema is als registeraccountant verantwoordelijk voor een deel van de controleprak-
tijk van De Jong & Laan Accountants & Adviseurs. In 2012 is Peter samen met de heren mr.
Spliet en mr. Schepel benoemd als curator in het faillissement van Eurocommerce. Tot de
klantenkring van Peter behoren verder grote en middelgrote ondernemingen uit diverse
sectoren die vallen onder de wettelijke controleplicht voor ondernemingen alsmede enkele
kleinere organisaties die vrijwillig, statutair of vanuit subsidie-oogpunt gecontroleerd
worden.
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2. Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving waaraan de accountant zich dient te houden bij zijn
controlewerkzaamheden is opgenomen in de Handleiding Regelgeving Ac-
countancy (HRA2) die bestaat uit een aantal onderdelen:
– Wet op het accountantsberoep
– Wet tuchtrechtspraak accountants
– Wet toezicht accountantsorganisaties
– Besluit toezicht accountantsorganisaties

Naast deze wetgeving is de HRA doorspekt met verordeningen en Nadere
Voorschriften. In de nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV
COS) is in de Standaarden 100-899 de wet- en regelgeving opgenomen over
hoe de accountant een controle-opdracht dient uit te voeren, met welke
diepgang en werkzaamheden en ook welke overwegingen de accountant hierbij
dient te maken. Ik zal niet alle Nadere Voorschriften behandelen, maar alleen de
relevante: Standaard 600 handelt specifiek over “bijzondere overwegingen:
controles van financiële overzichten van een groep (inclusief de werkzaamhe-
den van accountants van groepsonderdelen). Hierin is opgenomen dat de
“opdrachtpartner” op groepsniveau verantwoordelijk is voor de aansturing
van, het toezicht op en de uitvoering van de controleopdracht op groepsniveau
in overeenstemming met professionele standaarden en de van toepassing zijnde
vereisten op grond van wet- en regelgeving, alsmede voor de vraag of de
uitgebrachte controleverklaring in de gegeven omstandigheden passend is.
Gevolg hiervan is, dat de groepsaccountant een onverdeelde verantwoordelijk-
heid heeft. Deze verantwoordelijkheid is steeds gericht op de verantwoording
(veelal jaarrekening): deze mag geen fouten van materieel belang bevatten. Een
fout is van materieel belang, indien de gebruiker op basis van de verantwoor-
ding zonder die fout een andere beslissing had genomen. Voor de bepaling van
dit materieel belang worden rekenregels gehanteerd, die per accountantsorga-
nisatie verschillen en de materialiteit wordt vaak bepaald voor de verantwoor-
ding als geheel. De materialiteit is een kwestie van professionele
oordeelsvorming door de accountant en is geregeld in Standaard 320 (NV
COS) en dient door de accountant uitgelegd te kunnen worden. Hierdoor is het
zo, dat de materialiteit extreem hoog kan worden gezet, maar uitgegaan dient te
worden van een redelijk denkende gebruiker die ook redelijke besluiten nemen
op basis van gepresenteerde financiële informatie.

2. De HRA (inclusief de Nadere Voorschriften voor Controle en Overige Standaarden (NV
COS) is terug te vinden op de website van de NBA.
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De accountant bij Eurocommerce hanteerde bijvoorbeeld een materialiteit
van 2 miljoen euro: hij heeft ingeschat dat wanneer er een fout in de
jaarrekening zou zitten van 2 miljoen euro in vermogen of resultaat, de
gebruiker een andere beslissing zou hebben genomen. Dit betekent dat
de accountant dan voldoende controlewerkzaamheden moet doen om vast te
kunnen stellen dat er geen fouten met die (cumulatieve) omvang in de
jaarrekening zitten. In de praktijk betekent dit dat de accountant zijn werk-
zaamheden zo inricht, dat iedere fout van 50%-75% van de materialiteit,
hetgeen wij uitvoeringsmaterialiteit noemen, dient te worden ontdekt. In de
accountantspraktijk is het nu nog niet standaard dat de materialiteit die de
accountant hanteert met de cliënt of belanghebbenden wordt gedeeld. Er wordt
geëxperimenteerd met het benoemen van de gehanteerde materialiteit in
controleverklaringen, waardoor de gebruiker daar een absoluut bedrag kan
koppelen aan de zekerheid die door de accountant wordt gegeven in de
controleverklaring. Voor curatoren die een tuchtklacht overwegen richting
een accountant is het zeker zaak om de gehanteerde materialiteit op te vragen
bij de accountant.

In het kader van de groepscontrole betekent dit dus, dat de accountant die
diepgang dient aan te brengen (en dus ook over te brengen naar ingeschakelde
accountants voor groepsonderdelen). De stappen die de accountant hiertoe dient
te zetten, zal ik achtereenvolgens behandelen.

2.1 Opdrachtaanvaarding of continuering

Bij de opdrachtaanvaarding of continuering moet de groepsaccountant bepalen
of er redelijkerwijs verwacht kan worden dat voldoende en geschikte controle-
informatie met betrekking tot het consolidatieproces en de financiële informatie
van groepsonderdelen wordt verkregen om daarop het controleoordeel op
groepsniveau te baseren.

Dit betekent, dat de accountant op voorhand voldoende inzicht moet hebben
in de groep, haar onderdelen en hun omgevingen om de significante onderdelen
in de groep in te kunnen schatten. Een onderdeel is significant bij een omvang
van 15% van het groepstotaal of wanneer sprake is van bijzondere posten,
processen of schattingen die van belang zijn voor de jaarrekening als geheel.
Deze inschatting is vaak gebaseerd op ervaring uit het verleden of recente
financiële informatie in de vorm van een concept-jaarrekening van groeps-
onderdelen of interne tussentijdse cijfers. Mocht het zo zijn dat de accountant
op voorhand tot de conclusie komt dat er geen voldoende en geschikte controle-
informatie kan worden verkregen als gevolg van beperkingen die door het
management op groepsniveau zijn opgelegd en mogelijk leiden tot een
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oordeelonthouding over de financiële overzichten van de groep, dan moet de
opdracht niet worden aanvaard danwel teruggegeven of, indien wet- en
regelgeving dit anderszins verbiedt, een oordeelonthouding af te geven nadat
de controle van de groep is uitgevoerd. Er geldt nogal sterk het motto: bezint
eer ge begint!

De groepsaccountant gaat vervolgens aan de slag en maakt een algehele
aanpak voor de groepscontrole, meestal vastgelegd in een controleplan. Dit
controleplan bevat onder meer een beschrijving van de risico’s die door de
accountant zijn onderkend voor de verantwoording als totaal en per groeps-
onderdeel en de daarop geplande werkzaamheden (aard, timing en omvang) ter
afdekking van die risico’s. Per groepsonderdeel wordt vervolgens de materi-
aliteit toegewezen. Deze materialiteit per groepsonderdeel is altijd ten hoogste
gelijk aan de materialiteit van de totale groep, maar veelal lager omdat een
groepsonderdeel niet groter kan zijn dan het geconsolideerde geheel. Voor
groepsonderdelen die niet als significant zijn aangemerkt dient de accountant
cijferanalyses uit te voeren.

2.2 Communicatie met de accountant van een groepsonderdeel

Hoe werkt nu de communicatie tussen de groepsaccountant en de accountant
van een groepsonderdeel?

Meestal is er een accountant van een groepsonderdeel geselecteerd door het
management van de controlecliënt. Soms is het zo, dat deze accountant uit het
netwerk komt van de groepsaccountant. De accountant van het groepsonderdeel
wordt aangeschreven met “audit instructions”. Voordat de aanschrijving plaats
vindt, toetst de groepsaccountant of er sprake is van voldoende competenties,
capaciteiten en objectiviteit van de accountant van een groepsonderdeel. Zo
dient onder meer te worden onderzocht of de accountant is in geschreven bij
een beroepsorganisatie die onderworpen is aan tuchtrecht, de accountant niet
betrokken is (geweest) bij malversaties en voldoende kennis in huis heeft om de
controle van het groepsonderdeel uit te voeren (Standaard 220). Als de
accountant van het groepsonderdeel al bekend is bij de groepsaccountant,
dan is het beoordelen van deze zaken uiteraard makkelijker.

In de audit-instructions zijn onder andere de volgende zaken opgenomen:
– Inleiding/opdracht
– scope van de opdracht inclusief geldende wet- en regelgeving/grondslagen

voor de jaarrekening
– alle andere groepsonderdelen en verbonden partijen waarvan opgave gedaan

moet worden van transacties in verband met de consolidatie
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– materialiteit per groepsonderdeel en de “duidelijk onbeduidende fout” (die
fout die voor de gebruiker niet ter zake doet en die derhalve niet wordt
aangepast), welke door de groepsaccountant worden voorgeschreven aan de
accountant van het groepsonderdeel.

– risicoanalyse en geplande werkzaamheden
– belangrijke posten in de jaarrekening en belangrijke transactiestromen
– communicatie met de groepsaccountant, waaronder het verzoek om andere

risico’s, afwijkingen of problemen in de opdracht zo spoedig mogelijk te
melden bij de groepsaccountant

– rapportagedata

Soms is het zo, dat er voorafgaande aan de controle een meeting wordt geregeld
tussen de groepsaccountant en de accountant van het groepsonderdeel. Dit kan
zijn om de standaarden voor de controle nog eens door te lopen danwel de
risicoanalyse nader met elkaar te bespreken.

Tijdens de controle wordt af en toe en bij belangrijke gebeurtenissen overleg
gevoerd tussen de groepsaccountant en de accountant van een onderdeel. In de
praktijk zie ik ook veel, dat er geen communicatie is, maar pas bij afronding van
de opdracht de bijzonderheden worden gerapporteerd. Dit wordt gedaan in de
vaste formats die door de groepsaccountant worden meegestuurd bij de audit-
instructions. Bij terugontvangst van de rapportage overweegt de groepsaccoun-
tant of het nodig is om een dossierreview te doen bij de accountant van een
groepsonderdeel. Dit wordt veelal wel gedaan en is noodzakelijk om de
diepgang van de werkzaamheden te waarborgen. Van zo’n dossierreview wordt
verslag gedaan in het controledossier van de accountant. Hierbij wordt op de
belangrijkste posten die in de risicoanalyse zijn aangegeven nog extra aandacht
gericht ter afdekking van de risico’s: heeft de accountant van het groeps-
onderdeel nu voldoende werkzaamheden gedaan zodat vastgesteld kan worden
dat er geen resterende risico’s meer bestaan over posten, processen of trans-
actiestromen. De informatie over de werkzaamheden van de accountant van het
groepsonderdeel gebruikt de groepsaccountant weer bij de beoordeling van het
volgende jaar.

In de praktijk is het veelal zo, dat de accountant van een groepsonderdeel
zelfstandig een verklaring afgeeft bij de verantwoording van het groepsonder-
deel. De accountant van het groepsonderdeel houdt hiervoor een eigen
materialiteit en uitvoeringsmaterialiteit aan die maximaal gelijk is aan de
materialiteit en uitvoeringsmaterialiteit die door de groepsaccountant zijn
aangegeven. Als er door de accountant van een significant groepsonderdeel
een verklaring van oordeelonthouding wordt afgegeven, dan kan de groeps-
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accountant ook lastig tot een ander oordeel komen tenzij de omissies die door
de accountant van het groepsonderdeel zijn geconstateerd worden ondervangen
door maatregelen vanuit andere groepsonderdelen en daar werkzaamheden op
zijn gedaan door de groepsaccountant.

In Standaard 260 (communicatie met de met governance belaste personen) zijn
de verplichtingen voor de accountant vastgelegd over communicatie met de
controlecliënt. Deze Standaard handelt over de aard, timing en adequaatheid
van het communicatieproces. In hoofdlijn is het zo, dat de accountant steeds
moet afwegen of de vorm van communicatie effectief kan werken. Meestal
wordt gekozen voor schriftelijke communicatie voor de majeure onderwerpen.
Minder majeure onderwerpen kunnen ook mondeling worden gecommuni-
ceerd. Ook de groepsaccountant heeft deze standaard na te leven voor datgene
dat wordt geconstateerd bij groepsonderdelen, ook als de controle daarop door
andere accountants wordt verricht.

3. Praktijkcasus: transportonderneming X B.V. met vestigingen in
Nederland, Duitsland en België

Een klant van ons kantoor waar ik de groepsaccountant ben, heeft een trans-
portonderneming met meerdere vestigingen in Nederland, 2 in Duitsland en 1 in
België. De totale omzet van de groep is ca. 140 miljoen euro, waarvan circa 60
miljoen wordt behaald door de Duitse vennootschappen, slechts circa 1 miljoen
door de Belgische vennootschap en de rest door de Nederlandse vennootschap-
pen. In België worden specifieke werkzaamheden verricht die anders zijn dan
die van de rest van de groep. In Nederland worden naast transportactiviteiten
ook warehousing-activiteiten verricht en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd
voor cliënten.

De Duitse vennootschappen zijn uiteraard controleplichtig vanwege omvang
(omzet, balanstotaal en aantal werknemers). De Belgische vennootschap is niet
controleplichtig, omdat zij niet aan de vereiste criteria voldoet. De contracten
met opdrachtgevers worden veelal op groepsniveau afgesloten. De onderne-
ming is zeer solide met een prima eigen vermogen en keurige kengetallen. Het
groepsvermogen bedraagt circa 50% van het balanstotaal. De materialiteit
bedraagt hier ca. 700.000 euro, als uitvoeringsmaterialiteit is 500.000 euro
gekozen. Er wordt derhalve verwacht dat de gebruiker bij een afwijking op
vermogen of resultaat van 700.000 euro een andere beslissing neemt. Als
gebruikers zijn met name aangemerkt de aandeelhouders, de bankiers alsmede
crediteuren van de vennootschappen. Voor de verschillende groepsonderdelen
is de materialiteit zelfstandig berekend en daarbij is beoordeeld of de materi-
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aliteit passend is. Voor de Belgische entiteit is deze vastgesteld op 70.000 euro,
voor de Duitse vennootschappen op ca 400.000 euro.

Ingeschat is, dat de cliënt een voldoende resultaat wil laten zien, maar niet te
hoog omdat zij daar anders belastingen over af dient te dragen. Wel wil de cliënt
een goed eigen vermogen laten zien omdat dat van belang is bij aanbestedingen.
De cliënt is risico-mijdend. De belangrijkste risico’s op fouten in de geconso-
lideerde jaarrekening betreffen de volgende posten:
– materiële vaste activa: is de waardering van de transportmiddelen correct,

consistent en niet te hoog of te laag?
– vorderingen op debiteuren: zijn deze volwaardig?
– volledigheid van de opgenomen vorderingen inzake bonussen (schattings-

post, altijd een aandachtspunt)
– juistheid van de crediteurenpositie: zijn de crediteuren die zijn opgenomen

nog wel crediteur?
– volledigheid omzet: leidt iedere activiteit (rit, reparatie of andere opdracht)

tot een omzetboeking ?
– consolidatie: wordt de interne omzet juist en volledig gecorrigeerd in de

jaarrekening?
– waarderingsgrondslagen: zijn de gehanteerde waarderingsgrondslagen in het

buitenland conform die van de moedermaatschappij in Nederland of moeten
hier aanpassingen in de consolidatie worden gedaan?

– transferpricing: worden er geen winsten verschoven tussen Nederland en het
buitenland?

– houdt de groep zich aan wet- en regelgeving (rijtijdenwet, auto’s niet te
zwaar beladen etc.) ?

– mogelijke discontinuïteit van de Belgische vennootschap door structureel
verlies en de waardering van intercompany-posities en eventuele toelichting
hierop in de jaarrekening

– frauderisico: worden de uren van chauffeurs juist en volledig in de
loonadministratie opgenomen?

Als groepsaccountant ben ik begonnen bij de beoordeling van de kwaliteit en
capaciteit van de accountants van de onderdelen in Duitsland en België. Het
betreft hier kantoren die goed bekend staan, accountants die niet betrokken zijn
bij tuchtrechtprocedures en de laatste tijd niet in het nieuws zijn geweest met
bijzonderheden. Dit is vastgesteld door internet te raadplegen en navraag te
doen bij de accountants zelf. Op basis van de jaarrekening 2014 en interne niet
gecontroleerde cijfers van de groep is in september 2015 een inschatting
gemaakt van de belangrijkste posten en processen per groepsmaatschappij en
is beoordeeld of die posten naar aard en omvang significant zijn voor de
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jaarrekening. Hierop zijn cijferanalyses uitgevoerd. De bovenstaande risico-
analyse is vervolgens vertaald naar de verschillende groepsmaatschappijen,
rekening houdend met de uitkomsten van de cijferanalyses. Hierbij is het zo, dat
voor 1 van de Duitse entiteiten die pas kort tot de groep behoort, op een
afwijkende wijze ten opzichte van de moedermaatschappij wordt afgeschreven
op materiële vaste activa.

Vervolgens zijn de audit-instructions verstuurd aan de accountants in Duitsland.
De Belgische accountant stelt alleen een jaarrekening en een aangifte voor de
Belgische belastingdienst samen en heeft geen controle-opdracht van het
Nederlandse management gekregen. Bij brief in het najaar 2015 hebben wij
deze accountant verzocht om specifieke werkzaamheden uit te voeren op alleen
die posten die naar onze mening van belang zijn, rekening houdend met de
toegerekende materialiteit.

De ontvangst van de audit-instructions is per ommegaande bevestigd door de
Duitse accountant. Om goed de kwaliteit in te kunnen schatten van deze
accountant is op mijn instigatie een gesprek gearrangeerd over de risico’s en de
aard en timing van de werkzaamheden. De kwaliteitsstandaard van Nederlandse
accountants is over het algemeen hoog ten opzichte van buitenlandse accoun-
tants. Duitse accountants hebben een iets andere achtergrond in controleme-
thoden en technieken, waardoor een gesprek over de uit te voeren
werkzaamheden verhelderend werkt. Het team van de accountant van de Duitse
groepsmaatschappijen gaf in dit gesprek blijk van voldoende kennis. Wij
hebben nog enige suggesties gedaan ter verbetering van de efficiency en
effectiviteit in de door hem voorgestelde controle-aanpak, met name op het
vlak van data-analyse in verband met verschillende systemen die de cliënt
gebruikt (aansluiting tussen logistieke pakket en financiële verantwoording).

De uitvoering van de controle in Duitsland bleek iets weerbarstiger dan op
voorhand gedacht. Dit werd met name veroorzaakt door grote personele druk
op de vestiging bij de cliënt, waardoor de oplevering van stukken aan de Duitse
accountant niet gestructureerd liep. De Duitse accountant heeft mij hier
telefonisch van in kennis gesteld en op basis van die informatie ben ik samen
met de controller van de Nederlandse moedermaatschappij naar de vestiging in
Duitsland geweest om maatregelen te treffen en het probleem op te lossen door
handjes op de administratie in te schakelen. Na inschakeling van meer mensen
die kwalitatief goed werk hebben geleverd, was dit probleem uit de wereld en is
de controle van deze groepsmaatschappijen vlot afgewerkt.
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Bij de consolidatie is extra aandacht geschonken aan het feit, dat alle financiële
cijfers op dezelfde grondslagen moeten worden gebracht als de grondslagen van
de moedermaatschappij in Nederland. In 1 van de vennootschappen wordt op
andere wijze afgeschreven, hetgeen leidt tot een aanpassing van de cijfers die
gebruikt worden in de consolidatie ten opzichte van de vennootschappelijke
jaarrekening in Duitsland van ruim 1 miljoen euro. Hierbij wordt dan rekening
gehouden met latente belastingverplichtingen in de geconsolideerde jaarreke-
ning.

Met de Belgische accountant is een afspraak gemaakt om de concept-jaarreke-
ning door te spreken. Deze is voorafgaande aan de bespreking ontvangen en
door cijferanalyses verder geanalyseerd op een zodanig niveau dat er voldoende
zekerheid is dat er geen fout groter dan de uitvoeringsmaterialiteit voor deze
Belgische onderneming meer resteert. In de bespreking kwam aan het licht, dat
de Belgische entiteit was verhuisd waarbij huurdersinvesteringen waren gedaan
die niet meer konden worden meegenomen en derhalve extra afgeschreven
dienden te worden. Een en ander is alsnog verwerkt in de cijfers van de
Belgische onderneming. In de bespreking is verder de mogelijke discontinuïteit
van de Belgische onderneming aan de orde geweest en hoe dit in België in zijn
werk gaat. Er zijn grote verschillen tussen landen waar het gaat om discon-
tinuïteit van ondernemingen en de wijze waarop een eventuele deconfiture kan
plaatsvinden. Dit is vervolgens ook gerapporteerd en besproken met het lokale
management en de directie van de moedermaatschappij. Uiteindelijk is besloten
dat er nog voldoende zicht is op herstel bij de Belgische groepsmaatschappij en
dat er nog niet tegen liquidatie-grondslagen hoeft te worden gewaardeerd.

In het accountantsverslag dat aan de directie en de raad van commissarissen van
de transportonderneming is gepresenteerd, zijn bovenstaande items ten aanzien
van Duitsland en België meegenomen en besproken. Hiermee is voldaan aan de
eisen van Standaard 220 die handelt over de communicatie met de cliënt en is
Standaard 600 volledig nageleefd.

4. De do’s voor curatoren bij accountantscontrole van een groep

Waar dient de curator van een groep nu op te letten? Wat zijn de werkelijke
onderwerpen die van belang zijn bij de beoordeling door curatoren of de
accountant zijn werk goed heeft gedaan?

Er zijn talloze onderwerpen waarop de accountant van een groep zijn aandacht
dient te richten. Er zijn er echter altijd maar een paar die zo significant zijn voor
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de jaarrekening die echt kunnen leiden tot een materiële fout. Deze risico’s zijn
vaak te herleiden tot een aantal soorten:
– waardering van activa
– onderlinge vorderingen en schulden binnen de groep en inbaarheid
– volledigheid en juistheid van in de consolidatie betrokken vennootschappen
– juistheid en volledigheid van omzet
– wet- en regelgeving (claims/juridische procedures met materieel effect, met

name in het buitenland)

Het vaststellen of de accountant overeenkomstig wet- en regelgeving (met name
Standaard 600 volgens de NV COS) handelt is over het algemeen makkelijk
vast te stellen als het accountantsdossier verkregen is: heeft de accountant audit-
instructions verstrekt en afwegingen gemaakt die passen in het kader van deze
Standaard. Is de materialiteit die is toegekend aan de groepsmaatschappijen
logisch en afgestemd op de gebruikers van de jaarrekening? Daarnaast is met
name van belang dat de accountant zich (tijdig) op de hoogte stelt van de
uitkomsten van de controlewerkzaamheden van de accountant van groepsmaat-
schappijen en daarover communiceert met de opdrachtgever. De accountant
moet dit vastleggen in zijn dossier en de curator kan de accountant daar gericht
op bevragen, zeker bij een tuchtprocedure bij de accountantskamer.

4.1 Waardering van activa

De onjuistheid in de waardering van activa blijkt vaak pas achteraf. Van belang
in groepsstructuren en geconsolideerde jaarrekeningen is wel, dat alle activa op
grondslagen van de moedermaatschappij worden gewaardeerd en dat deze
grondslagen per categorie actief hetzelfde zijn. Dit moet blijken uit de
toelichting in de jaarrekening. Met name wanneer actuele waarde als grondslag
wordt gebruikt, is het opletten geblazen: heeft de accountant voldoende
werkzaamheden gedaan om vast te stellen dat er geen materiële afwijking zit
in de waardering? Waardering op actuele waarde kan op verschillende wijzen.
Vaak wordt een taxatierapport van een waarderingsdeskundige gebruikt. Ook
dan gelden voor de accountant een aantal basisregels: hoe heeft de accountant
vastgesteld dat degene die de waardering heeft uitgevoerd ook daadwerkelijk
deskundig is? Ook hier gaat het om voldoende competenties, te goeder naam en
faam bekend staan van de deskundige en objectiviteit ten opzichte van de
opdrachtgever. Uiteraard dient de accountant ook inhoudelijke werkzaamheden
te verrichten op de data die gebruikt zijn voor de waardering: kloppen de
basisgegevens (huur/kapitalisatiefactoren ed), zitten er geen onverklaarbare
verschillen in vergelijkbare kengetallen die gebruikt worden voor locaties en
zijn de verschillen die er wel zijn voldoende verklaard?
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Bij Eurocommerce was uiteraard de waardering van het onroerend goed van het
grootste belang voor het beeld van de jaarrekening. Hierbij had de accountant
voor de jaarrekening 2010 gebruik gemaakt van een “waarde-indicatie” van
DTZ Zadelhoff. De huurstromen die daadwerkelijk gefactureerd werden, waren
hierbij in onvoldoende mate aangesloten bij de “waarde-indicatie”, waardoor
grote verschillen ontstonden. Tevens waren er in de waarde-indicatie voor
vergelijkbare panden op vergelijkbare locaties toch verschillende contante
waarde factoren genomen die de accountant onvoldoende had onderkend. In
de klacht bij de tuchtrechter is dit ook aan de orde geweest en de rechtbank
heeft hierbij geoordeeld dat de accountant bij zijn controlewerkzaamheden
onzorgvuldig is geweest.

4.2 Onderlinge vorderingen en schulden binnen de groep en inbaarheid

Als een groepsmaatschappij een vordering heeft op een andere groepsmaat-
schappij met een negatief eigen vermogen, dan dient over het algemeen een
voorziening voor oninbaarheid te worden getroffen bij de groepsmaatschappij
die de vordering heeft. Meestal is dit een voorziening ter grootte van het
negatieve vermogen danwel (indien de vordering kleiner is) ter grootte van de
totale vordering. Het komt ook voor dat in groepsverband financieringsafspra-
ken zijn gemaakt die in omvang groter zijn dan de vordering en waarvoor een
aansprakelijkheid is afgegeven. Ook deze dienen in de jaarrekening te worden
voorzien. Bij consolidatie vallen deze voorzieningen veelal weer vrij, waardoor
verschil ontstaat tussen het geconsolideerde eigen vermogen en resultaat en het
enkelvoudige eigen vermogen respectievelijk resultaat. De directie van de
vennootschap moet een voldoende voorziening treffen voor de resterende
risico’s. De accountant dient dit te beoordelen aan de hand van prognoses
voor de groepsmaatschappijen met negatieve eigen vermogens. Indien er op
termijn geen zicht is op herstel en de financierbaarheid van de deelneming in
gevaar komt en de bereidheid vanuit de moedermaatschappij er niet meer is om
verder te financieren, dan moet overgegaan worden op liquidatiegrondslagen
inclusief een toelichting in de jaarrekening. Altijd dient het verschil tussen
geconsolideerd eigen vermogen en enkelvoudig eigen vermogen te zijn
toegelicht in de jaarrekening (art. 2:389 lid 10 BW). Het is van belang dat de
curator goed kennis neemt van de redenen van het opnemen van de verschillen,
aangezien deze snel inzicht geven in aansprakelijkheid voor groepsmaatschap-
pijen danwel voorzieningen op intercompany-vorderingen. Mijn ervaring is, dat
het in de consolidatiekring nog vaak achterwege wordt gelaten omdat “op
geconsolideerd niveau er toch geen afwijking is?”.
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4.3 Volledigheid en juistheid van in de consolidatie betrokken
vennootschappen

Het consolidatievraagstuk is een lastig vraagstuk. In art. 2:406 lid 1 BW is de
consolidatieplicht opgenomen van het groepshoofd op het moment dat sprake is
van overheersende zeggenschap of centrale leiding. In de literatuur levert dit
ook veel discussie op en in het werkveld van de accountant is soms lastig te
onderkennen of sprake is van die centrale leiding over overheersende zeggen-
schap, met name waar het gaat om buitenlandse entiteiten die wel of niet tot de
groep behoren. In Nederland is het handelsregister goed bijgewerkt, maar in het
buitenland is dit lastig te benaderen. En ook dan is het nog steeds de vraag hoe
de feitelijke zeggenschap ligt. Hoe weet de accountant nu of alle aandelen-
transacties met dochter- of kleindochtervennootschappen juist zijn verwerkt,
ook ten behoeve van de consolidatiekring? Vaak ligt er een link met de
uitgaande of inkomende kasstromen, maar deze zijn vaak ten opzichte van
het geconsolideerde niveau binnen de groep dusdanig klein, dat deze niet
worden ontdekt bij cijferanalyses. Hiervoor zijn andere maatregelen nodig,
welke rechtstreeks bevraagd dienen te worden bij de ingeschakelde accountants
die een deel van de groep controleren. Ieder jaar opnieuw laten wij in de audit-
instructions opnemen dat de ingeschakelde accountants van een groepsonder-
deel specifiek bevestigen of en welke wijzigingen zich in de groep hebben
voorgedaan. Tevens laten we dit bevestigen door het management in de “letter
of representation”. Of dat voldoende zekerheid biedt, is zeer de vraag, maar
meer mogelijkheden heeft de accountant over het algemeen niet. De curator kan
bij zijn werkzaamheden wel een consolidatiestaat opvragen. Hulp van een
accountant die veelvuldig consolidatievraagstukken behandelt, kan hierbij
raadzaam zijn.

Daar waar vennootschappen niet tot de consolidatiekring horen, speelt bij
een negatief eigen vermogen van de deelneming het vraagstuk in hoeverre er
voorzieningen moeten worden gevormd voor eventuele verliezen als gevolg
van mogelijke oninbaarheid van intercompany-vorderingen en voorzieningen
voor andere risico’s op basis van juridische of contractuele bepalingen. Indien
de moedermaatschappij bijvoorbeeld mee tekent bij het verkrijgen van finan-
ciering en daar aansprakelijk voor is, dan dient dit duidelijk te blijken uit de
voorziening op vorderingen op de deelneming danwel het opnemen van een
voorziening voor aansprakelijkheidsrisico’s. Dit levert vaak veel discussie op
met directies omdat dit vaak grote impact heeft op het eigen vermogen van de
moedermaatschappij.
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4.4 Juistheid en volledigheid van de omzet

In Nederland is in de accountantswetgeving een grote plaats ingeruimd voor
juistheid en volledigheid van de omzet. Met name volledigheid heeft in het
buitenland niet de aandacht van de accountant. Daar gaat het vaak meer om
procedurele aspecten voor afstemming met de belastingdienst aldaar en minder
om: hoe weet ik als accountant nu zeker dat de cliënt de juiste en/of volledige
omzet verantwoord in de jaarrekening? In Nederland proberen we keurig een
verband te leggen tussen de geld- en goederenbeweging: heeft mijn cliënt voor
iedere uitgegeven euro voldoende ingekocht en heeft zij voor ieder geleverd
goed euro’s teruggekregen? Als accountant is het lastig om accountants in
andere landen het gedachtengoed bij te brengen dat dit verband er moet zijn,
hoewel soms boterzacht. De groepsaccountant heeft echter een onverdeelde
verantwoordelijkheid en in onze wet- en regelgeving is opgenomen dat er altijd
een risico is ten aanzien van de omzetverantwoording. Dit ligt vast in Standaard
240 (NV COS) waar het gaat om de verantwoordelijkheden van de accountant
met betrekking tot fraude in het kader van financiële overzichten. De curator
kan ook hier de accountant bevragen over zijn werkzaamheden (en die van zijn
ingeschakelde accountants van groepsonderdelen). Wat heeft de accountant
specifiek gedaan aan de beoordeling van de juistheid e/of volledigheid van de
omzet en hoe weet de accountant die een goedkeurend oordeel afgeeft in zijn
controleverklaring dat er inderdaad geen afwijkingen van materieel belang
zitten in de omzet? Hierbij dient de accountant met name de inschatting te
maken over de vatbaarheid van de financiële verslaggeving voor fraude: welk
belang heeft de ondernemingsleiding bij het onjuist/onvolledig voorstellen van
omzet en resultaat? Deze vaststelling lukt alleen als er voldoende kennis is van
de controlecliënt door de groepsaccountant.

4.5 Wet- en regelgeving (claims/juridische procedures met materieel effect,
met name in het buitenland)

Het niet houden aan wet- en regelgeving door de controlecliënt kan grote
gevolgen hebben. Met name daar waar regelgeving strikt wordt toegepast en de
klant weinig kennis bezit van de wet- en regelgeving in landen waar hij/zij
zaken doet, is een risico. Gevolgen kunnen boetes zijn, maar ook het intrekken
van vergunningen waardoor niet meer gewerkt kan worden. Dit heeft verstrek-
kende gevolgen voor waardering van posten in de balans en uit zich pas vaak
wanneer het boekjaar al is afgesloten en de jaarrekening is opgemaakt,
gecontroleerd en goedgekeurd. In het kader van de controle van de transport-
onderneming is al even genoemd de rijtijdenwet. Boetes kunnen groot zijn en
van materieel belang voor de jaarrekening, met name wanneer het verzuim of
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het vergrijp herhaaldelijk voorkomt. Voor de accountant is dit ook lastig om
vast te pakken, hoewel hij daartoe wel een verplichting heeft om werkzaam-
heden te besteden aan dit onderdeel op basis van Standaard 250 (NV COS).
Alleen door werkzaamheden uit te voeren in het volgende boekjaar (voort-
gezette controlewerkzaamheden) en door inlichtingen van de cliënt kan de
accountant achterhalen of dit speelt. Eventueel kan een lawyers-letter worden
opgevraagd bij de huisadvocaat, maar ook dat geeft geen zekerheid dat alle
procedures bekend zijn bij de accountant. Het kan zijn, dat procedures bij een
gespecialiseerde advocaat worden ondergebracht en niet bij de huisadvocaat.
Natuurlijk staan er nog enkele controlewerkzaamheden ten dienste van de
accountant: hij kan aan de hand van de betaalde juridische kosten zien welke
zaken er op dit vlak spelen of gespeeld hebben. De inschatting van lopende
zaken is echter altijd een kwestie van professional judgement: de accountant
krijgt alleen het verhaal van de zijde van zijn cliënt te horen en niet die van de
tegenpartij en moet daarop zijn oordeel baseren, zeker waar het gaat om
materiële bedragen. Eventueel kan een second opinion worden gevraagd bij
een andere partij, maar ook dat biedt niet altijd het gewenste comfort voor de
accountant. Vaak is het motto: beter te voorzichtig en niet te rooskleurig en dus
maar een schadepost voorzien in de jaarrekening. Doet de (groeps-)accountant
dit niet, dan moet hij een goede onderbouwing in zijn dossier hebben waarop hij
dat oordeel baseert. Ook dit biedt aanknopingspunten voor een curator: waarom
is er geen (afdoende) voorziening opgenomen voor de claims in de jaarreke-
ning?

5. Afsluiting

Ik hoop u met dit artikel een beetje wegwijs te hebben gemaakt in accountants-
land, daar waar het gaat om de controle van een concern en enige aankno-
pingspunten te hebben gegeven over wat de accountant zou moeten doen en
welke afwegingen hij/zij dient te maken bij de controle van een groepsjaar-
rekening. Uiteraard is dit artikel beperkt, want de aangestipte onderwerpen zijn
tot bijna in het oneindige uit te breiden. Met name de waardering van activa, de
consolidatiekring, intercompany-vorderingen en schulden alsmede de volledig-
heid en juistheid van de omzet bevatten zaken waar de accountant actief een rol
heeft bij zijn controlewerkzaamheden en daar ook op kan worden aangesproken
wanneer fouten worden gemaakt.
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Forensisch accountantsonderzoek in opdracht van een
curator: een onmogelijke spagaat?

MR. DRS. C.M. HARMSEN EN DR. A.L. VYTOPIL LLB MSC1

1. Inleiding

Onderdeel van de taak van de curator is onderzoek te doen naar de oorzaken
van het faillissement en ook of er – al dan niet in verband met het ontstaan van
het faillissement – aanleiding bestaat om vorderingen in te stellen tegen
(voormalig) bestuurders en/of (voormalig) commissarissen dan wel tegen
andere (rechts-)personen.2 De curator doet ook onderzoek naar de vraag of
de administratie van de gefailleerde(n) voldoet aan de daaraan te stellen eisen,
of sprake is van paulianeus handelen of faillissementsfraude en/of van andere
onregelmatigheden. De curator kan zich bij het doen van deze onderzoeken
maar ook voor wat betreft de vraag of de controlerend accountant van de
gefailleerde wel of niet terecht een goedkeurende controleverklaring (al dan niet
met continuïteitsparagraaf) heeft gegeven op grond van artikel 2:393 BW, laten
bijstaan door een accountant.3 Zeker in de meer omvangrijke faillissementen is
het niet ongebruikelijk dat de curator opdracht geeft aan een (forensisch)
accountant om onderzoek te doen. Een forensisch accountant4 is een accountant
die gespecialiseerd is in het opsporen van economische en financiële delicten,
vaak kortweg aangeduid als fraude. In de praktijk blijkt echter dat aan het door
een curator inschakelen van een accountant de nodige bezwaren kleven. Een
vaak gehoorde ergernis aan de zijde van curatoren is bijvoorbeeld dat het de
curator als opdrachtgever door de ingeschakelde accountant verboden wordt om
de rapportage met de bevindingen van de accountant te gebruiken in een
procedure zonder voorafgaande toestemming van de accountant of diens
kantoor. Vanuit het perspectief van de accountant is dit ‘verbod, tenzij’

1. Karen Harmsen en Louise Vytopil zijn beiden advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam.
2. In de praktijkregels voor curatoren van Insolad (“Praktijkregels”) is hoofdstuk 5 gewijd aan

de aansprakelijkstelling van (ex-)bestuurders, (ex-)commissarissen en derden voor het
ontstaan van het faillissement. De Praktijkregels hebben geen dwingendrechtelijk karakter
en beogen slechts richting te geven. Verwijzingen naar de Praktijkregels in dit artikel moeten
dan ook in die zin worden begrepen.

3. Een accountant is een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent als
bedoeld in artikel 1 Wet op het accountantsberoep.

4. Hierna zal de toevoeging ‘forensisch’ worden weggelaten tenzij specifiek wordt gedoeld op
de forensisch accountant.
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misschien niet onbegrijpelijk gezien de op hem van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, zeker niet wanneer sprake is van een persoonsgericht onderzoek,
maar in de praktijk van de curator wel vervelend.

In deze bijdrage gaan wij in op de spanning die bestaat tussen de wensen van de
curator die aan een accountant opdracht geeft tot het doen van bepaalde
onderzoeken ten behoeve van de boedel en de beperkingen waarmee een
accountant op basis van de voor hem geldende regels te maken heeft en die
onderdeel worden van de contractuele verhouding tussen de accountant en de
curator. Eerst zullen wij de voor accountants geldende regelgeving, voor zover
in dit kader relevant, bespreken, zodat duidelijk(er) wordt binnen welke kaders
de accountant opereert bij het uitvoeren van een opdracht voor een curator.
Daarna gaan wij in op de status van het persoonsgerichte onderzoek in de op de
accountant toepasselijke regels en komen de uitgangspunten voor het uitvoeren
van een persoonsgericht onderzoek door een accountant aan de orde. Daarna
gaan wij in op enkele relevante tuchtrechtelijke uitspraken en ronden wij af met
enkele afsluitende opmerkingen.

Onze conclusie is dat het voor een accountant bij het doen van onderzoek in het
kader van een faillissement niet ondubbelzinnig duidelijk is welke regelgeving
van toepassing is. Wanneer de accountant dan rekening houdt met de meest
stringente regelgeving, namelijk die van toepassing is op een persoonsgericht
onderzoek, zijn de beperkingen zodanig dat het voor een curator aanzienlijk
minder interessant wordt om een accountant in te schakelen. De curator zal in
dat kader dan een afweging moeten maken tussen de toegevoegde waarde van
een rapport van een accountant en de beperkingen waarmee hij wordt
geconfronteerd als gevolg van de op de accountant toepasselijke regelgeving.
Voor de accountant geldt dat hij de curator graag zal willen bijstaan maar wel
rekening moet houden met een risico van een tuchtklacht wanneer hij de
regelgeving niet voldoende naleeft.

2. Relevante regelgeving voor accountants bij opdrachten van
curatoren

2.1. Wet op het accountantsberoep

De basis voor de voor accountants geldende regelgeving is de Wet op het
accountantsberoep (“Wab”). Op grond van deze wet is er een beroepsorgani-
satie, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (“NBA”).5 De NBA

5. Artikel 2 Wab.
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draagt onder andere zorg voor het bevorderen van een goede beroepsuitoefe-
ning door accountants, onder meer door het vaststellen van beroepsreglemente-
ring en het zorgen voor de eer van de stand van de accountants.6 Het is
vervolgens de ledenvergadering van de NBA, die verordeningen kan vaststellen
die zij nodig acht ter vervulling van de haar toebedeelde taken.7 In artikel 19
lid 2 Wab wordt een opsomming gegeven van onderwerpen waarvoor de
ledenvergadering in ieder geval verordeningen moet vaststellen. Als eerste
onderwerp wordt de gedrags- en beroepsregels ten behoeve van een goede
uitoefening van de werkzaamheden van accountants genoemd. Het bestuur van
de NBA kan vervolgens op basis van een delegatiebevoegdheid van de
ledenvergadering nadere voorschriften stellen voor de verwezenlijking van
het doel dat met de relevante verordening wordt beoogd. Er is voor wat betreft
de op accountants van toepassing zijnde regelgeving sprake van een gelaagde
structuur van wetten, verordeningen en nadere voorschriften.

2.1.1. Verordeningen

Op basis van artikel 19 lid 2 Wab zijn diverse verordeningen vastgesteld. Voor
deze bijdrage zijn onder meer de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (“VGBA8“) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten9 (“ViO10“).

In de VGBA worden vijf fundamentele beginselen voor handelen van de
accountant beschreven.11 Deze beginselen beogen een invulling te geven van
de verantwoordelijkheid van de accountant om te handelen in het algemeen
belang. Deze vijf fundamentele beginselen zijn: professionaliteit, integriteit,
objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Deze
vijf fundamentele beginselen worden nader uitgewerkt in de Toelichting bij de
VGBA. Het beginsel van professionaliteit is niet – zoals de andere vier
fundamentele beginselen – alleen van toepassing op de accountant in de
uitoefening van zijn beroep, maar op elk handelen of nalaten waarvan hij
weet of behoort te weten dat dit het accountantsberoep in diskrediet brengt of

6. Artikel 3 Wab.
7. Artikel 19 lid 1 Wab.
8. Artikel 26 VGBA.
9. Een assurance-opdracht is – kort gezegd - de professionele dienst waarbij de accountant

conclusie formuleert op basis van uitgevoerd onderzoek, welke conclusie beoogt het
vertrouwen van de gebruiker ervan in het object van onderzoek te versterken. Zie voor de
definitie van de assurance-opdracht onder meer hoofdstuk 1 ViO.

10. Artikel 50 ViO.
11. Artikel 2 VGBA.
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kan brengen.12 Dit is de bepaling die voorheen geformuleerd was als dat de
accountant niet handelt in strijd met de eer van de stand.

Voor een accountant die een assurance-opdracht uitvoert, geldt naast de VGBA
ook de ViO op grond waarvan hij de onafhankelijke uitvoering van zijn
opdracht waarborgt. Van een assurance-opdracht is sprake wanneer – kort
gezegd – een accountant ten aanzien van een door hem verrichte professionele
dienst13 een conclusie formuleert die beoogt het vertrouwen van een gebruiker
te versterken.14 De conclusie van de accountant heeft als doel om de gebruiker
ervan het vertrouwen te geven dat hij eventuele beslissingen die hij neemt ten
aanzien van de informatie of het rapport waar de conclusie op gericht is, baseert
op betrouwbare informatie.15 De meest voor de hand liggende assurance-
opdracht voor een accountant is uiteraard de controle van de jaarrekening
waarbij hij een verklaring geeft. Bij een assurance-opdracht voegt een accoun-
tant met zijn verklaring waarde toe – in de vorm van een bepaalde mate van
zekerheid – aan de informatie waarop de verklaring is gebaseerd.

2.1.2. Nadere Voorschriften

Artikel 24 VGBA biedt de basis voor het vaststellen van nadere voorschriften
door het bestuur van de NBA met betrekking tot onderwerpen geregeld in de
artikelen 2 tot en met 22 VGBA. Dit heeft geleid tot het vaststellen van de
Nadere Voorschriften Controle- en overige Standaarden (“NV COS”), laatste-
lijk op 5 april 2016. De van de NV COS deel uitmakende standaarden geven
een invulling van het fundamentele beginsel vakbekwaamheid en zorgvuldig-
heid als bedoeld in artikel 2 VGBA, en moeten – voor zover relevant voor de
aan de orde zijnde opdracht – in beginsel worden toegepast op alle professi-
onele werkzaamheden van de accountant.16

Voor het uitvoeren van onderzoek door een accountant ten behoeve van een
curator kunnen meerdere nadere voorschriften uit de NV COS relevant zijn. Wij
gaan er in deze bijdrage van uit dat deze werkzaamheden niet het uitvoeren van

12. Artikelen 3 en 4 VGBA.
13. Als bedoeld in artikel 1 VGBA.
14. Artikel 1 ViO.
15. Toelichting Verordening inzake onafhankelijkheid accountants bij assurance-opdrachten,

algemeen.
16. Zie alinea 3 van het besluit van het bestuur van de NBA tot vaststelling van de NV COS van

5 april 2016, waarin is vermeld dat indien op een andere wijze aan het fundamentele
beginsel vakbekwaamheid en zorgvuldigheid wordt voldaan NV COS niet van toepassing is.
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controle-17 , beoordelings- of samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot
de jaarrekening van de gefailleerde betreffen. Wij gaan ervan uit dat de
accountant specifieke werkzaamheden zal uitvoeren, gerelateerd aan bijvoor-
beeld het doen van onderzoek naar de oorzaken van het faillissement,
onderzoek naar eventuele onregelmatigheden die voorafgaand aan het faillis-
sement hebben plaatsgevonden of onderzoek naar de vraag of de administra-
tieplicht van artikel 2:10 BW is nageleefd. Op dergelijke werkzaamheden lijken
in elk geval de nadere voorschriften van NV COS 4400 inzake opdrachten tot
het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking
tot financiële informatie van toepassing.18 Uitgangspunt bij de toepasselijkheid
van NV COS 440019 is dat de accountant specifieke werkzaamheden verricht
en rapporteert over zijn feitelijke bevindingen. Omdat het rapport slechts
verslag doet van feitelijke bevindingen wordt geen zekerheid verschaft door
de accountant en moeten de gebruikers zelf een oordeel vormen en conclusies
trekken uit deze feitelijke bevindingen.20 Het is mogelijk dat bij de overeen-
gekomen specifieke werkzaamheden door de accountant (ook) werkzaamheden
plaatsvinden die wel een assurance-karakter hebben. Op die werkzaamheden
zijn dan (ook) de nadere voorschriften van NV COS 300021 inzake assurance-
opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie van belang. Omdat hier sprake is van een assurance-
opdracht, wordt met de uitkomst van de werkzaamheden van de accountant wel
beoogd een vorm van zekerheid te verschaffen.

Zowel NV COS 3000 als NV COS 4400 zien beide niet specifiek op het uitvoeren
van onderzoek op het gebied van de hiervoor genoemde onderwerpen waarvoor
een curator een accountant zou willen inschakelen. Ook zijn er in de categorie van
nadere voorschriften waartoe NV COS 3000 en NV COS 4400 behoren, geen
andere nadere voorschriften die zien op werkzaamheden die een accountant ten
behoeve van een curator zou kunnen uitvoeren. Ook zijn er geen nadere
voorschriften die ingaan op werkzaamheden die een accountant kan verrichten
naar het functioneren, handelen of nalaten door (rechts)personen. Het behoeft
geen betoog dat deze werkzaamheden deel kunnen uitmaken van de tussen de
curator en de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden.

17. Zie voor het accountantstuchtrecht in het kader van het geven van een controleverklaring
onder meer E.L. Zetteler en M. Pheijffer, ‘Enige aspecten van het accountantstuchtrecht’,
TvI 2016/12.

18. Zie hierna paragraaf 3 voor een nuancering op dit punt in het geval van persoonsgerichte
onderzoeken.

19. NV COS 4400 behoort tot de categorie aan assurance verwante opdrachten.
20. NV COS 4400 paragraaf 4 en 5.
21. NV COS 3000 behoort tot de categorie assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot

controle of beoordeling van historische financiële informatie.
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2.1.3. Praktijkhandreiking persoonsgerichte onderzoeken

Voor zover de door de accountant met de curator overeengekomen specifieke
werkzaamheden bestaan uit het doen van onderzoek naar het functioneren,
handelen of nalaten van handelen van een (rechts)persoon, voor de uitvoering
waarvan werkzaamheden met een verifiërend karakter worden verricht, onder
andere bestaande uit het verzamelen en analyseren van al dan niet financiële
gegevens en het rapporteren van de uitkomsten, is sprake van een persoonsge-
richt onderzoek, als bedoeld in de Praktijkhandreiking persoonsgerichte onder-
zoeken (“Praktijkhandreiking”).22

In de Praktijkhandreiking wordt expliciet vermeld dat een persoonsgericht
onderzoek niet kan worden uitgevoerd in de vorm van een opdracht als bedoeld
in NV COS 4400.23 De in de Praktijkhandreiking hiervoor genoemde belang-
rijkste reden is dat in paragraaf 9 van NV COS 4400 als verplichting is
voorgeschreven dat de accountant bij het vaststellen van de opdrachtvoorwaar-
den overeenstemming bereikt over de overeengekomen werkzaamheden en de
voorwaarden van de opdracht met de belanghebbenden die een exemplaar van
het rapport van feitelijke bevindingen zullen ontvangen. Volgens de Praktijk-
handreiking zou, bij toepasselijkheid van NV COS 4400, dan overeenstemming
moet worden bereikt over onder meer (i) de aard van de opdracht met inbegrip
van het gegeven dat geen zekerheid wordt verstrekt door de accountant, (ii) de
doelstelling van de opdracht en (iii) de beperkingen in de verspreiding van het
rapport met feitelijke bevindingen van de accountant. In een persoonsgericht
onderzoek heeft de opdrachtgever wel “een zekere inspraak” in de aard en
omvang van de uit te voeren werkzaamheden, maar die inspraak is “van een
andere aard en gaat veel minder ver” dan bij een opdracht in de zin van NV
COS 4400, aldus de Praktijkhandreiking.24 Wat nu precies het verschil is tussen
de aard en reikwijdte van de inspraak tussen een opdracht in de zin van de NV
COS 4400 en de Praktijkhandreiking wordt niet duidelijk. Wij vermoeden dat
een curator die een opdracht geeft aan een accountant tot het doen van
onderzoek, er inderdaad vanuit gaat dat hij volledige inspraak heeft in de

22. Deze Praktijkhandreiking 1112, Praktijkhandreiking persoonsgerichte onderzoeken voor
Accountants-Administratieconsulenten/registeraccountants van 6 oktober 2010 is een geza-
menlijke uitgave van de toenmalige beroepsorganisatie van registeraccountants (NIvRA) en
die van accountants-administratieconsulenten (NOvAA) en verving de op dat moment
ingetrokken gedragsrichtlijn persoonsgerichte accountantsonderzoeken. De Praktijkhandrei-
king 1112 kan gevonden worden via: www.nba.nl/vaktechniek/tools/NBA-handreikingen.

23. Zie paragraaf 2.2.2 Praktijkhandreiking waar in lijn met de ten tijde van het uitkomen van
deze Praktijkhandreiking nog toepasselijke Verordening Gedragscode (“VGC”) nog wordt
gesproken over Standaard 4400.

24. Paragraaf 2.2.2 Praktijkhandreiking.
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aard en de omvang van de door hem te geven opdracht. Een beperking als
bedoeld in de Praktijkhandreiking zal voor een curator niet snel acceptabel zijn.
Dat een persoonsgericht onderzoek niet kan worden gegoten in de vorm van
specifiek overeengekomen werkzaamheden als bedoeld in NV COS 4400 lijkt
ook het gevolg te zijn van het feit dat een rapport in de zin van NV COS 4400
uitsluitend feitelijk van aard moet zijn en een rapport in het kader van een
persoonsgericht onderzoek ook oordelend of concluderend van aard kan zijn.

Een ook zestien jaar na dato nog bekend voorbeeld van een onderzoek dat ten
onrechte oordelend van aard was, is die van de ‘bonnetjes-affaire’ bij de
gemeente Rotterdam, waarbij persoonsgericht onderzoek werd gedaan naar de
oud-burgemeester van Rotterdam. Het CBb oordeelde dat de betrokken
forensisch accountants weliswaar niet tot feitelijk onjuiste bevindingen waren
gekomen maar dat de betrokken accountants wel een tuchtrechtelijk verwijt kon
worden gemaakt omdat “het verslag van hun onderzoek, in plaats van een
vaktechnisch gedegen en omstandig gemotiveerd oordeel […] te bevatten, de
sfeer ademt van een lange lijst van verdachtmakingen jegens individuele
bestuurders”.25 Ten tijde van het uitvoeren van dit onderzoek bij de gemeente
Rotterdam was er geen specifieke regelgeving voor persoonsgerichte onder-
zoeken en werd getoetst aan artikelen in de toenmalige Gedrags- en Beroeps-
regels voor Registeraccountants.

In 2007 is er vervolgens specifieke regelgeving gekomen voor persoonsgebon-
den onderzoeken, de gedragsrichtlijn persoonsgerichte accountantsonderzoe-
ken. In 2010 is deze gedragsrichtlijn opgevolgd door de Praktijkhandreiking.
Deze Praktijkhandreiking heeft formeel niet de status van beroepsreglemente-
ring. Dit betekent dat de inhoud ervan niet dwingend op een accountant van
toepassing is. Uit de inleiding van de Praktijkhandreiking volgt echter dat een
accountant die de inhoud van de Praktijkhandreiking niet toepast, bij toetsing
van zijn werkzaamheden door bijvoorbeeld een tuchtrechter gevraagd kan
worden uit te leggen op welke wijze door hem is voldaan aan de basisprincipes,
verplichtingen en essentiële werkzaamheden uit wet- en regelgeving, die nader
zijn behandeld in de Praktijkhandreiking.26 Het CBb heeft in twee recente
uitspraken omtrent de Praktijkhandreiking als onderdeel van het voor een
accountant relevante toetsingskader overwogen dat “het niet of niet correct
toepassen van een bepaling uit de Praktijkhandreiking slechts een tuchtrechte-
lijk verwijt kan opleveren indien en voor zover daarmee schending van het bij
of krachtens de Wet op het accountantsberoep bepaalde aan de orde is, waarbij

25. CBb 13 juni 2002, ECLI:NL:CBB:2002:AE4057, r.o. 5.
26. Paragraaf 1 Praktijkhandreiking 1112.
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in het bijzonder het bepaalde in de Verordening Gedragscode (RA’s) (VGC)27

van belang is.”28 Hoewel de Praktijkhandreiking geen formele status heeft,
maakt de inhoud ervan wel deel uit van het toetsingskader in het kader van het
accountantstuchtrecht.

2.2. Wet tuchtrechtspraak accountants (“Wtra”)

Op grond van artikel 42 Wab is een accountant onderworpen aan tuchtrecht-
spraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens
die wet bepaalde en enig andere handelen of nalaten in strijd met het belang van
een goede uitoefening van het accountantsberoep. Het accountantstuchtrecht is
geregeld in de Wtra. Een accountant die in opdracht van een curator (foren-
sisch) onderzoek doet in het kader van het faillissement, is derhalve onder-
worpen aan het accountantstuchtrecht. Handelen in strijd met de op de
accountant van toepassing zijnde regelgeving, kan aanleiding zijn tot het
opleggen van een maatregel als bedoeld in artikel 2 Wtra. De in het kader
van het handhaven van tuchtrecht voor accountants gewezen uitspraken van de
Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn ook
relevant voor de beoordeling van de invulling van voor accountants geldende
normen bij het aanvaarden en uitvoeren van opdrachten in het kader van een
faillissement.

3. Status persoonsgericht onderzoek in toepasselijke regelgeving
onduidelijk

Wanneer een curator aan een accountant vraagt onderzoek te doen in het kader
van een faillissement, zal de accountant moeten beoordelen of bij dat onderzoek
wel of niet sprake is van een persoonsgericht onderzoek en welke regelgeving
op het inrichten en uitvoeren van zijn onderzoek van toepassing is.

Het lijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig om vast te stellen of sprake is van
een persoonsgericht onderzoek of niet. Dat wordt in de inleiding van de
Praktijkhandreiking ook onderkend. Eerst wordt daarover opgemerkt dat bij
een persoonsgericht onderzoek de uit te voeren werkzaamheden veelal tenmin-
ste gedeeltelijk een verifiërend karakter hebben maar dat het persoonsgericht
onderzoek desondanks niet is aan te merken als een assurance-opdracht of een

27. De VGC is met de inwerkingtreding van de VGBA op 1 januari 2014 ingetrokken (artikel 23
lid 1 VGBA).

28. Zie onder meer CBb 26 mei 2016, ECLI:NL:CBB:2016:148, r.o. 3.1 en CBb 19 mei 2016,
ECLI:NL:CBB:2016:118, r.o. 4.1.
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aan assurance verwante opdracht, maar als een overige opdracht.29 In de NV
COS is er maar één nader voorschrift specifiek aangeduid als behorend tot de
categorie overige opdrachten, namelijk NV COS 5500N inzake transactie-
gerelateerde adviesdiensten. Gezien de inhoud van NV COS 5500N, is deze
niet van toepassing op de door een accountant ten behoeve van een curator te
verrichten onderzoek als hier aan de orde. Een relevante vraag is dan ook of de
verwijzing in de Praktijkhandreiking naar de overige opdracht (nog) wel juist is.
Deze verwijzing lijkt in elk geval niet te leiden tot concreet toepasselijke nadere
voorschriften, omdat deze er niet zijn in de categorie overige opdrachten.

In de inleiding van de Praktijkhandreiking wordt vervolgens aandacht besteed aan
de situatie dat in één opdracht een persoonsgericht onderzoek kan samenlopen
met werkzaamheden met een assurance-karakter. Beschreven wordt dat in zo een
geval de accountant in de opdrachtbevestiging en in zijn rapportage de werk-
zaamheden met een assurance-karakter duidelijk moet scheiden van die van het
persoonsgerichte onderzoek. Op die wijze moet dan duidelijk blijken welk deel
betrekking heeft op het persoonsgerichte onderzoek en welk deel op de assurance-
opdracht en aan welke regelgeving moet worden getoetst.30

Zoals hiervoor geschetst, lijkt de Praktijkhandreiking een onderscheid te maken
tussen verifiërende werkzaamheden enerzijds en werkzaamheden ter zake van
assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten anderzijds. In het
eerste geval – zoals bij een persoonsgericht onderzoek – zou sprake zijn van een
overige opdracht in het kader van NV COS, zij het dat er geen nader voorschrift
is in de NV COS in de categorie overige opdrachten die van toepassing zou
kunnen zijn. In het tweede geval zouden een of meerdere nadere voorschriften
ter zake van assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten van
toepassing moeten zijn. Uit die mogelijke nadere voorschriften lijkt NV COS
4400 ter zake van opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie de meest voor de hand
liggende om van toepassing te zijn. Echter, in de Praktijkhandreiking wordt
expliciet vermeld dat een persoonsgericht onderzoek niet kan worden uitge-
voerd in de vorm van een opdracht als bedoeld in NV COS 4400.31

29. In de Praktijkhandreiking wordt op dit punt in paragraaf 1 verwezen naar de VGC. Zoals
opgemerkt in noot 20 is de VGC met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken en vervangen
door de VGBA. De NV COS zijn met ingang van die datum vastgesteld op basis van artikel
24 VGBA.

30. Paragraaf 1 Praktijkhandreiking.
31. Zie paragraaf 2.2.2 van de Praktijkhandreiking waar in lijn met de ten tijde van het uitkomen

van deze Praktijkhandreiking nog toepasselijke VGC nog wordt gesproken over Standaard
4400.
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Er lijkt derhalve onduidelijkheid te bestaan over de vraag of en zo ja, welke
nadere voorschriften van toepassing zijn naast de eventueel van toepassing
zijnde Praktijkhandreiking in het geval van een persoonsgericht onderzoek. Wij
denken dat het goed zou zijn dat hierover duidelijkheid komt. Het ligt het meest
voor de hand dat een persoonsgericht onderzoek dat ook een verifiërend of
assurance-karakter heeft, wordt aangemerkt als een aan assurance verwante
opdracht als bedoeld in NV COS 4400,32 waarbij zo nodig een uitzondering
kan worden gemaakt voor de toepasselijkheid van die paragrafen die zich niet
goed lenen voor toepasselijkheid in het specifieke geval, en dat ook de
Praktijkhandreiking van toepassing is.

4. Uitgangspunten uitvoering persoonsgerichte onderzoeken

Zoals met het uitvoeren van alle werkzaamheden door een accountant, zijn ook
bij het verrichten van een persoonsgericht onderzoek de fundamentele begin-
selen uit de VGBA van belang. Omdat de Praktijkhandreiking nog is van voor
de inwerkingtreding van de VGBA, is de benaming van de fundamentele
beginselen volgens de Praktijkhandreiking niet bij elk beginsel exact gelijk aan
die van de VGBA, maar inhoudelijk betreft het dezelfde fundamentele
beginselen.33 Bij een persoonsgericht onderzoek zijn naast de fundamentele
beginselen extra waarborgen gerechtvaardigd omdat belangen van anderen dan
de opdrachtgever in het geding kunnen zijn, het risico op het ontstaan van
reputatieschade aanzienlijk is en de privacy van betrokkenen in het geding is.
Naast de fundamentele beginselen waaraan de accountant zich in het kader van
de VGBA moet houden, is op grond van de Praktijkhandreiking nog een aantal
beginselen relevant bij het uitvoeren van een persoonsgericht onderzoek.

Ten eerste is dit het beginsel van hoor en wederhoor. De reden dat dit bij het
uitvoeren van het persoonsgericht onderzoek afzonderlijk als relevant aspect
wordt genoemd is het feit dat de betrokkene (natuurlijk persoon of rechtsper-
soon) die onderwerp is van het persoonsgericht onderzoek niet betrokken is bij
het formuleren van het doel, de aard en de omvang van het door de accountant
te verrichten onderzoek en de betrokkene van het onderzoek ook niet altijd op

32. NV COS 4400 betreft opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie.

33. De Praktijkhandreiking gaat uit van (i) integriteit, (ii) objectiviteit, (iii) deskundigheid en
zorgvuldigheid, (iv) geheimhouding en (v) professioneel gedrag als fundamentele beginse-
len en de VGBA van (i) professionaliteit, (ii) integriteit, (iii) objectiviteit, (iv) vakbekwaam-
heid en zorgvuldigheid en (v) vertrouwelijkheid. In het hiernavolgende wordt de
terminologie van de Praktijkhandreiking aangehouden bij het beschrijven van de uitgangs-
punten voor de uitvoering van persoonsgerichte onderzoeken volgens de Praktijkhandrei-
king.
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de hoogte hoeft te zijn. Het toepassen van hoor en wederhoor zal vrijwel altijd
in het belang zijn van de kwaliteit van het door de accountant uit te voeren
onderzoek.34 Uitgangspunt van de Praktijkhandreiking is dat de opdrachtgever
of de accountant de betrokkene van het onderzoek op de hoogte stelt maar
hiervan kan afgeweken worden wanneer de omstandigheden zich hiertegen
verzetten.35 Het staat de betrokkenen in het door de accountant uit te voeren
onderzoek uiteraard vrij om wel of niet van het recht op wederhoor gebruik te
maken. Wanneer de betrokkenen geen gebruik maken van dit recht of het
onderzoek vertragen met hun wijze van het invulling geven aan het recht van
wederhoor, kan dit een bedreiging zijn voor de uitvoering van de opdracht door
de accountant. Hierna wordt ingegaan op de door de accountant dan te treffen
waarborgen om toch tot afronding van de opdracht te kunnen overgaan. In de
Praktijkhandreiking wordt het voldoen aan het aspect hoor en wederhoor
gekoppeld aan onder meer de fundamentele beginselen integriteit, professioneel
gedrag en objectiviteit. Wanneer de door de accountant toegepaste waarborgen
voldoende zijn om aan deze fundamentele beginselen te voldoen, kan hij het
onderzoek voorzetten en afronden.36

Naast hoor en wederhoor worden nog het proportionaliteits-, subsidiariteits- en
fair play-beginsel genoemd. Ook deze beginselen worden in de Praktijkhand-
reiking gekoppeld aan twee van de fundamentele beginselen voor de accoun-
tant, namelijk die van integriteit en professioneel gedrag.

De Praktijkhandreiking noemt voor wat betreft de inrichting en uitvoering van
het persoonsgericht onderzoek mogelijke bedreigingen, die maken dat de
accountant, wanneer hij geen afdoende waarborgen treft, bij die uitvoering
van het persoonsgericht onderzoek het risico loopt te handelen in strijd met een
of meer fundamentele beginselen en zich daarmee kwetsbaar maakt voor een
gegrond tuchtrechtelijk verwijt. In de Praktijkhandreiking worden voor de
diverse fasen die in de uitvoering van de opdracht kunnen worden onderschei-
den, voorbeelden van bedreigingen en te treffen waarborgen gegeven. Deze lijst
is niet limitatief.37 Wij zullen hierna enkele van de mogelijke bedreigingen, die
relevant kunnen zijn in het kader van een door een curator te geven opdracht,
benoemen.38

34. Paragraaf 5.1 Praktijkhandreiking.
35. Paragraaf 5.1 Praktijkhandreiking. Op welke omstandigheden de opstellers van de Prak-

tijkhandreiking het oog hadden, wordt niet duidelijk.
36. Paragraaf 5.2 Praktijkhandreiking.
37. Paragraaf 5.6 Praktijkhandreiking.
38. Paragraaf 5.6.1 Praktijkhandreiking, waarin ook is weergegeven welk fundamenteel beginsel

wordt bedreigd maar dat is hier minder relevant.
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Bedreiging Mogelijk te treffen waarborgen

De curator39 wenst een
beperking aan te bren-
gen in de aard en/of
omvang van de uit te
voeren werkzaamheden.

a. Overleg met curator, dat hij geen beperkingen
aanbrengt;

b. Indien curator dit niet wenst, beoordelen of de
opdracht kan worden aanvaard;

c. Teruggeven opdracht.

Curator weigert zijn toe-
stemming om betrokke-
ne in te lichten.

a. Vaststellen of de argumenten van de curator al
dan niet leiden tot een onaanvaardbare bedrei-
ging voor de naleving van fundamentele be-
ginselen;

b. Vaststellen of zonder het inlichten van betrok-
kene het uitvoeren van de opdracht zal leiden
tot een bedreiging voor de naleving van de
fundamentele beginselen van niet te verwaar-
lozen betekenis, die niet kan worden wegge-
nomen door het treffen van maatregelen;

c. Wijzigen van de opdrachtvoorwaarden, waar-
door die wel aanvaardbaar wordt;

d. Niet accepteren van de opdracht.

Curator wenst een onre-
alistische doorlooptijd
van de opdracht.

a. Overleg met opdrachtgever, dat ertoe leidt dat
hij alsnog instemt met de minimaal vereiste
doorlooptijd van de opdracht;

b. Meer middelen of menskracht inzetten;
c. Teruggeven van de opdracht.

Curator wenst de kosten
te beperken tot een
maximum bedrag.

a. Overleg met opdrachtgever;
b. Teruggeven van de opdracht.

Betrokkene weigert zijn
medewerking te verle-
nen.

a. Beoordelen of de beperking in de aard en
omvang van het onderzoek als gevolg van de
weigering leidt tot een uitvoering van de op-
dracht die desondanks voldoet aan de daaraan
te stellen eisen;

b. Uitvoeren van aanvullende werkzaamheden;
c. Wijzigen van de opdracht;

39. In de Praktijkhandreiking wordt uitgegaan van de opdrachtgever. Wij hebben de opdracht-
gever vervangen door de curator.
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d. Van de weigering van de betrokkene melding
maken in de rapportage;

e. Eventuele beperkingen als gevolg van het niet
medewerken kenbaar maken in de rapportage;

f. Teruggeven van de opdracht.

Geïnterviewde weigert
het schriftelijk verslag
van het met hem gehou-
den interview van com-
mentaar te voorzien.

a. Beoordelen of de weigering leidt tot een we-
zenlijke beperking in de voor het onderzoek
benodigde informatie;

b. Indien de beperking niet wezenlijk is, zo nodig
in de rapportage melding maken van zowel de
weigering als van de consequenties daarvan
voor het uitgevoerde onderzoek;

c. Indien de beperking wel wezenlijk is, beoorde-
len of de opdracht desondanks kan worden
uitgevoerd;

d. Indien ondanks de wezenlijke beperkingen de
uitvoering van de opdracht toch kan worden
voortgezet, beoordelen welke consequenties dit
heeft voor de rapportage;

e. Indien als gevolg van een wezenlijke beperking
de opdracht niet kan worden uitgevoerd in
overeenstemming met de daaraan te stellen
eisen, het beëindigen van de opdracht, dan
wel in overleg met de opdrachtgever bezien
of een andersluidende opdracht kan worden
verstrekt.

Betrokkene weigert ge-
bruik te maken van de
hem geboden mogelijk-
heid van wederhoor of
is daartoe niet in staat.

a. Informatie verzamelen waaruit blijkt dat be-
trokkene daartoe inderdaad niet in staat is;

b. Beoordelen of het niet plaatsgevonden weder-
hoor leidt tot een wezenlijke beperking in de
voor het onderzoek benodigde informatie;

c. Indien als gevolg van een wezenlijke beperking
de opdracht niet kan worden uitgevoerd in
overeenstemming met de daaraan te stellen
eisen, het beëindigen van de opdracht, dan wel
in overleg met de opdrachtgever bezien of een
andersluidende opdracht kan worden verstrekt.
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Curator wenst tijdens de
uitvoering van de op-
dracht van de bevindin-
gen op de hoogte te
worden gesteld, dan
wel accountant acht het
noodzakelijk om curator
tijdens de uitvoering
van de opdracht te in-
formeren, bijvoorbeeld
om hem in de gelegen-
heid te stellen direct
maatregelen te treffen.

a. Beoordelen of de reden van de curator om
tussentijds op de hoogte te worden gehouden
valide is;

b. Schriftelijk tussentijds rapporteren;
c. In tussentijdse informatie benadrukken dat on-

derzoek niet is afgerond en dat de gerappor-
teerde bevindingen dus nog kunnen wijzigen;

d. Met de curator overeenkomen wat hij wel en
niet met de tussentijdse informatie mag doen.

Risico dat (concept)rap-
portage door curator
voor andere doeleinden
wordt gebruikt dan bij
de opdrachtbevestiging
is besproken.

a. In (concept) rapportage nadrukkelijk het doel
van de opdracht aangeven;

b. Zowel bij het aanvaarden van de opdracht als in
de (concept)rapportage zelf melding maken
van het feit dat de curator de (concept)rappor-
tage niet zonder toestemming van de accoun-
tant aan anderen mag verstrekken;

c. Zowel bij de aanvaarding van de opdracht als in
de (concept)rapportage melding maken van het
feit dat het de curator niet is toegestaan al dan
niet met bronvermelding uit de (concept)rap-
portage te citeren dan wel te laten citeren.

Risico dat de accountant
in zijn (concept)rappor-
tage mededelingen doet
die tot niet door hem
bedoelde juridische
consequenties kunnen
leiden.

a. In (concept)rapportage nadrukkelijk het doel
van de opdracht aangeven;

b. Het uitsluitend rapporteren van geconstateerde
feiten en voor de interpretatie van die feiten
relevante omstandigheden en regelgeving;

c. (Concept)rapportage laten beoordelen door een
door de accountant aangezochte ter zake kun-
dige jurist.

Het bovenstaande laat zien dat er vele bedreigingen mogelijk zijn, die kunnen
leiden tot het niet aannemen of teruggeven van de opdracht dan wel het
opleggen van beperkingen aan het kunnen gebruiken van de rapportage door
het verbod op verstrekken van het rapport aan anderen zonder voorafgaande
toestemming van de accountant. Dit kan in theorie betekenen dat de curator een
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gedegen rapport ontvangt over bijvoorbeeld de wijze waarop fraude binnen de
gefailleerde heeft plaatsgevonden maar dat hij hiervan geen gebruik kan maken
in een procedure, ook niet door middel van citaten met bronvermelding, omdat
hij hiervoor geen toestemming verkrijgt van de accountant. Het behoeft weinig
uitleg dat dat geen aantrekkelijk perspectief biedt voor de curator bij het
inschakelen van een accountant voor het doen van onderzoek. Vanuit het
perspectief van de accountant is het niet onlogisch om vast te houden aan de op
hem van toepassing zijnde fundamentele beginselen die worden uitgewerkt in
de Praktijkhandreiking, omdat niet-naleving kan leiden tot een gegronde
tuchtklacht. Een curator zal zich direct de vraag stellen of de accountant – gelet
op de besproken gedragsregels – dan wel in staat is om een rapport op te
leveren dat voor hem bruikbaar is. Een eenduidig antwoord op die vraag is niet
a priori te geven, omdat de toepasselijke gedragsregels nu eenmaal weinig
handvatten bieden voor dergelijk accountantsonderzoek in opdracht van de
curator. Dat het risico op een tuchtklacht niet illusoir is, blijkt ook wel uit de in
de volgende paragraaf te bespreken tuchtrechtspraak.

5. Tuchtrechtspraak persoonsgericht onderzoek

Uit een onderzoek dat is gedaan in het kader van het vijfjarig bestaan van de
Accountantskamer, blijkt dat “relatief veel [tuchtrechtelijk] geklaagd [werd]
over accountants die overige opdrachten uitvoeren en die optreden in een
speciale rol, zoals […] forensisch deskundige” terwijl relatief weinig klachten
gingen over “de kern van het accountantswerk”.40 Dit relatief grote risico in
combinatie met het niet zonder meer duidelijk zijn welke regelgeving nu van
toepassing is op persoonsgericht onderzoek, maakt dat accountants voorzichtig
zullen zijn met het afwijken van de inhoud van de Praktijkhandreiking als de
opdracht van de curator maar enigszins in de buurt komt van persoonsgericht
onderzoek, ook wanneer dit wordt gegoten in het vat van een opdracht tot het
uitvoeren van specifieke werkzaamheden als bedoeld in NV COS 4400.

De conclusie dat een dergelijke voorzichtigheid gerechtvaardigd is, kan ook
worden ontleend aan een uitspraak van het CBb uit 2015, waarin het overweegt
dat ook wanneer van een persoonsgericht onderzoek in eigenlijke zin geen
sprake is, de betrokkenheid van een bepaalde persoon bij de handelingen die het
voorwerp van onderzoek zijn, niettemin zodanig direct en intensief zijn, dat dit
onderzoek onvermijdelijk de positie en het functioneren van deze persoon

40. L. van Almelo, ‘Vijf jaar accountantskamer: Meer klachten en doorhalingen’, De Accountant
2 mei 2014. Ook de jurisprudentie van het CBb over de jaren 2014 tot en met oktober 2016
bevat meerdere uitspraken op het gebied van het persoonsgericht onderzoek.
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raakt.41 In de zaak die leidde tot de uitspraak van het CBb uit 2015, hadden de
betrokken accountants in hun rapport vermeld dat zij hun werkzaamheden
hadden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder NV COS
4400. Naar het oordeel van het CBb vertoonden de conclusies die de betrokken
accountants in hun rapport hadden getrokken “duidelijk kenmerken van een
persoonsgericht onderzoek.”42 Ook in een dergelijk geval, waarbij van een
persoonsgericht onderzoek in eigenlijke zin geen sprake is, maar de betrok-
kenheid van bepaalde personen bij de handelingen die het voorwerp van
onderzoek zijn, zodanig is dat het onderzoek onvermijdelijk de positie en het
functioneren van deze personen raakt, moeten deze personen met het oog op het
verkrijgen van een deugdelijke grondslag in beginsel worden gehoord, aldus het
CBb. De betrokken accountants stelden nog dat van het horen van deze
personen kon worden afgezien omdat dit niet tot een ander standpunt zou
hebben geleid. Deze stelling wordt door het CBb te licht bevonden onder
andere omdat het geen bijzondere omstandigheid is die het achterwege laten
van horen rechtvaardigt. Dat klemde hier te meer omdat uit de verspreidings-
clausule uit het rapport bleek dat de opdrachtgever het rapport van de
accountants wilde gebruiken voor de beoordeling van de vraag of voldoende
grondslag bestond voor het entameren van een enquêteprocedure. Ook om die
reden hadden de betrokken accountants de relevante personen de mogelijkheid
moeten bieden om op hun bevindingen te reageren. Deze en andere onderdelen
van de tuchtklacht worden ook in beroep gegrond bevonden met oplegging van
de maatregel van berisping. De uit deze uitspraak te trekken les is dat ook bij de
vraag of sprake is van een persoonsgericht onderzoek of een onderzoek waarop
de Praktijkhandreiking van toepassing is omdat het duidelijke kenmerken heeft
van een persoonsgericht onderzoek substance over form gaat.

In 2014 heeft het CBb geoordeeld over een klacht die was ingediend tegen een
accountant die in opdracht van een curator werkzaamheden had verricht.43

Hoewel zowel de Accountantskamer als het CBb de klacht ongegrond ver-
klaarden, zijn enkele van de overwegingen van het CBb wel interessant. De
accountant had in opdracht van de curator in zijn rapport aangegeven welke
documentatie hij in de bij de curator aanwezige administratie had aangetroffen
en daaraan het oordeel verbonden dat de bij de curator aanwezige administratie
onvoldoende onderbouwing c.q. inzicht gaf voor c.q. in de individuele
mutaties, in het bijzonder voor zover de bij de curator aanwezige administratie

41. ECLI:NL:CBB:2015:301, r.o. 3.3 waarbij het CBb ook verwijst naar
ECLI:NL:CBB:2014:69.

42. Ten tijde van deze uitspraak gold nog de Gedragsrichtlijn inzake persoonsgerichte accoun-
tantsonderzoeken maar deze verschilt niet wezenlijk van die in de Praktijkhandreiking.

43. ECLI:NL:CBB:2014:497.
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zag op de individuele rekening-courant mutaties en transacties met verbonden
vennootschappen. De betrokken accountant had zijn onderzoek en rapport
uitgevoerd en ingericht in overeenstemming met NV COS 3000, zijnde de
assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van
historische financiële informatie. Bovendien had de accountant in zijn rapport
over de verspreidingskring vermeld dat het rapport uitsluitend was bestemd
voor de curator en voor gebruik door de curator in rechtszaken met betrekking
tot het faillissement waarin hij tot curator was aangesteld.44 Het CBb was met
de Accountantskamer van oordeel dat een onderzoek met een dergelijke
beperkte strekking door de accountant niet behoefde te worden ingericht en
uitgevoerd als een persoonsgericht onderzoek.45 Het CBb voegde daaraan toe
dat het feit dat het rapport van de accountant mogelijk zou kunnen worden
gebruikt in een procedure waarin onder meer klager aansprakelijk zou worden
gehouden voor onjuist handelen en/of nalaten, niet maakte dat de waarborgen
van een persoonsgericht onderzoek, waaronder hoor en wederhoor, zouden
moeten worden toegepast. De betrokken accountant gaf in zijn rapport een
inschatting van in de administratie ontbrekende informatie aan de hand van
hetgeen op basis van de door de klager als bestuurder gehanteerde cijfers kon
worden verwacht en op basis van hetgeen hij feitelijk op het kantoor van de
curator had aangetroffen. De accountant laat zich over de oorzaak van het
ontbreken van informatie of de verwijtbaarheid daarvan niet uit. Het CBb is het
niet met de klager eens dat het rapport van de accountant onvermijdelijk
antwoord geeft op vragen omtrent de schending van de boekhoudplicht of
mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. Dat het voor de accountant voorzien-
baar was dat de curator de klager in een juridische procedure zou aanspreken
doet daaraan niet af. De accountant had derhalve terecht niet de (voorganger
van de) Praktijkhandreiking als leidraad genomen bij het inrichten en uitvoeren
van de opdracht van de curator. Over de toepassing van NV COS 3000 werd
niet geklaagd en daarover is de discussie dus ook niet gegaan.

In een andere procedure (waarin het overigens niet ging over de vraag of sprake
was van een persoonsgericht onderzoek) oordeelde het CBb dat een accountant
die ervan op de hoogte was dat zijn rapport door zijn opdrachtgevers zou
worden ingebracht in een civiele procedure ter onderbouwing van hun stand-
punten en waarvoor hij ook expliciet toestemming had gegeven, zich ervan had
moeten vergewissen dat voor zijn conclusies en bevindingen in zijn rapport een
deugdelijke grondslag bestond.46 Uit deze uitspraak lijkt het feit dat het rapport

44. ECLI:NL:CBB:2014:497, r.o. 1.4.
45. ECLI:NL:CBB:2014:497, r.o. 2.1.
46. ECLI:NL:CBB:2015:365, r.o. 5.3.
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zal worden gebruikt in een juridische procedure wel extra gewicht in de schaal
te leggen, hoewel het hebben van een deugdelijke grondslag voor zijn bevinden
voor een accountant altijd een minimumvereiste is.

Voor ons is overigens niet helemaal duidelijk wat nu qua toepasselijkheid van
regelgeving het onderscheid is tussen de beide hiervoor besproken zaken. In de
laatste van de twee doet het feit dat het voorzienbaar was voor de accountant dat
de curator de klager/bestuurder zou aanspreken op grond van de feitelijke
bevindingen in zijn rapport mede met betrekking tot de administratieplicht,
onvoldoende om te oordelen dat toch met de inhoud van de (voorganger van de)
Praktijkhandreiking rekening gehouden moest worden. In de eerste uitspraak
herhaalde het CBb zijn oordeel dat ook wanneer van een persoonsgericht
onderzoek in eigenlijke zin geen sprake is, de betrokkenheid van een bepaalde
persoon bij de handelingen die het voorwerp van onderzoek zijn, niettemin
zodanig direct en intensief zijn, dat dit onderzoek onvermijdelijk de positie en
het functioneren van deze persoon raakt.

6. Afsluitende opmerkingen

Uit ons onderzoek volgt dat in 2016 het CBb drie maal heeft geoordeeld over
een persoonsgericht onderzoek uitgevoerd door een accountant.47 In alle drie
de zaken was sprake van schending van fundamentele beginselen, als gevolg
waarvan een deugdelijke grondslag voor het oordeel van de accountant ontbrak.
De opgelegde maatregelen waren die van tijdelijke doorhaling, waarschuwing
en berisping. Serieuze maatregelen derhalve, die maken dat het begrijpelijk is
dat accountants, gezien de op de hen van toepassing zijnde regelgeving, met
name wanneer sprake is van een direct of indirect persoonsgericht onderzoek
als gevolg waarvan strenge waarborgen van toepassing zijn, erg voorzichtig
zijn.

Hoewel (forensische) accountants zonder meer aangewezen zijn om onder-
zoeksopdrachten van de curator uit te voeren, maken de op hen van toepassing
zijnde regels het in de praktijk moeilijk om accountants in te schakelen. Een
curator wil immers volledige zeggenschap in de aard en omvang van het
onderzoek, wil het rapport zonder meer kunnen gebruiken in procedures en wil
niet het risico lopen dat de accountant op grond van de toepasselijke regels de
opdracht op enig moment moet teruggeven. Een accountant zal echter geen
onnodig tuchtrechtelijk risico willen lopen bij de uitvoering van de opdracht.
Bij deze conclusies is dan nog buiten beschouwing gelaten dat op accountants

47. ECLI:NL:CBB:2016:98, ECLI:NL:CBB:2016:118 en ECLI:NL:CBB:2016:148.
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geen verschoningsrecht rust, waardoor zij in een procedure zo nodig zullen
moeten verklaren over de uitgevoerde opdracht en eventuele conclusies. Totdat
de (ledenvergadering van de) NBA aan de accountant – en daarmee ook aan
zijn opdrachtgever, de curator – meer zekerheid verschaft over de op onder-
zoeken in het kader van het faillissement toepasselijke regelgeving, ligt het niet
voor de hand dat curatoren vaker gebruik zullen maken van accountants.
Integendeel, het ligt veel meer voor de hand om ter zake kundige advocaten
het onderzoek te laten uitvoeren.
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De curator en het concern: arbeidsrechtelijke
perspectieven

PROF. MR. L.G. VERBURG1

1. Inleiding

Voor de curator zelf betekent de omstandigheid dat een failliete vennootschap
deel uitmaakt van een concern op het eerste gezicht arbeidsrechtelijk bezien
weinig. De curator kan de werknemers die een dienstverband hebben met de
failliete vennootschap gewoon op de voet van het bepaalde in art. 40 Faillisse-
mentswet (Fw) ontslaan. De intra-concern aan de gefailleerde vennootschap ter
beschikking gestelde werknemers keren in beginsel naar hun werkgever terug.
Dit geldt ook voor van buiten het concern bij de failliete vennootschap
gedetacheerde personen. Uitzendkrachten stuurt de curator naar het uitzendbu-
reau terug, waarbij het lot van de contractuele band met het uitzendbureau vaak
zal zijn gekoppeld aan het lot van de relatie met de failliete inlener (art. 7:691
leden 1 en 2 BW).

Toch valt er meer te zeggen over de arbeidsrechtelijke aspecten rond het thema
van deze bundel: de curator en het concern. Vanuit het perspectief van de
curator van een failliet verklaarde vennootschap laat deze bijdrage enige
arbeidsrechtelijke vraagstukken rond het concern de revue passeren.

Eerst komt de rol van de contractuele band in concernverhoudingen aan de
orde. Dit thema gaat over verbinding en relativering.

Het tweede onderwerp betreft de spelregels rond de verplichting tot herplaatsing
van werknemers in de situatie dat een concernvennootschap moet reorganiseren.
In dit kader komt de regeling van het groepsverband in de Ontslagregeling van
23 april 2015 (‘de Ontslagregeling’) ter sprake.2 Deze ministeriële regeling geeft
een nadere uitwerking van de regels die de op 1 juli 2015 in werking getredenWet

1. Prof. mr. L. G. Verburg is hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
2. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015, 2015-

0000102290, tot vaststelling van regels met betrekking tot ontslag en de transitievergoeding
(Ontslagregeling), Stcrt. 2015, nr. 12685, zoals gewijzigd in de Regeling van de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2015, nr. 2015-0000300381, tot
wijziging van de Ontslagregeling en de Regeling UWVontslagprocedure in verband met !
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werk en zekerheid (Wwz) stelt aan ontslagen om bedrijfseconomische redenen.
De regeling van het groepsverband in de Ontslagregeling en in de op deze
regeling voortbouwende Uitvoeringsregels van UWV betreffende ontslagen om
bedrijfseconomische redenen (‘de Uitvoeringsregels’, op het moment van schrij-
ven gaat het om de versie van juli 20163) heeft gevolgen voor de mogelijkheid
van een in financiële moeilijkheden geraakte concernvennootschap om buiten
faillissement (‘informeel’) te reorganiseren. Elk effect op de kans van slagen van
een informele reorganisatie heeft invloed op het nadenken over de noodzaak om
via een doorstart uit faillissement (‘formeel’) te reorganiseren. Wanneer de
regelgever het lastiger maakt in concernverband met succes een informele
reorganisatie door te voeren, dan zullen de betrokken partijen eerder andere
opties (moeten) overwegen. De bedoelde regeling van het groepsverband is aldus
van belang voor de insolventiepraktijk.

Tot slot wordt ingegaan op de rol van de concernverhouding bij een doorstart
uit faillissement. De uit de arbeidsrechtelijke aspecten van concernvorming
voortvloeiende problemen van de (potentiële) doorstarter zijn ook voor de
curator relevant. Het wel en wee van het betrokken personeel heeft immers
invloed op de positie en manoeuvreerruimte van zowel de (potentiële) koper als
de verkoper.

2. De rol van de contractuele band in concernverhoudingen: over
verbinding en relativering

2.1 Over het zich als werkgever en werknemer verbonden hebben

Ons contractenrecht gaat uit van de gedachte dat beslissend is dat contractspar-
tijen zich jegens elkaar hebben verbonden. Deze verbinding moet blijkens het
arrest Volvo/Braam (betreffende een uitzendrelatie) uit 1992 daadwerkelijk uit de
feiten en omstandigheden volgen.4 In 2002 herhaalde de Hoge Raad in het ABN

de Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen, Stcrt. 2015, nr. 45451, en in de
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2016,
nr. 2016-0000141518, tot wijziging van de Ontslagregeling in verband met de afschaffing
van de VAR en enkele andere wijzigingen, Stcrt 2016, nr. 34013.

3. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015, Stcrt. 24 november
2015, nr. 42142, zoals gewijzigd bij Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels
ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015, Stcrt. 4 februari 2016, nr. 5031 en Besluit tot
wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015,
Stcrt. 30 juni 2016, nr. 34178.

4. HR 27 november 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0771, JAR 1992/148 en NJ 1993/273 (Volvo/
Braam).
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AMRO/Malhi-arrest (betreffende een langdurige detachering) deze maatstaf.5 De
Hoge Raad overwoog dat het bij de vraag naar het zich verbonden hebben niet
gaat om de Groen/Schoevers-criteria (wat hebben partijen beoogd en hoe hebben
zij feitelijk uitvoering en aldus inhoud aan hun arbeidsverhouding gegeven6).
Deze laatste criteria spelen in situaties waarin de rechter oordeelt over de
kwalificatie van een op zichzelf vaststaande overeenkomst krachtens welke een
van de partijen bij die overeenkomst werkzaamheden verricht voor de ander.

Indien een werknemer bij een vennootschap in dienst treedt, doet hij dat op
basis van wat namens deze vennootschap is verklaard, mede in aanmerking
genomen wat hij uit verklaringen en gedragingen van de vennootschap en haar
(bevoegde) vertegenwoordigers heeft afgeleid en redelijkerwijze mocht aflei-
den. Andere concernvennootschappen zijn hiermee in beginsel niet bekend.
Ligt dit laatste anders, dan ontstaat nog steeds voor zo’n andere concernven-
nootschap eerst een verbinding als werkgever, indien een aan deze andere
concernvennootschap toe te rekenen verklaring en/of gedraging een zodanig
gehalte heeft dat de werknemer daaruit mocht afleiden dat deze andere
concernvennootschap zelf werkgeverschap beoogde.7

Uit het Bertrand/TMG-arrest uit 2012 blijkt (nog weer) dat degene die
beweert werknemer (of opdrachtnemer) van een ander te zijn daadwerkelijk met
een goed inhoudelijk verhaal moet komen.8

Vereenzelviging van concernvennootschappen komt slechts in beeld in zeer
uitzonderlijke omstandigheden.9 De opvatting dat een werknemer in concern-

5. HR 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8186, JAR 2002/100 en NJ 2003/124 (ABN AMRO/
Malhi).

6. HR 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495, JAR 1997/263 en JOR 1998/19 m.nt.
Kortmann en NJ 1998/149 (Groen/Schoevers).

7. Vergelijk F.G. Laagland, ‘Intraconcernmobiliteit met contractswissel’, in: Concernwerk-
geverschap, Preadvies Levenbach, Reeks VvA 43, p. 53-90. Zie voorts mijn bijdrage
‘Concernwerkgeverschap’, in: Willem Plessen, Harry van Drongelen, Frank Hendrickx
(red.), Sociaal Recht: tussen behoud en vernieuwing, Liber Amicorum voor Prof. Dr.
Antoine Jacobs, Zutphen: Uitgeverij Paris 2011, p. 247-261, en H.C. Bijleveld, ‘Wie is de
werkgever binnen het concern?’, ArbeidsRecht 2005/22.

8. HR 23 maart 2012, JAR 2012/113 (Bertrand/TMG Distributie BV). Een krantenbezorger
stelde in dienst te zijn bij de uitgever van de krant, terwijl een opdrachtovereenkomst was
aangegaan met de depothouder. De Hoge Raad overwoog dat van de krantenbezorger mocht
worden verwacht dat hij, wilde hij toegelaten worden tot het bewijs van zijn stellingen, met
betrekking tot de gang van zaken rond de totstandkoming en uitvoering van de overeen-
komst meer zou stellen dan hij had gedaan.

9. HR 13 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7480 en NJ 2000, 698 m.nt. Ma en JOR 2000, 238
m.nt. De Witt Wijnen (Rainbow/Ontvanger). Vergelijk mijn ‘Concernwerkgeverschap’, in:
L. Timmerman e.a. (red.), Concernverhoudingen, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut,
deel 69, Deventer: Kluwer 2002, p. 47-56, R.M. Beltzer, De arbeidsovereenkomst binnen het
concern, in:Concernwerkgeverschap, Preadvies Levenbach, Reeks VvA 43, p. 1 e.v. en mijn reactie
daarop in het verslag inConcernwerkgeverschap, Preadvies Levenbach, Reeks VvA 43, p. 195-199.
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verband de keus heeft om in plaats van zijn werkgever haar moedermaatschap-
pij in rechte te betrekken, vindt geen steun in het recht.10

2.2 Over de relativering van de contractuele band tussen werkgever en
werknemer

De norm van het goed werkgeverschap (de ‘611’-verplichting) brengt mee dat
een werkgever die tot een concern behoort afhankelijk van de omstandigheden
rekening behoort te houden met het feit dat men deel uitmaakt van een groter
geheel.11

Gebreken in de informatieverschaffing bij het intra-concern (of anderszins)
overnemen van dienstverbanden, zal bij de rechter in beginsel een rode kaart
opleveren.12 Selectief geschuif met werkgeverschap vlak voor het faillissement
van een dochtervennootschap met de verhulde bedoeling om de regelgeving op
het gebied van de overgang van onderneming te omzeilen, zal in rechte geen
standhouden. De Delftse kantonrechter boog zich in de zomer van 2010 over
een kwestie rond het faillissement van vier vennootschappen van de Gema/
Boers groep. Met uitzondering van twee zieke werknemers waren alle werk-
nemers op 3 mei 2010 in dienst getreden van de moedervennootschap. De
faillissementen van de vier dochtervennootschappen (waaronder de werkgever
van het personeel) dateerden van 20 mei 2010. De rechter overwoog met recht

10. Hof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2814 (DSM) met verwijzing
naar de conclusie van de AG (overweging 2.6) bij HR 19 november 2004,
ECLI:NL:PHR:2004:AR2388 (Laurus).

11. In de verhouding tot een andere concernvennootschap biedt het leerstuk van de onrecht-
matige daad uitkomst. In Ktr. Amsterdam 14 februari 2014, JAR 2014/74 (Revest) oordeelde
de rechter dat werd voldaan aan de vereisten voor aanvaarding van een onrechtmatige daad
van de moedervennootschap van de werkgever die een zieke werknemer niet betaalde. De
door de werkgever gestelde betalingsonmacht was niet geloofwaardig. Collega’s ontvingen
wel salaris. In Hof ’s-Hertogenbosch 25 februari 2014, JAR 2014/100 (BNM Bouwmij) liet
de directeur van BNM bv, tevens leidinggevende bij IBZ bv, een werknemer van BNM
overgaan naar een dienstverband met IBZ (het werk wijzigde niet) zonder te zeggen dat IBZ
in betalingsmoeilijkheden verkeerde. Na het faillissement van IBZ sprak de man BNM en de
directeur van BNM in privé met succes aan uit onrechtmatige daad.

12. De eisen aan de informatievoorziening bij een overgang van onderneming zijn te vinden in
HR 26 oktober 2007, JAR 2007/285 (RaboBank) en HR 26 juni 2009, JAR 2009/183 en NJ
2011/154 m.nt. Verhulp (Bos/Pax). Zie voor de eisen aan de informatievoorzininge bij een
overstap naar payrolling Hof Arnhem-Leeuwarden 25 maart 2014, JAR 2014/123 en Hof
Arnhem-Leeuwarden 27 oktober 2015, JAR 2015/311. In Ktr. Utrecht 7 maart 2014, JAR
2014/94 (Otocraat bv) liet het Diotima-concern het personeel van De Utrechtse Bazaar om
fiscale redenen overgaan naar een dienstverband met zustervennootschap Otocraat BV. De
rechter wees een op bedrijfseconomische grondslag gestoeld ontbindingsverzoek van
Otocraat bv af, nu deze grondslag geen verband hield met de op zich goede financiële
situatie bij De Utrechtse Bazaar en de werknemers niet waren ingelicht over de slechte
financiële situatie bij Otocraat.
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dat sprake was van een overgang van onderneming van vóór de faillissementen
en oordeelde ten faveure van de gepasseerde ‘ziekenboeg’.13 Ook de kwestie
uit 2014 rond Jan de Roos Transport Lemmer betrof in feite een doorstart vóór
faillissement. De curator verleende geen medewerking en dat hoefde ook niet.
De overgang van de onderneming had reeds plaatsgevonden vóór het moment
van de faillietverklaring.14

De rechter hield vóór 1 juli 2015 bij het nadenken over vorderingen
betreffende een ontslagvergoeding (de per 1 juli 2015 vervallen vordering
wegens kennelijk onredelijk ontslag) rekening met door een overstap naar een
andere functie binnen het concern verloren anciënniteit.15 Het punt van de
ontslagvergoeding ligt sinds 1 juli 2015 anders. De berekening van de
transitievergoeding vloeit uit de Wwz voort. De rechter heeft hier geen eigen
ruimte. Buiten het geval dat sprake is van opvolgend werkgeverschap ten
aanzien van de functie (en behoudens de bijzondere situatie dat er aanleiding is
voor toekenning van een billijke vergoeding), gaat bij een intra-concern
overstap naar een nieuwe concernwerkgever zonder nadere afspraken diensttijd
voor de berekening van de transitievergoeding verloren.

De arbeidsrechtelijke regelgever aanvaardt driehoeksverhoudingen (uitzendar-
beid, payrolling) zonder dat dit voert tot een dienstverband tussen de werkne-
mer en de inlenende partij. De wetgever heeft aldus geen moeite met de
delegatie van de instructiebevoegdheid. De Wwz geeft invulling aan de
afspraak tussen kabinet en sociale partners uit 2013 dat driehoeksrelaties
transparant worden gemaakt en dat de ontslagregels voor payrolling zo zullen
luiden dat de payrollwerknemer werkzaam bij de inlener dezelfde bescherming
heeft als de eigen werknemers bij de inlener.16 Payrolling is daarmee op
dezelfde leest geschoeid als intra-concerndetachering als bedoeld in art. 7:691
lid 6 BW, waarbij werknemers in dienst zijn van een aparte personeels-bv

13. Ktr. Delft (vzr) 19 augustus 2010, JAR 2010/239.
14. Ktr. Leeuwarden (vzr) 22 augustus 2014, JAR 2014/234 m.nt. Hufman en JOR 2014/315

m.nt. Hummelen (Jan de Roos Transport Lemmer). Op de rechter voor zijn oordeel gekozen
argumenten valt af te dingen. Zie daarover noot 2 van mijn ‘De doorstart in faillissement en
het debiet van 662’, FIP 2014/361.

15. Hof Den Haag 21 maart 2006, JAR 2006/241, Ktr. Eindhoven 23 juni 2011, JAR 2011/196.
16. Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 12.
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waarvan de aandelen worden gehouden door een concernmaatschappij.17 De
wetgever regelt slechts dat de verdunde werknemersbescherming voor de
uitzendrelatie overeenkomstig het bepaalde in art. 7:691 BW voor intra-
concerndetachering niet geldt.18

Art. 7:616a BW bepaalt dat indien arbeid wordt verricht in dienst van de
werkgever ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht of aanneming van
werk de werkgever en diens opdrachtgever behoudens de in het tweede lid
bedoelde uitzondering hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de voldoening van het
aan de werknemer verschuldigde loon.19 Deze regeling past typisch in het
geschetste beeld: de wetgever meende dat er aanleiding was voor een vorm van
ketenaansprakelijkheid en koos voor een oplossing waarbij de opdrachtgever
niet ‘toetreedt’ tot het dienstverband tussen opdrachtnemer/aannemer en diens
werknemer, maar sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid voor het loon
(met de mogelijkheid tot disculpatie).

Het effect van het concernverband op de aan herplaatsing (binnen het
concern) te stellen eisen komt in de volgende paragraaf ter sprake.

3. Herplaatsing binnen concernverband van vóór en na de Wwz

3.1 Herplaatsing binnen concernverband onder het tot de Wwz geldende
ontslagrecht20

Tot 1 juli 2015 kenden de Beleidsregels Ontslagtaak UWV een vrij genuan-
ceerde betekenis toe aan de concernverhouding. Voerde het concern een
employability-beleid, voerend tot een soort van interne arbeidsmarkt, dan telde

17. De wetgever bepaalt in art. 1 lid 3 sub c WAADI dat intra-concerndetachering niet valt onder
de reikwijdte van de WAADI. Het effect daarvan is dat het onderkruipersverbod van art. 10
WAADI (het verbod bij stakingsacties via de uitzendformule het werk doorgang te laten
vinden) niet geldt indien een bestaakte werkgever personeel van elders binnen het concern
invliegt om het werk over te nemen. In Rb. Noord-Holland 8 juli 2016,
ECLI:NL:RBNHO:2016:5638 (VNV/EasyJet) ging het overigens om eigen personeel en
niet om personeel van andere concernvennootschappen.

18. Zie voor een overzicht van opvattingen in de literatuur R. M. Beltzer, Intraconcerndetache-
ring, in: Concernwerkgeverschap, Preadvies Levenbach, Reeks VvA 43, p. 27-52. Zie ook
nog J.P.H. Zwemmer, Over het werkgeverschap van de personeelsvennootschap en groeps-
aansprakelijkheid bij het intra-concern detacheren van werknemers, Ondernemingsrecht
2016/78.

19. Art. 7:616a BW is op 1 juli 2015 in ons BW opgenomen op grond van de Wet van 4 juni
2015 tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving
van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door
werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies), Stb. 2015, nr. 233.

20. Zie over deze materie ook J.L.R. Kenens en R.A. Koster-Mulder, ‘To whom it may concern’,
ArbeidsRecht 2010/4.
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UWV de verschillende dienstverbanden binnen deze interne arbeidsmarkt bij
elkaar op voor het bepalen van de duur van het dienstverband. De definitie van
de voor de door UWV bij het oordeel over de uitwisselbare functies in
aanmerking te nemen ‘bedrijfsvestiging’ viel tot 1 juli 2015 bij te stellen indien
sprake was van een regelmatige uitwisseling van personeel tussen op zichzelf
beschouwd te onderscheiden zelfstandige ‘eenheden’ of van een samenvoeging
van activiteiten. Dit bood de mogelijkheid om in zo’n situatie beide eenheden
voor de betreffende voorgenomen reorganisatie te zien als één bedrijfsvestiging.

Op het punt van de van werkgevers in reorganisaties te vergen inspanningen
tot herplaatsing brachten de beleidsregels tot uitdrukking dat ontslag het laatste
redmiddel is en dat een werkgever derhalve als goed werkgever eerst alle
andere opties behoorde te verkennen. Van een werkgever mocht worden
verwacht dat deze bezag welke herplaatsingsmogelijkheden elders bestonden.
Indien de bevoegdheid of invloed op het aannamebeleid verder reikte dan de
eigen vestiging, waren er meer mogelijkheden om herplaatsing te bevorderen en
die moesten eerst worden benut. Binnen een concern mocht worden verwacht
dat de werkgever (eerst) onderzocht of herplaatsing bij een zustervennootschap
mogelijk was. Alles wat binnen een redelijk bereik van de werkgever lag,
mocht worden gevergd.21

Deze opzet oogde flexibel, kon inspelen op de enorme diversiteit in
concernverbanden en beantwoordde naar mijn overtuiging aan in de maat-
schappij levende opvattingen. De Beleidsregels Ontslagtaak UWV eisten kort
gezegd een fatsoenlijke opstelling van een werkgever en als hieraan niet
voldoende recht was gedaan, dan had UWV de mogelijkheid toestemming
voor opzegging te weigeren. De aanpak heeft bij mijn weten goed gewerkt,
althans nooit als zodanig en los van de in een voorkomend geval gemaakte
keuzes tot grote commotie geleid.

3.2 Herplaatsing binnen concernverband onder de Wwz

Art. 7:669 BW stelt dat alleen toestemming voor opzegging behoort te worden
verleend als herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie bij
de werkgever binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing,
niet mogelijk is of niet in de rede ligt. De Ontslagregeling bevat een ten

21. In 2010 oordeelde de Hoge Raad dat van een werkgever in beginsel een extra inspanning
mag worden verwacht om een boventallige werknemer die door lichamelijke beperkingen
(de werknemer had een herseninfarct gehad) moeilijk bemiddelbaar was op de arbeidsmarkt,
‘binnen het hem vertrouwde concern’ te herplaatsen. Wat dit vertrouwen gestalte geeft, bleef
in de casus vaag en is ook niet zomaar helder te maken. Deze vaagheid kan evenwel met de
mantel der liefde worden bedekt. De redenering is goed te begrijpen. HR 21 mei 2010, JAR
2010/163 en NJ 2010/495 m.nt. Heerma van Voss (Hoedjes/VWTI).
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opzichte van de situatie van vóór 1 juli 2015 gewijzigde regeling van de
herplaatsingsverplichting van de werkgever in concernverband.22 Voor wat
betreft de toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt net als voorheen
uitgegaan van uitwisselbare functies in de onderneming van de formele
werkgever, tenzij sprake is van een regelmatige uitwisseling van personeel
tussen zelfstandige eenheden of van een samenvoeging van activiteiten. Indien
het personeel intra-concern in dienst is van een personeels-bv en van daaruit
wordt geplaatst bij verschillende werkmaatschappijen, wordt uitgegaan van de
werknemers die zijn geplaatst bij de werkmaatschappij waar arbeidsplaatsen
vervallen (Uitvoeringsregels, p. 57). Nieuw is dat bij het afspiegelen voor de
berekening van de duur van het dienstverband sprake is van opvolgend
werkgeverschap indien de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest
bij verschillende werkgevers die deel uitmaken van een groep, indien van
werknemers die in dienst zijn bij deze werkgevers wordt verwacht dat zij
regelmatig binnen deze groep van functie veranderen (artikel 15 lid 3 Ontslag-
regeling23).24

Nieuw is ook dat bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever
een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in
aanmerking komt, mede de arbeidsplaatsen worden betrokken in andere con-
cernvennootschappen (art. 9 lid 2 Ontslagregeling). Van een passende functie is
sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de
werknemer. De toelichting geeft aan dat als een werkgever of een andere
werkgever binnen een concern een vacature vervult door een externe kandidaat
terwijl die vacature als passend kan worden aangemerkt voor een interne met
ontslag bedreigde werknemer de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing niet
heeft vervuld. UWV zal dan geen toestemming voor opzegging kunnen verlenen
en de rechter zal de arbeidsovereenkomst niet kunnen ontbinden.

22. De Ontslagregeling gaat bij het begrip ‘groep’ uit van het economische criterium (art. 2:24b
BW). De toelichting bij de Ontslagregeling spreekt over een concern(verband). Ook in mijn
bijdrage is de aanduiding ‘groep’ synoniem met de aanduiding ‘concern’.

23. Bij internationale intra-concernmobiliteit speelt het vrije verkeer van werknemers (art. 45
VWEU). Indien de uitkomsten van een regeling migrerende werknemers meer treft dan
lokale werknemers en/of de regeling werknemers ervan weerhoudt te migreren, omdat zij bij
een latere terugkeer minder anciënniteit hebben opgebouwd, is sprake van een belemmering
van het vrije verkeer van werknemers. Zie HvJ EU 5 december 2013, JAR 2014/37 (SALK)
en HvJ EU 13 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:550 en JAR 2016/199 (Pöpperl/Noordrijn-
Westfalen). Ik meen dat de onderhavige regeling deze toets der kritiek doorstaat.

24. Tot 1 juli 2016 speelde dit slechts indien het betreffende employability-beleid bij cao was
afgesproken. Zie de wijzigingsregeling van 23 juni 2016, Stcrt. 2016, nr. 34013 onder E en
voor de toelichting de Uitvoeringsregels, p. 62.
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De regel geldt voor concerns met een personeels-bv en voor concerns die
niet met deze opzet werken. De regel geldt voor concerns met een werkmaat-
schappij overstijgend employability-beleid en voor concerns die dit beleid niet
hebben. De regel geldt voor Nederlandse concerns en voor buitenlandse
concerns met al of niet verschillende vertakkingen naar ons land. En niet in
de laatste plaats: de regel is niet beperkt tot het Nederlandse deel van het
concern. De passende vacature kan zich buiten onze landsgrenzen bevinden. De
sanctie is niet mals. De kantonrechter kan op verzoek van een ontslagen
werknemer de arbeidsovereenkomst herstellen of een billijke vergoeding
toekennen omdat herplaatsing bij de werkgever zelf of bij een andere onder-
neming die tot de groep behoort, (achteraf bezien) mogelijk was.25 Dit geeft in
concernverband onzekerheid over het einde van het dienstverband.

Deze onzekerheid wordt verergerd door het gebruik van het vage begrip
‘passende functie’. Wat is ‘passend’ vanuit het perspectief van de werkgever en
de werknemer (denk ook aan het WW-risico!)?26 In de toelichting op art. 9 lid 2
Ontslagregeling staat dat het in de regel zal gaan om functies die aansluiten bij
het niveau van de werkzaamheden die een werknemer verricht, maar dat
behoeft niet het geval te zijn (Uitvoeringsregels, p. 67). Dit laatste klinkt
bedreigend voor de werknemer die er niet op achteruit zou willen gaan en al
even bedreigend voor de werkgever die te snel meent dat een vacature elders
niet passend is.27

De Ontslagregeling dwingt een zustervennootschap overigens niet tot
plaatsing in een vacature als deze zustervennootschap de opengevallen plek
niet door de betrokken boventallige vervuld wil zien en kan die dwang ook niet
opleggen. Het resultaat kan dus zijn dat een dochtervennootschap niet mag
opzeggen wegens het uitblijven van toestemming van UWV zonder dat dit tot
een herplaatsing leidt bij een zuster elders.

De Ontslagregeling lijkt van mening te zijn dat een moedervennootschap beslist
wie een vacature bij een dochtervennootschap vervult. Dat is niet zomaar het
geval. Het bestuur bestuurt de vennootschap. Deze hoofdregel van ons
vennootschapsrecht wordt met voeten getreden indien men aan het bestuur de
mogelijkheid ontneemt zelf te beslissen over de vraag wie welke functie
bekleedt. Bij de vervulling van hun taak dienen de bestuurders zich naar het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming te richten

25. MvT Verzamelwet SZW 2016, p. 21.
26. Vergelijk D.J.B. de Wolff, ‘Passende arbeid, een kameleontisch begrip’, ArbeidsRecht 2016/

30.
27. In mijn Kanttekeningen bij de Wet werk en zekerheid 2016, Den Haag: Boom juridisch,

2016, par. 3.4.2.2, wordt aandacht gevraagd voor de diverse mogelijkheden van chicanes
over en weer.
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(art. 2:239 lid 5 BW). Wat dat belang inhoudt, hangt af van de omstandigheden
van het geval.28 De bestuursautonomie is in concernverband uiteraard beperkter
dan bij ‘zelfstandige’ vennootschappen. Het concernbelang weegt mee, maar
het concernbelang is niet (altijd) doorslaggevend. Art. 2:239 lid 4 BW geeft de
mogelijkheid in de statuten aan de aandeelhoudersvergadering van een BV de
bevoegdheid te verlenen specifieke instructies aan het bestuur te geven, maar
ook dan geldt dat het concernbelang niet doorslaggevend is.29 In normale
concernverhoudingen zal juist bij de personele bezetting een moedervennoot-
schap er voor waken op de stoel van het bestuur van een dochtervennootschap
(vooral grotere dochters) plaats te nemen.

Ik kan mij vinden in de gedachte dat bij het vervallen van arbeidsplaatsen in een
dochtervennootschap binnen het Nederlandse deel van een concern kandidaten
van binnen de groep waar redelijkerwijs mogelijk voorgaan boven externe
kandidaten. Ik meen dat dit primair een zaak is voor het concern zelf en dat de
duw in de rug van het goed werkgeverschap UWV en de rechter al voldoende
ruimte gaf om naar gelang de omstandigheden te oordelen over de vraag of
genoeg was gedaan. Veel concerns voeren al of niet met behulp van de
personeels-bv een vorm van employability-beleid dat zich richt op intra-
concernmobiliteit. Op de wat lagere functieniveaus speelt dit binnen de lands-
grenzen. De personeels-bv zal slechts voor Nederlandse werkmaatschappijen
werkzaam zijn.

Dat de wetgever employability-beleid stimuleert, zou begrijpelijk zijn. Dat
gebeurt echter niet. De wetgever bedient zich niet van de wortel, maar van de
stok. Heeft een concern verschillende business units of divisies die weinig of
niets met elkaar van doen hebben, dan ligt het minder voor de hand om een
interne herplaatsingsmarkt te onderhouden dan in het geval dat er meer synergie
is. Concerns zijn er in vele soorten en maten. De Ontslagregeling scheert alles
over één kam.

Ons land kent veel dochtervennootschappen van buitenlandse concerns. Ook
daar speelt de herplaatsingsplicht en wel concernbreed. Dat is fors. Kennelijk is
de regelgever daarbij van oordeel dat grensoverschrijdende vacatures passend

28. HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:799 en JOR 2014/290 m.nt. De Haan (Invernosto/
Cancun Holding).

29. Zie over de instructiebevoegdheid mijn ‘De bestuurder van de NV of BV’, Boom
Masterreeks, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015, p. 50-54 met verdere verwijzin-
gen. Vergelijk ook F.G. Laagland & I. Lintsen, ‘Werkgeverschap in concernverhoudingen’,
TRA 2016/13.
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kunnen zijn.30 Het lijkt of we als gevolg van de economische crisis van de
voorbije jaren en wellicht ook als gevolg van de toegenomen mogelijkheden
om thuis of elders of flexibel te werken minder moeite hebben met de afstand
tussen wonen en werken, maar een werknemer onder omstandigheden ver-
plichten tot grensoverschrijdend verkeer als een passende oplossing gaat toch
wel erg ver.31

Als een buitenlandse zustervennootschap positief reageert op de overkomst
van een te herplaatsen werknemer van een andere concernvennootschap, zal dit
mede op grond van de notie van gelijke behandeling gaan op de arbeidsvoor-
waarden die gelden bij die zustervennootschap met toepassing van het betref-
fende buitenlandse recht (inclusief het toepasselijke ontslagrecht) op de
arbeidsovereenkomst. Is passend dat een werknemer in het buitenland aan de
slag moet gaan op basis van een contract dat door het betreffende lokale
(ontslag)recht wordt geregeerd met een arbeidsvoorwaardenpakket dat van
toepassing is bij de ontvangende werkgever en dit ongeacht de vraag hoe het
gezin van de werknemer daarover denkt?

Dit gaat allemaal verder dan rechtvaardig lijkt. Ik laat nog in het midden dat de
werknemer binnen drie maanden na de overstap, tenzij de nieuwe functie
dezelfde eisen stelt, bij zijn vorige concernwerkgever de transitievergoeding
moet claimen op straffe van verlies van deze vergoeding voor de verstreken
diensttijd.

De rechter zal uiteindelijk, indien de Ontslagregeling niet al zelf zal
inbinden, er wel een mouw aan weten te passen. Intussen heerst onzekerheid.
Deze onzekerheid vormt een risico. Het risico is dat later blijkt dat teveel
toestemmingen voor opzegging door UWV worden geweigerd met toepassing
van de herplaatsingskaart zonder dat zusters in voldoende mate over de brug
komen. Op de tafel waar men nadenkt over het vinden van oplossingen voor in
financiële moeilijkheden geraakte concernvennootschappen gaat het om een
risico dat tot effect kan hebben dat deze vennootschap eerder in een faillisse-
ment terecht komt.

30. Als men vermoedt dat de werknemer vanwege afstand, taal, cultuur e.d. toch niet wil
overstappen, dan kan de zuster overigens zowel niet meedoen als wel meedoen (ook in het
laatste geval verwacht men dan dat de boventallige toch niet zal komen).

31. In E.M.Y. Sorensen, ‘Reisafstanden voor werknemers: wat is redelijk?’, ArbeidsRecht 2004/
19 concludeerde de auteur dat een werknemer zonder aantoonbare lichamelijke gebreken
een reistijd van vijf uren per dag zou moeten accepteren, zeker indien de werkgever
compensatieregelingen heeft aangeboden en actief heeft gezocht naar een passende ver-
vangende functie voor de werknemer op de oude werkplek.
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4. De rol van de concernverhouding bij een doorstart uit faillissement

4.1 Het opvolgend werkgeverschap, de ketenbepaling en de
transitievergoeding

Artikel 7:668a lid 1 BW beperkt het gebruik van bepaalde tijd contracten tussen
dezelfde partijen tot drie contracten voor een totale periode van 24 maanden,
tussenpozen van ten hoogste zes maanden inbegrepen (de ‘ketenregeling’).
Artikel 7:668a lid 2 BW breidt deze ketenregeling uit tot ketens van contracten
voor bepaalde tijd tussen een werknemer en verschillende werkgevers die ten
aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars
opvolger te zijn (het ‘opvolgend werkgeverschap’).

Het opvolgend werkgeverschap speelt als thema zowel in als buiten
concernverband. Het aanknopingspunt is immers de (gelijkenis in de) verrichte
arbeid. Een werkneemster van E&Y Tbilisi stapte over naar E&Y LLP in
Nederland en claimde nadien dat haar dienstverband met E&Y LLP een
dienstverband voor onbepaalde tijd was. De Amsterdamse voorzieningenrech-
ter overwoog dat het feit dat het eerdere dienstverband niet onderworpen was
aan Nederlands recht en evenmin dezelfde werkplek betrof geen afbreuk deed
aan de gedachte dat sprake kan zijn van een schakel in de keten. E&Y
ondersteunde internationale mobiliteit van werknemers. De werkzaamheden
van de werkneemster betroffen zowel voor als na de overstap naar Nederland
audit-werkzaamheden. De rechter concludeerde dat E&Y Tbilisi en E&Y LLP
als werkgever elkaars opvolger waren en dat daarom inmiddels inderdaad
sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.32

Tot 1 juli 2015 was een werkgever pas ‘opvolgend werkgever’ indien de
nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkhe-
den eiste als de vorige overeenkomst en tussen deze werkgever en de vorige
werkgever zodanige banden bestonden dat het door de vorige werkgever op
grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens
hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid moest worden toegerekend
aan de nieuwe werkgever.33

32. Ktr. Amsterdam (vzr) 30 augustus 2010, JAR 2010/237 (Ernst & Young).
33. HR 11 mei 2012, LJN BV9603, JAR 2012/150 m.nt. Beltzer, NJ 2013/171 m.nt. Verhulp en

JOR 2012/278 m.nt. Loesberg (Van Tuinen/Taxicentrale Wolters).
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Onder deWwz is opvolgend werkgeverschap aan de orde ongeacht of ten aanzien
van de verrichte arbeid inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de
werknemer.34 Deze uitbreiding van de regeling van het opvolgend werkgever-
schap heeft bij een doorstart uit faillissement vooral gevolgen voor de niet met de
gefailleerde vennootschap gelieerde partij. De gelieerde partij was onder het tot
1 juli 2015 geldende recht veelal reeds opvolgend werkgever.35

Voor concerns geldt bij ontslagen de bijzondere bepaling dat voor de toepassing
van het afspiegelingsbeginsel sprake is van opvolgend werkgeverschap indien
een werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende con-
cernonderdelen op basis van employabilitybeleid (art. 15 lid 3 Ontslagrege-
ling).36 Deze extra regel geldt niet voor de berekening van de op grond van
artikel 7:673 lid 1 BW te betalen transitievergoeding. Het kan dus voorkomen
dat een werknemer ontslagen wordt met een dienstverband dat een ander aantal
jaren telt dan van toepassing is voor de berekening van de transitievergoeding!

De nieuwe ketenbepaling is op grond van het overgangsrecht op zich eerst van
toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden voortgezet
op of na 1 juli 2015 (artikelen XXIIe en Artikel XXXIX lid 2 Wwz). Begin
2015 ontstond bij werkgevers in de agrarische sector commotie over de bij
seizoensarbeid spelende omstandigheid dat voor het bepalen van het recht op
een transitievergoeding de periode van vóór 1 juli 2015 meetelde als arbeids-
overeenkomsten elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder waren
opgevolgd. Op dit specifieke punt is vervolgens een compromis bereikt en via
reparatiewetgeving bepaald dat alleen tijdelijke overeenkomsten die elkaar na
1 juli 2012 met een periode van ten hoogste zes maanden opvolgden, voor de

34. In het op 26 mei 2016 door de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer
aangeboden onderzoeksrapport van de Radboud Universiteit te Nijmegen (brief met
kenmerk 761773) bleek dat de geïnterviewden over het algemeen kritisch waren over de
regeling in de Wwz van het opvolgend werkgeverschap in combinatie met de ketenregeling
en de transitievergoeding. Sommigen verwachtten minder doorstarts door niet gelieerde
partijen en een paar geïnterviewden meenden dat dergelijke doorstarters eerder geneigd zijn
minder personeel mee te nemen en/of nieuw personeel van elders aan te trekken. L.G.
Verburg, P.M. Veder, A.G.J.J. Jansen, A.M. Mennens, A.W. Niebeek, S.C. Pepels & F.M.R.
Van Wersch, Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie
van hun werknemers, Rapport aan het WODC uitgebracht door Onderzoekcentrum Onder-
neming & Recht, Radboud Universiteit 2016, p. 99.

35. Vergelijk de in het FD van 29 juli 2016 besproken kwestie rond McGregor.
36. Vergelijk F.G. Laagland & I. Lintsen, ‘Werkgeverschap in concernverhoudingen’, TRA

2016/13.
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berekening van de transitievergoeding meetelden. De terugwerkende kracht
werd zo beperkt tot drie jaar (artikel XXII lid 8 Wwz).37

Dit compromis had geen betrekking op de nieuwe regeling van het
opvolgend werkgeverschap. Het is niet duidelijk of dit punt over het hoofd is
gezien. Daar valt wel wat voor te zeggen. De Wwz was een haastklus, de
wijziging van de regeling van het opvolgend werkgeverschap kwam eerst
tijdens het wetgevingstraject in beeld en juist ten aanzien van de ketenregeling
zagen wij zojuist al dat reparatie nodig was. Hoe dit ook zij, bij de huidige stand
van zaken geldt dat de nieuwe regeling van het opvolgend werkgeverschap in
art. 7:673 BW onmiddellijke werking heeft en derhalve terugwerkt.38 De
andersluidende opvatting van Hof Arnhem-Leeuwarden in een beschikking
van 14 juni 2016 lijkt aanvechtbaar.39 Eerdere schakels in de keten, ook die van
vóór 1 juli 2015, tellen derhalve mee voor het berekenen van de transitievergoe-
ding die een doorstarter bij een eventueel later ontslag verschuldigd zal zijn,
ongeacht of inzicht bestond in de hoedanigheid en geschiktheid van de
werknemer ten aanzien van de verrichte arbeid.40

Bij een failliete vennootschap die deel uitmaakt van een concernverband speelt
het risico dat geen (volledig) traceerbaar trackrecord bestaat van de intra-
concernmobiliteit die werknemers van de dochtervennootschap in het verleden
hebben doorgemaakt. Het is zelfs denkbaar dat geen overzicht valt te maken
van het zittende personeel. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 26 juli 2016
over een casus waarin het voor de curator niet mogelijk was te achterhalen bij
welke dochtervennootschap(pen) de werknemers in dienst waren (geweest). De
curator koos daarom voor de praktische aanpak alle hem bekende personeels-
leden op te zeggen onder de mededeling dat de ontslagaanzegging als niet
geschreven moest worden beschouwd voor zover geen sprake was van een
dienstverband met de gefailleerde dochtervennootschap.41 De ten behoeve van

37. Als op of na 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan,
worden voorafgaande arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn geëindigd niet
meegeteld. In deze situatie vervalt dus iedere terugwerkende kracht. Zie Kamerstukken II
2014/15, 34 108, nr. 10.

38. In dezelfde zin S. Palm in zijn noot in JIN onder Rb. Noord-Nederland 29 september 2015,
JIN 2015/195, E. Loesberg, ‘De Wet werk en zekerheid en insolventie van de werkgever’,
TAP 2015/366, Rb. Midden-Nederland 21 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4242 en
J. van der Pijl in zijn noot in de JAR bij de in de tekst genoemde beschikking van Hof
Arnhem-Leeuwarden van 14 juni 2016.

39. Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4977 en JAR 2016/192
m.nt. Van der Pijl (Constar Plastics).

40. Dit punt lijkt in de praktijk tot gevolg te hebben dat werknemers met langere dienst-
verbanden (veel ouderen) in een doorstart vaak niet mee aan boord worden genomen.

41. Hof Arnhem-Leeuwarden 26 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6089.
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een doorstart onder regie van de curator ingerichte dataroom zal op dit punt
waarschijnlijk lang niet altijd up to date zijn en het ligt voor de hand dat een
curator kenbaar zal maken niet voor de volledigheid van de verschafte
informatie in te kunnen staan.

Denkbaar is dat een werknemer intra-concern door een personeels-bv of
anderszins is uitgeleend aan de gefailleerde dochter. Een overstap naar een
andere dochtervennootschap kan ook worden bewerkstelligd door een daad-
werkelijke wissel van werkgeverschap.42 Het is niet zeker dat een dergelijke
overgang naar een dienstverband met een andere dochtervennootschap steeds
tot opvolgend werkgeverschap van deze andere dochter voert. Het antwoord is
afhankelijk van de vraag of na de overstap sprake is van een functie die
wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden stelt als de functie
die de werknemer tot de werkgeverswissel had. Ligt het bij een wissel van
werkgever niet in de bedoeling dat de opgebouwde transitievergoeding tot
uitkering komt, dan loopt de werknemer zonder uitbetaling op het moment van
de overstap het grote risico dat hij de transitievergoeding over de periode tot de
overstap kwijtraakt. Dit zal naar verwachting weer aanleiding geven tot het
(willen) maken van afspraken dat de overstap voor de toepassing van de
regeling van de transitievergoeding dient te worden beschouwd als een
overgang die valt onder de regeling van het opvolgend werkgeverschap. Dit
geschiedt dan met het doel de voorafgaande diensttijd voor de berekening van
de transitievergoeding mee te laten tellen. Deze afspraak zal schriftelijk zijn
vastgelegd, maar ik vermoed dat zo’n document na een faillissement van de
laatste werkgever niet altijd direct is te vinden.

Het risico bestaat in ieder geval dat een doorstarter een langer dienstverband
meeneemt dan hij zich realiseerde en later bij een reorganisatie meer transitie-
vergoeding zal moeten afrekenen dan vooraf gedacht en berekend. De omstan-
digheid dat de lei voor de doorstarter niet schoon valt te maken, vormt
ongetwijfeld bij het overwegen van scenario’s een punt van overweging. Het
bedoelde risico kan een belemmering van doorstarts vormen of tot gevolg
hebben dat een doorstarter slechts werknemers met een overzichtelijk kort
dienstverband een aanbod doet.

4.2 De overgang van onderneming, de doorstart uit faillissement en de
Albron-leer

De doorstarts uit faillissement bevinden zich in een periode van onzekerheid.
Rechtbank Midden-Nederland heeft, als bekend, op 24 februari 2016 prejudi-

42. Vergelijk over dit thema F.G. Laagland, Intraconcernmobiliteit met contractswissel, in:
Concernwerkgeverschap, Preadvies Levenbach, Reeks VvA 43, p. 53-90.
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ciële vragen gesteld aan het HvJ EU. Het betreft onder meer de vraag of de
Nederlandse faillissementsprocedure, in geval van overdracht van de gefail-
leerde onderneming waar het faillissement is voorafgegaan door een door de
rechter gecontroleerde pre-pack die expliciet gericht is op het voortbestaan van
(delen van) de onderneming, zich verdraagt met doel en strekking van de
Richtlijn 2001/23/EG en of art. 7:666 lid 1 onder a BW in dat licht (nog) wel
richtlijnconform is.43 Deze vraag concentreert zich op de pre-pack. Ook de
andere vragen richten zich op de pre-pack. De prejudiciële vragen gaan niet in
op het thema van de vele doorstarts uit faillissement zonder pre-pack en
noemen deze variant zelfs niet. De doorstarts zonder pre-pack kennen wij
sinds jaar en dag en één daarvan stond model in het Abels-arrest van het HvJ
EG uit 1985.44

Rechtbank Midden-Nederland vraagt niet om een herbevestiging van Abels.
Dat hoeft op zich ook niet: Abels is een helder baken. Wel zag Abels juist ook
op een kwestie waarin voorafgaand aan het faillissement van de onderneming
feitelijke wilsovereenstemming tot overdracht van de onderneming bestond
tussen de betrokken partijen (met uitzondering van de nog niet bekende persoon
van de te benoemen curator). Het verschil met de pre-pack is dat er bij de pre-
pack al een beoogd curator is die zich reeds voor aanvang van het faillissement
in de bewoordingen van de rechtbank ‘op de hoogte stelt van de situatie van de
schuldenaar en de mogelijkheden onderzoekt van een mogelijke doorstart van
de activiteiten van de onderneming door een derde partij en zich tevens
voorbereidt op handelingen die kort na het faillissement moeten geschieden
teneinde die doorstart te realiseren’.

Het ontbreken van een expliciet onderscheid tussen de doorstart zonder pre-
pack en de doorstart met pre-pack betekent dat het risico bestaat dat het
onderscheid in de beantwoording door het HvJ EU in een schemergebied
terecht komt. Indien er onduidelijkheid ontstaat over de vraag of de doorstart
zonder pre-pack valt onder de uitzondering van art. 7:666 BW, betekent dit
waarschijnlijk het einde van de doorstart uit faillissement als zodanig, althans
voor zover er grotere groepen personeel in beeld zijn. Het is niet waarschijnlijk
dat bij toepassing van het regime van de overgang van onderneming er nog
partijen bereid zijn een doorstart te overwegen. Dit geldt dan met uitzondering
van de schaarse gevallen waarin het gaat om een arbeidsintensieve transactie en
de doorstarter qua aantal en deskundigheid niet een wezenlijk deel van het
personeel overneemt. In dergelijke gevallen is overeenkomstig vaste recht-
spraak van het HvJ EU ook buiten faillissement geen sprake van een overgang

43. Rb. Midden-Nederland 24 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:954, JAR 2016/64 m.nt.
van der Pijl, RAR 2016/78 en 3JOR 2016/147 m.nt. Bouwens (Smallsteps).

44. HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985/900 (Abels).
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van onderneming.45 Er zijn echter maar weinig arbeidsintensieve sectoren en
binnen die sectoren zijn ook nog niet alle transacties arbeidsintensief.46

Het einde van de doorstart zou verdrietige gevolgen hebben voor de
werkgelegenheid van veel van de betrokken werknemers. Doorstarts hebben
vanuit het perspectief van het collectief van het personeel bezien en los van de
vraag of het resultaat qua selectie een aanvaardbare balans oplevert, een positief
effect op de werkgelegenheid.47 Indien het HvJ EU de pre-pack buiten het
bereik van art. 7:666 BW brengt, wijkt het HvJ EU af van de in art. 5 lid 2
Richtlijn 2001/23/EG geboden ruimte en slaat het hof, anders dan men in de
arbeidsrechtelijke literatuur wel verdedigd ziet, een andere weg in dan de tot nu
toe verschenen rechtspraak van het HvJ EU te zien geeft. Dat gezegd hebbende
is het (ook) voor de factor arbeid van belang dat althans de doorstart zonder pre-
pack niet wordt geraakt.

De opstellers van het rechtsvergelijkend onderzoek van de VU uit 2015 naar de
rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever48 hebben in
2016 in TAP een lans gebroken voor de gedachte dat de regelgeving omtrent de
overgang van onderneming met een verlicht regime op een doorstart uit
faillissement van toepassing wordt.49 Art. 5 lid 2 van Richtlijn 2001/23/EG
staat dit toe. De voorstellen zien op het niet meenemen van achterstallige
betalingsverplichtingen, het met de vakbonden afspraken kunnen maken over
wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden, de rechter-commissaris (in plaats van
UWV) als de instantie die de ontslagen toetst en de selectiecriteria. Er zitten
waardevolle vingeroefeningen bij. De voorstellen geven geen uitsluitsel over
het effect op de verplichting om transitievergoedingen te betalen aan de
werknemers die in de doorstart niet meegaan. Gezien de verwijzing naar Duits
recht in de voorstellen van de VU, zou men vermoeden dat de voorstellen er

45. HvJ EG 11 maart 1997, JAR 1997/91 en NJ 1998, 377 (Süzen) en HvJ EU 20 januari 2011,
JAR 2011/57 m.nt. Beltzer en NJ 2011/152 m.nt. Mok (Clece). Vergelijk over het
onderscheid tussen arbeidsintensief en kapitaalsintensief mijn ‘Europese invloeden op het
Nederlandse arbeidsrecht: de overgang van onderneming, ArbeidsRecht 2010/53.

46. Zoals Hof ’s-Hertogenbosch 16 oktober 2007, JAR 2007/304 (ISS).
47. Rapport van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Ondernemingen in financiële

moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers, Radboud Universiteit
2016, p. 40.

48. W.H.A.C.M. Bouwens, W.L. Roozendaal, D.M.A. Bij de Vaate, Werknemers en insolventie,
Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de
werkgever, VU 2015, Kamerstukken II 2014/15, 33 695, nr. 9.

49. W.H.A.C.M. Bouwens, W.L. Roozendaal, D.M.A. Bij de Vaate, ‘De doorstart in rechts-
vergelijkend perspectief’, TAP 2016/172.
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van uitgaan dat (evenals in Duitsland het geval is) geen vergoedingen behoeven
te worden betaald. Dit strookt met de gedachte dat de curator al het personeel
zal hebben opgezegd vóór het moment van de doorstart uit faillissement. Het
stemt ook overeen met de huidige regel dat de transitievergoeding niet langer
verschuldigd is bij surseance en faillissement (art. 7:673c lid 1 BW) met als
doel de voortzetting van de activiteiten buiten faillissement te vergemakkelij-
ken.50 De voorstellen van de VU omtrent de te hanteren selectiecriteria gaan uit
van het afspiegelingsbeginsel zolang de doorstart plaatsvindt binnen zes
maanden na het faillissement en behoudens andersluidende cao-afspraken.
Dat is geen goed plan. De genoemde termijn bevordert afwachten en dat is
voor de boedel vrijwel altijd onverstandig. Belangrijker is dat het bedoelde
beginsel veel doorstarts torpedeert. Het eerder genoemde Nijmeegse onderzoek
uit 2016 toont draagvlak voor een aanpak waarbij de selectie geobjectiveerd
plaats vindt op basis van een door de voorgenomen doorstarter opgesteld en
door de rechter-commissaris getoetst business plan.51 De rol van de vakbonden
zou net als de rol van de ondernemingsraad kunnen liggen op het niveau van
een adviesrecht op een moment dat dit nog van wezenlijke invloed kan zijn
(zoals ook geldt in het kader van de Fusiegedragsregels).

Wat is rechtens bij een doorstart uit faillissement in de situatie dat het personeel
niet bij de gefailleerde concernvennootschap in dienst is, maar een dienstver-
band heeft met een tot het concern behorende personeels-bv? Art. 7:666 lid 1
onder a BW stelt dat de regels omtrent de overgang van onderneming niet van
toepassing zijn indien ‘de werkgever in staat van faillissement is verklaard en
de onderneming tot de boedel behoort’.52 Volgens de Albron-leer heeft de
overgang van de onderneming op zich, het faillissement weggedacht, tot gevolg
dat de intra-concern bij de inlener tewerkgestelde werknemers van rechtswege
in dienst komen van de verkrijger.53

Ligt dit hier anders? Ik meen van niet. De onderneming behoort tot de
boedel van de failliete concernvennootschap, maar de werkgever (de perso-

50. Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 114, Handelingen II 33 818, 54-9-24 en
Handelingen II 33 818, 54-9-31.

51. Rapport van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Ondernemingen in financiële
moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers, Radboud Universiteit
2016, p. 95/96.

52. Ten overvloede: overgang van onderneming speelt op grond van vaste rechtspraak bij
transacties binnen concernverband. Zie HvJ EG 2 december 1999, NJ 2000/252, JAR 2000/
31 (Allen/ACC) en HvJ EU 6 maart 2014, JAR 2014/104 m.nt. Beltzer (Lorenzo Amatori).

53. HvJ EU 21 oktober 2010, C-242/09, JAR 2010/298 en NJ 2010, 576 m.nt. Mok (Albron/
Roest). De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk in cassatie in HR 5 april 2013, JAR 2013/125
m.nt. Beltzer, NJ 2013/389 m.nt. Verhulp en JOR 2013/197 m.nt. Bouwens.
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neels-bv) is niet in staat van faillissement verklaard. Art. 7:666 lid 1 BW stelt
twee eisen en slechts één van deze twee eisen is in vervulling gegaan. De
beperking op het bereik van de regels over overgang van onderneming geldt
derhalve niet. De werknemers komen ondanks het faillissement van de inlener
van rechtswege in dienst van de verkrijger.

En wat is rechtens in de omgekeerde situatie dat de personeels-bv failliet
ging en een niet faillietverklaarde concernvennootschap (die haar personeel
inleent van de personeels-bv) haar onderneming verkoopt aan een derde? Ook
in deze situatie ben ik van oordeel dat de intra-concern bij de vervreemder
gedetacheerde werknemers van rechtswege in dienst komen van de verkrijger.
De werkgever (de personeels-bv) ging wel failliet, maar de onderneming
behoorde niet tot de boedel.

Deze interpretaties van (het bereik van) art. 7:666 lid 1 BW sluiten aan bij de
ruimhartige benadering van het HvJ EU van het bereik van de regels over
overgang van onderneming.

5. Ter afsluiting

De arbeidsrechtelijke regelgeving en rechtspraak nemen de contractuele band
tussen werkgever en werknemer tot uitgangspunt en passen eerst een mouw aan
de exclusiviteit van deze band indien daarvoor aanleiding is. Dit geschiedt op
een wijze die de exclusiviteit van de contractuele band niet verder relativeert
dan nodig is.

De Ontslagregeling bepaalt omtrent concernverbanden dat als een zuster-
vennootschap een vacature vervult door een externe kandidaat terwijl die
vacature passend is voor werknemers van een dochtervennootschap die moet
reorganiseren, deze laatste vennootschap geacht wordt haar verplichting tot
herplaatsing niet te hebben vervuld. UWV zal dan geen toestemming voor
opzegging verlenen. De Ontslagregeling ziet over het hoofd dat een zusterven-
nootschap in beginsel niet tot plaatsing kan worden gedwongen. Het resultaat
kan zijn dat een dochtervennootschap niet mag opzeggen wegens het uitblijven
van toestemming van UWV zonder dat dit tot een herplaatsing elders leidt.

Het bereik van deze regel is bovendien te ruim, nu zij niet alleen geldt voor
concerns met een personeels-bv en concerns die een werkmaatschappij over-
stijgend employability-beleid voeren. De regel is bovendien niet beperkt tot het
Nederlandse deel van het concern. Het is in beginsel niet rechtvaardig om een
werknemer te verplichten ons land te verlaten voor een ongewisse toekomst
elders met een arbeidsvoorwaardenpakket en toepasselijk (ontslag)recht die
afwijken van wat tot de herplaatsing gold.

De regelingen van de transitievergoeding en het opvolgend werkgeverschap
duwen onder omstandigheden bedrijven in financiële moeilijkheden richting
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een doorstart uit faillissement. Tezelfdertijd belemmeren deze regelingen de
transparantie van het verkoopproces doordat niet gelieerde partijen eerder
zullen afhaken.

Belangrijk is de wijze waarop het bepaalde in art. 7:666 BW de begin 2016
aan het HvJ EU gestelde prejudiële vragen zal overleven. Het lijkt zaak om te
bezien of er tussen het alles of niets van de toepasselijkheid van het gedachte-
goed van de overgang van onderneming iets van een Nederlandse tussenvorm
valt te vinden die voor alle stakeholders werkbaar is. De toekomst van de
doorstart uit faillissement, zowel binnen als buiten concernverband, is geen
aangelegenheid die de rechter behoort te beslissen.
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De curator en de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:
onbeantwoorde liefde?

MR. A. HENDRIKSE1

1. Inleiding

1.1. De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering (“BCA-
verzekering” en de aanbieder daarvan hierna de: “BCA-verzekeraar”) is
bedoeld voor bestuurders en commissarissen2 van rechtspersonen ter bescher-
ming van hun privé vermogen. Dat lijkt een open deur, maar dat laatste is het in
de praktijk niet. Claimanten, met curatoren voorop ten behoeve van de boedel,
zien de BCA-verzekering als onderdeel van het verhaalsvermogen van door hen
aangesproken bestuurders.3 Deze bijdrage stelt de verhouding tussen de curator
en de BCA-verzekering centraal.4

1.2. Zolang het verzekerde bedrag van de BCA-verzekering hoog genoeg is om
de (gepretendeerde) bestuurdersaansprakelijkheidsvordering (“BCA-claim”)
bij toewijzing na voldoening van de kosten van verweer te voldoen, ontstaan
er geen problemen. Of het verzekerde bedrag toereikend is, is in de praktijk
vaak echter de vraag. Dat verbaast niet gelet op de hoge claims ten bedrage van
het boedeltekort waartoe toepasselijkheid van art. 2:138/248 BW leidt en de
vaak (relatief) hoge kosten van verweer tegen een BCA-claim. In de praktijk
komt het voor dat een toegewezen BCA-claim - tegen de verwachtingen van de
curator in - niet (geheel) uit de dekking van een BCA-verzekering kan worden
voldaan. Dat maakt dat curatoren het verzekerde bedrag onder een BCA-
verzekering meer en meer willen veiligstellen als verhaalsobject.

1. Mr. A. (Annemieke) Hendrikse is advocaat bij Van Doorne N.V.
2. Hierna refereer ik kortheidshalve alleen aan bestuurders, behalve wanneer ik een specifiek

aandachtspunt met betrekking tot commissarissen belicht.
3. Hierna refereer ik alleen aan curatoren, nu zij in deze bijdrage centraal staan.
4. De bijdrage gaat niet in op de specifieke positie van de bestuurder. Zie hierover bijvoorbeeld

A.R.J. Croiset van Uchelen, ‘Just when I needed you most - de bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering in faillissement’, TOP 2016-8, artikelnummer 570. F. Schreurs besteedt
aandacht aan de vraag of een BCA-verzekering niet juist BCA-claims uitlokt in ‘Averechtse
werking: de curator op het verzekerings-spek’, TvI 2013-1, Forumbijdrage.
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1.3. Dat uit zich het meest duidelijk in geval van conservatoir derdenbeslag
door de curator op de aanspraken van de bestuurder op zijn BCA-verzekeraar.
Daarnaast klinkt het door in vrijwel elke stap die curatoren richting BCA-
verzekering (proberen te) zetten: het opvragen van een polis, de interesse in het
dekkingsstandpunt, het inkopen van uitloop, etc.

1.4. Daarbij zijn ook curatoren, zo leert de praktijk, ‘maar’ mensen met vaak de
overtuiging dat zij het gelijk aan hun zijde hebben. Het zal niet verbazen dat
bestuurders en hun BCA-verzekeraar daar vaak – min of meer genuanceerd –
anders over denken. Ook aan die zijde kan de eigen positie over- c.q.
onderschat worden. Dat gebeurt bestuurders vaker dan de BCA-verzekeraar.
De laatsten zien een hoeveelheid (gepretendeerde) BCA-claims voorbij komen
waar menig gespecialiseerd advocaat met afgunst naar zal kijken. Daarnaast
kijkt de BCA-verzekeraar met meer afstand naar de positie van de bij hem
verzekerde bestuurder dan deze zelf in de regel doet.

1.5. De overtuiging van het eigen – van de curator, de bestuurder en/of zijn
BCA-verzekeraar – gelijk speelt met name bij ‘grijze’ zaken.5 Curatoren en
bestuurders bijgestaan door hun advocaten en/of BCA-verzekeraar zijn profes-
sioneel genoeg om de ‘zwart- wit’ zaken uit de wereld te helpen.

1.6. Nu is inherent aan ‘grijze’ zaken dat daarover een verbaal robbertje te
vechten valt met min en meer valide argumenten aan beide zijden. Juist waar de
norm het ‘ernstig verwijt’ of ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ is, dient de
claimant voor ogen te houden dat het eigen gelijk minder evident is.6

5. Daarmee bedoel ik die zaken waarvan niet op voorhand duidelijk is dat sprake is van een
onvoorzienbaar risico of verantwoord risico dat zich heeft gematerialiseerd aan de ene kant
van het spectrum of opzettelijk of bewust roekeloos handelen aan de andere zijde van het
spectrum. Over handelen of nalaten van bestuurders dat zich tussen die uitersten bevindt,
kan verschillend gedacht en geoordeeld worden. Zie ook voetnoot 6 voor de rubricering van
bestuurshandelingen die A-G Huydecoper aanbrengt en de ‘grijze zone’ waaraan hij
refereert.

6. Zoals bekend ligt de lat voor het oordeel dat een bestuurder een ernstig verwijt van
onbehoorlijk bestuur treft hoog (zie o.a. HR 10 januari 1997, NJ 1997/360 (Staleman/Van de
Ven), HR 8 december 2006, NJ 2006/659 (Ontvanger/Roelofsen) en HR 20 juni 2008, NJ
2009/21 (NOM). "Door het woord ‘kennelijk’ wordt uitgedrukt dat slechts een in het oog
springende bij wijze van spreken elke twijfel uitsluitende onbehoorlijkheid van de taakver-
vulling in aanmerking moet worden genomen, met dien verstande dat het criterium
‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling’ een minder strenge toetssteen vormt dan ‘grove
schuld of grove nalatigheid’ (MvA, Kamerstukken II 16631, 6, p. 21 als geciteerd door M.L.
Lennarts, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 2:138 BW, aant. 3). In zijn conclusie voor HR
4 april 2003, NJ 2003/538 (Skipper Club) rubriceert A-G Huydecoper de fouten die !
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1.7. Toch lijkt ook in die gevallen de zorg om behoud van het verhaalsvermogen
voor de curator dominant. Vanuit de positie van de curator bezien is dat in zoverre
begrijpelijk dat het geld maar één keer kan worden uitgegeven.7 Het bevreemdt
daarom niet dat de curator vaak probeert op voorhand paal en perk te stellen aan
het bedrag dat ten laste van de dekking aan verweer kan worden besteed. Daarbij
wordt - impliciet of expliciet - vaak betoogd dat de kosten van verweer te hoog
zijn wanneer te weinig overblijft voor verhaal, zou de BCA-claim van de curator
slagen. Vanuit verzekeringsrechtelijk perspectief is die redenering niet juist. De
maatstaf is dan niet langer wat redelijke kosten van verweer zijn (de door de
BCA-verzekering gehanteerde maatstaf), maar welk bedrag voor verweer mag
overblijven, gelet op het bedrag dat minimaal voor het verhaal van een op dat
moment onzekere BCA-claim gereserveerd moet worden.

1.8. De meeste curatoren zijn wel bereid na het leggen van conservatoir beslag
onder de BCA-verzekeraar over het vrijgeven van een budget voor verder
verweer te spreken. Dat wordt wel gepercipieerd als ‘voor Sinterklaas spelen’.

1.9. Deze opstelling - hoe redelijk dan ook bezien door de bril van de curator - staat
haaks op het uitgangspunt van de BCA-verzekeraar en zijn verzekerden.8 Curatoren

bestuurders kunnen maken. In zijn rubricering levert de categorie handelingen die, bij
maximale kundigheid en oplettendheid, ook op het moment van plegen al als onjuist konden
worden onderkend, maar waarvan geredelijk valt te begrijpen dat niet iedere bestuurder die,
bij alles wat hij in die hoedanigheid onderneemt, altijd kan vermijden - indachtig het
gezegde ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’ - niet een ernstig verwijt op. De daarop
volgende categorie betreft zwaarder te beoordelen fouten die moeilijk te beoordelen vallen
omdat er "een ‘grijze zone’ [is] van handelingen die wel als onjuist kunnen worden
gekwalificeerd maar die niet tot aansprakelijkheid behoren te leiden; maar daarop sluit
aan een groep handelingen die zwaarder aan te rekenen zijn - in dat verband wordt de
aanduiding ‘onverantwoordelijk’ gebruikt - en waarbij de betrokken bestuurder zich er in
geobjectiveerde zin van bewust had moeten zijn (dus: zich had behoren te realiseren) dat die
nadelig zouden uitpakken. Dergelijke handelingen kwalificeert de hier onderzochte passage
uit de wetsgeschiedenis ook als ‘misbruik’. Ofschoon de hier gebruikte kwalificaties
suggereren dat het om bepaald ergerlijke fouten moet gaan, wordt tegelijkertijd in deze
passage uit de wetsgeschiedenis gezegd dat erkenning van het bestaan van een ‘grijze zone’
er niet toe mag leiden dat de toetsing vervlakt en dat alleen in gevallen van uitzonderlijk
onbehoorlijk bestuur aansprakelijkheid van bestuurders wordt aangenomen. Wel is duidelijk
dat de in de rechtspraak van de Hoge Raad aanvaarde kwalificatie van ‘ernstig verwijt’ mede
de gedragingen uit deze categorie op het oog heeft."

7. Daarnaast zal een verzoek van een curator tot toepassing van de Garantstellingsregeling
curatoren 2012 niet worden gehonoreerd indien het bedrag van de gevraagde garantstelling
in geen redelijke verhouding staat tot het redelijkerwijs te verwachten bedrag dat door
inspanningen van de curator kan worden verhaald.

8. Onder verzekerden schaar ik ook kandidaat verzekerden, ofwel de verzekerden die nog geen
aanspraak op dekking hebben gemaakt of dat wel hebben gedaan maar nog geen of een
afwijzend dekkingsstandpunt hebben ontvangen.
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zijn geen Sinterklaas. Vanuit het perspectief van de BCA-verzekering bezien hebben
zij niets over de dekking te vertellen en zouden niet in staat moeten zijn om het
budget voor het verweer van hun wederpartij te bepalen. Ook als een BCA-claim
wordt toegewezen wil dat niet zeggen dat de kosten van verweer te hoog waren c.q.
het door curatoren begeerde verhaalsobject ten onrechte in omvang is verminderd.

1.10. Met dit standpunt gooi ik waarschijnlijk de spreekwoordelijke knuppel in
het hoenderhok. Ik zal het hierna dan ook toelichten. Daarbij probeer ik ten
behoeve van het debat over de verhouding tussen de curator en de BCA-
verzekering inzichtelijk te maken vanuit welk verzekeringsrechtelijke kader
BCA-verzekeraars naar hun product kijken en de verwachtingen die verzeker-
den en de curator daaromtrent kunnen hebben. Daartoe gaat paragraaf 2 eerst in
op relevante aspecten van het verzekeringsrecht en paragraaf 3 vervolgens in
meer detail op de BCA-verzekering. Deze paragrafen vormen de opmaat voor
de kern van deze bijdrage: hoe verhoudt de curator zich tot de BCA-
verzekering? Na een inleidende paragraaf 4 over het ontbreken van de status
van verzekerde voor de curator onder een BCA-verzekering, stellen de daarop
volgende paragrafen de verschillende petten die een curator kan opzetten om
toegang tot (informatie over) een BCA-verzekering te (proberen te) verkrijgen
centraal: van verzekeringnemer (paragraaf 5), van benadeelde (paragraaf 6), van
cessionaris (paragraaf 7) en ten slotte van derdenbeslaglegger (paragraaf 8). Een
korte conclusie rondt deze bijdrage af (paragraaf 9).

1.11. Ter afsluiting van deze inleiding –waarschijnlijk ten overvloede gelet op het
voorgaande – een ‘disclaimer’. Met mijn kantoorgenoten treed ik vaak op voor
BCA-verzekeraars en/of hun verzekerden. Dat kleurt deze bijdrage. Daarnaast
kunnen in een bijdrage met deze, toch al aanzienlijke, omvang niet alle mogelijke
nuances aan bod komen. Ten behoeve van enig debat over de verhouding van de
curator tot de BCA-verzekering lijkt het mij juist ook nuttig de meer principiële
uitgangspunten te bespreken. Daarbij ligt de nadruk op de verzekeringsrechtelijke
aspecten die vanuit het perspectief van de BCA-verzekeraar relevant zijn. Dit niet
alleen omwille van mijn praktijkervaring maar ook omdat dit element in het debat
over de verhouding van de curator tot de BCA-verzekering onderbelicht is. De
lezer die deze bijdrage daardoor te eenzijdig vindt nodig ik graag uit om
voornoemd debat met inachtneming van de verzekeringsrechtelijke aspecten én
zijn of haar visie daaromtrent voort te zetten.

2. Verzekeringsrechtelijk kader

2.1. Verzekering is de overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen het
genot van een premie jegens de verzekeringnemer verbindt tot het doen van één
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of meer uitkeringen aan verzekerden en bij het sluiten van de overeenkomst
voor partijen geen zekerheid bestaat dat, wanneer of tot welk bedrag enige
uitkering moet worden gedaan (art. 7:925 BW). Deze onzekerheid is het
wezenskenmerk van de verzekering.

2.2. De verzekeringnemer is de partij die de verzekeringsovereenkomst met de
verzekeraar sluit en de premie betaalt (art. 7:925 lid 1 BW). De verzekerde is
degene die jegens de verzekeraar aanspraak op vergoeding van zijn schade kan
maken (art. 7:945 BW). De verzekeringnemer kan tevens (de) verzekerde zijn
maar (de) verzekerde kan ook een derde zijn.9 In dat geval neemt de
verzekeraar jegens de verzekeringnemer de plicht op zich om uitkering te
doen aan die derde en zijn schade te vergoeden. De verzekeringsvoorwaarden
bepalen wie aanspraak kan maken op een uitkering uit de dekking en daarmee
wie (de) verzekerde is.

2.3. Het vermogensbelang dat de schadeverzekering dekt vormt het verzekerd
belang.10 Welk belang de verzekering dekt en in welke omvang blijkt uit de
verzekeringsvoorwaarden.11 De aansprakelijkheidsverzekering beschermt het
vermogensbelang van de verzekerde door de schade te vergoeden die de
verzekerde als gevolg van aansprakelijkheidsvorderingen van derden lijdt.
Die derden noem ik hierna ook benadeelden.

2.4. De verzekeraar is degene die - onder en in overeenstemming met de
voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering en uiteraard tegen betaling
van de premie door de verzekeringnemer - de financiële last verbonden aan het
verzekerd belang draagt. Naast het belang van de verzekerde is daardoor het
belang van de aansprakelijkheidsverzekeraar relevant. Deze heeft een eigen
belang bij de beantwoording van de vraag of en, zo ja, in hoeverre de
verzekerde voor de schade van een derde aansprakelijk is jegens die derde.12

De wet brengt dit belang onder meer tot uitdrukking in art. 7:941 BW. Dit
artikel verplicht de verzekeringnemer en (de) verzekerde om de verwezenlijking
van het risico zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan de verzekeraar te
melden en de verzekeraar alle stukken en informatie te verschaffen die van
belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen. Indien deze verplichtingen
niet zijn nagekomen kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de
schade die hij daardoor lijdt. Het artikel bepaalt daarnaast dat bij schending van

9. Art. 7:946 BW geeft als hoofdregel dat de verzekeringnemer tevens de verzekerde is, tenzij
anders overeengekomen.

10. J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, Deventer: Kluwer 2006, p. 330.
11. J.H. Wansink 2006, p. 331.
12. J.H. Wansink 2006, p. 365.
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deze verplichtingen met de opzet de verzekeraar te misleiden, de dekking
vervalt (tenzij de misleiding het verval van dekking niet rechtvaardigt). De
meeste verzekeringen leggen de lat echter lager en voorzien ook buiten opzet in
verval van rechten bij schending van deze verplichtingen voor het geval de
verzekeraar door de schending in een redelijk belang is geschaad.13

2.5. Ook andere bepalingen in de polisvoorwaarden brengen dit eigen belang
van de verzekeraar tot uitdrukking. Gebruikelijk is de bepaling dat de
verzekerde gehouden is alles na te laten dat de belangen van de verzekeraar
kan schaden. Vaak is ook expliciet een verbod tot erkenning van aansprake-
lijkheid opgenomen.14 Voor wat betreft het verweer bepalen aansprakelijk-
heidsverzekeringen wel dat de verzekeraar dit voert. Vaak ook borgt de
schaderegeling de belangen van de verzekeraar door te bepalen dat de
verzekerde verplicht is verweer te voeren en de (verschillende stappen in c.q.
aspecten van de) schaderegeling afhankelijk te maken van het akkoord van de
verzekeraar.15

2.6. Het belang van de verzekerde en de verzekeraar bij aansprakelijkheids-
verzekeringen is in beginsel gelijk: het zo adequaat mogelijk adresseren van de
aansprakelijkheidsclaim en het beperken van de schade van de verzekerde als
gevolg daarvan. Een adequate reactie veronderstelt: (i) een realistische analyse
van de juridische positie van de verzekerde, (ii) en daarmee een realistisch
beeld van een acceptabele oplossing voor het probleem waarmee de verzekerde
zich geconfronteerd ziet, en (iii) een kostenefficiënte aanpak om tot die
oplossing te geraken. Kortom, een zakelijke benadering. De opmerking dat

13. De verzekeringnemer en de verzekerde hebben ook beide de plicht bereddingsmaatregelen te
treffen ingevolge art. 7:957 BW.

14. Ingevolge art. 7:953 BW heeft een overtreding van het verbod tot erkenning van
aansprakelijkheid geen gevolg voor zover de erkenning juist is. Een verbod tot erkenning
van feiten heeft nimmer gevolg.

15. Zo zal de verzekeraar goedkeuring moeten verlenen ten aanzien van de advocaat en experts
die de verzekerde zou willen inschakelen en zal de verzekerde geen schikking mogen treffen
zonder akkoord van de verzekeraar. Voor wat betreft de kosten van de betreffende advocaat,
beoordelen verzekeraars de te hanteren uurtarieven op voorhand en verlangen een ge-
reduceerd tarief wanneer zij deze te hoog vinden. Overigens screenen BCA-verzekeraars
gedurende de behandeling van een dossier de declaraties ook voortdurend op verrichte
werkzaamheden en daaraan bestede tijd. Raadslieden dienen werkzaamheden waarmee veel
tijd gemoeid gaat ook op voorhand voor te leggen ter accordering van daarmee gepaard
gaande kosten (hetgeen als onderdeel van het voortdurend overleg tussen BCA-verzekeraar,
verzekerde en advocaat over het te voeren verweer toch al dient te gebeuren). Doen zij dat
niet dan lopen zij en de verzekerde het risico dat deze niet voor vergoeding uit de dekking in
aanmerking komen.
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de belangen van verzekerde en verzekeraar in beginsel gelijk lopen verdient
wellicht enige toelichting.

2.7. Anders dan vaak wordt gedacht zijn verzekeraars er niet per definitie op uit
om aan hun uitkeringsplicht te ontkomen of deze zoveel mogelijk - tegen beter
weten in - te beperken. Een voorbeeld van die laatste situatie is het ‘blind’
voeren van verweer om een minimale kans op succes niet onbenut te laten,
terwijl bij materialisatie van de grote kans van verlies de kosten van verweer
buitenproportioneel zijn opgelopen ten koste van het restant verzekerde bedrag.
Het voorkomen van een uitkeringsplicht of kostte wat kost de omvang daarvan
beperken is niet het belang dat verzekeraars nastreven. Voor de meeste BCA-
verzekeraars geldt in mijn ervaring dat zij de bescherming die zij verkopen ook
(willen) waar maken. Wanneer dat bijvoorbeeld betekent dat een schikking in
een vroegtijdig stadium de voorkeur verdient gelet op de gemaakte analyse, dan
is dat een gegeven en geen onheilstijding. Uiteraard zal het schikkingsbedrag
wel (grotendeels) de juridische positie van de verzekerde en daaraan verbonden
aansprakelijkheidsrisico’s moeten reflecteren. Vanuit dat perspectief bezien zal
de verzekeraar niet meer willen betalen dan zakelijk verantwoord is. Gelijk dat
geldt voor de niet verzekerde gedaagde. Het enkele feit dat het verzekerde
bedrag hoger is dan hetgeen de verzekerde uit eigen middelen zou kunnen
dragen maakt niet dat een hoger schikkingsbedrag zakelijk verantwoord is. Niet
alleen de claimant maar ook de verzekerde zal zich dat dienen te realiseren.

2.8. Helaas zullen er verzekeraars zijn die de uitzondering op de regel vormen
en minimalisatie van hun uitkeringsplicht als hoogste belang nastreven. Het is
begrijpelijk dat enige negatieve ervaring op dat vlak - of dat nu een eigen
ervaring of van horen zeggen is en of dat nu BCA-verzekeringen of andere
verzekeringsproducten betreft - het verwachtingspatroon ten aanzien van alle
verzekeraars negatief beïnvloedt. Dat betekent echter niet dat alle (BCA-)
verzekeraars aan dat verwachtingspatroon voldoen. De praktijk leert dat dat
anders is.16

2.9. Wat verzekerden betreft geldt dat zij in de regel reageren als de meeste
gedaagden: zij willen enerzijds niet “op hun rug gaan liggen” en zeker niet
wanneer daartoe geen aanleiding bestaat maar anderzijds ook hun verdere leven
niet onnodig lang belasten met procedures. Ook zij wensen aan de hand van de
hiervoor in paragraaf 2.6 genoemde stappen tot een adequate reactie te komen.
Dat neemt niet weg dat voor de verzekerde andere factoren zwaarder kunnen

16. Waar de negatieve ervaringen als regel worden beschouwd en een grotere impact hebben dan
de positieve, blijkt het negatieve beeld van verzekeraars moeilijk te doorbreken.
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wegen dan voor de verzekeraar en het gezamenlijke belang kunnen kleuren of
verdringen. ‘Principe’ en zorgen over reputatieschade aan de zijde van
verzekerde kunnen zijn belang bij het (blijven) voeren van verweer groter
doen zijn dan van de verzekeraar, die zijn positie bepaalt op basis van de
‘zakelijke’ afweging aan de hand van voornoemde stappen. Die ‘zakelijke’
afweging kan er juist ook toe leiden dat het belang bij het voeren van verweer
voor de verzekeraar gelet op de juridische positie van zijn verzekerde groter is
dan voor de verzekerde. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het
commerciële belang van de verzekerde gebaat is bij een schikking, hij de
morele behoefte voelt schade die door zijn toedoen is ontstaan te vergoeden of
een punt wil zetten achter de kwestie om verder te kunnen met zijn leven. Voor
de verzekeraar zijn dit echter geen factoren die hij in zijn beoordeling van het
(bestuurders)aansprakelijkheidsrisico van de betreffende verzekerde meeneemt
en die ook niet in de premiestelling zijn verdisconteerd. Die beoordeling gaat
uit van de juridische positie van de verzekerde: enerzijds bij het aangaan van de
verzekering de hypothetische BCA-risico’s die een bestuurder bij een onder-
neming en rechtspersoon als de verzekeringnemer loopt en anderzijds bij
materialisatie daarvan de juridische waardering van de verweermogelijkheden
van de verzekerde.

2.10. Uit het voorgaande volgt dat de belangen van verzekeraar en verzekerde
uit elkaar kunnen (gaan) lopen. Hoe daarmee om te gaan? Waar het uitgangs-
punt van de aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeraar uitsluitend tot
dekking is gehouden indien en voor zover de verzekerde voor de door de derde
geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden, stelt Wansink zich op het
standpunt dat de verzekeraar uiteindelijk beslist over het al dan niet bestaan van
(het risico van) aansprakelijkheid en het al dan niet voeren van verweer. Dit
gelet op het feit dat de verzekeraar de financiële last draagt die met het
aansprakelijkheidsrisico gepaard gaat. Hij voegt daaraan toe dat de verzekeraar
uiteraard wel gehouden is bij de schadeafwikkeling rekening te houden met de
belangen van de verzekerde. Art. 6:248 BW vormt daarvoor de wettelijke
basis.17 Krenning en Vloemans gaan nader op de problematiek van belangen-
conflicten tussen aansprakelijkheidsverzekeraar en verzekerde in. Zij zijn van
oordeel dat niet op voorhand aangegeven kan worden of de verzekeraar of de
verzekerde het laatste woord zou moeten hebben bij een verschil van mening.
Dit moet, gelet op de vele factoren die van belang kunnen zijn, per geval
beoordeeld worden. Twee uitgangspunten die zij daarbij noemen zijn dat: (i) de
verzekeraar op een bedrijfsmatige, commerciële manier mag omgaan met het

17. J.H. Wansink 2006, p. 369 en 386-387.
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van de verzekerde overgenomen risico en (ii) de verzekeraar in beginsel niet
vrijelijk en zonder overleg met de verzekerde over de portemonnee van de
laatste mag beschikken.18

3. De BCA- verzekering19

3.1. “De” BCA-verzekering bestaat (in ieder geval) sinds de opheffing van de
Nederlandse BCA-pool op 1 januari 2007 niet meer. De BCA-pool was een
samenwerkingsverband van acht verzekeraars die BCA-verzekeringen aanbood.

3.2. Aan aanbieders van BCA-verzekeringen is geen gebrek. Er treden nog
steeds nieuwe verzekeraars tot deze markt toe. Ondanks de toegenomen
claimfrequentie blijven verzekeraars de markt voor BCA-verzekeringen ken-
nelijk als aantrekkelijk percipiëren. Dat verklaart onder meer waarom de
premies (bepaalde sectoren, zoals de bancaire sector, uitgezonderd) nog steeds
relatief laag zijn én de reikwijdte van de dekking bij verschillende verzekeraars
in de kern sterk overeenkomt.

3.3. De BCA-verzekering wordt in de regel afgesloten door de rechtspersoon
als verzekeringnemer ten behoeve van bepaalde derden, te weten natuurlijke
personen die bestuurder bij die rechtspersoon en/of haar dochters zijn.20 Ook
(beweerdelijk) feitelijk bestuurders kunnen als verzekerde aanspraak
op dekking maken.21 Het verzekerde bedrag is beschikbaar voor alle
verzekerden samen; de verzekerden beschikken niet over een individuele

18. Bijvoorbeeld in situaties van onderverzekering, gedeeltelijk onverzekerde schadeposten of
de in paragraaf 2.9 aangehaalde factoren die de verzekerde uiteindelijk ook financieel
kunnen raken. Een nadere uitwerking gaat het bestek van deze bijdrage te buiten. Daarvoor
verwijs ik graag naar A.L. Krenning en N. Vloemans, ‘Rechtsbijstand door de aansprake-
lijkheidsverzekeraar en het eigen belang van de verzekerde’, NTHR 2007-6, p. 236 e.v.

19. De navolgende paragrafen zijn deels ontleend aan: A. Hendrikse en D.A.M. van den Heuvel,
‘Bescherming tegen bestuurdersaansprakelijkheid in tijden van crisis’, TOP 2009-4, p. 127
e.v.

20. Zie in meer algemene zin over het derdenbeding in de BCA-verzekering J.B. Londonck
Sluijk, ‘De positie van bestuurders als derden bij een D&O-verzekering’, V-A 3-2011, p. 112
e.v. en over verzekeringen ten behoeve van derden zijn bijdrage ‘Verzekering ten behoeve
van een derde en de inhoud van een verzekeringsovereenkomst’, AV&S 2014-8.

21. De BCA-verzekering biedt dekking aan diegenen die als verzekerde kwalificeren omdat ze
aan de definitie van bestuurder (of commissaris of feitelijk bestuurder) in de voorwaarden
voldoen. De polis heeft derhalve niet specifieke personen op het oog. Oud en toekomstig
bestuurders vallen daardoor ook onder de dekking.
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limiet.22 Wel lijkt het steeds gebruikelijker om een extra limiet af te sluiten
ten behoeve van kosten van verweer van commissarissen, waarop aanspraak
gemaakt kan worden als het verzekerde bedrag uitgeput is geraakt.23

3.4. De premiestelling en polisvoorwaarden zijn in beginsel afgestemd op het
aansprakelijkheidsrisico dat bestuurders van een rechtspersoon met een onder-
neming c.q. activiteiten als die van de verzekeringnemer lopen.24

3.5. De BCA-verzekering dekt het risico dat het privévermogen van een
bestuurder wordt aangetast door (gepretendeerde) aanspraken van derden in
verband met zijn handelen of nalaten in die hoedanigheid.25 Die aantasting kan

22. Dat brengt met zich dat het voor een individuele verzekerde (uiteindelijk) beschikbare
verzekerde bedrag lager kan zijn dan verwacht, omdat ook uitkeringen ten behoeve van
andere verzekerden zijn of moeten worden gedaan. In de praktijk is dit met name een
aandachtspunt wanneer tegengestelde belangen tussen de verzekerden tot instructie van
verschillende advocaten leidt. Zie hierover A.S. Fransen van de Putte, ‘Vrijwaring en
verzekering’, in: G. van Solinge, M. Holtzer & A.F.J.A. Leijten (red.), Geschriften vanwege
de Vereniging Corporate Litigation 2003-2004, Deventer: Kluwer 2004, p. 491-503 en
W.F. Hendriksen en M.L.S. Kalff, ‘D&O verzekering en faillissement’, in: G. van Solinge,
M. Holtzer & A.F.J.A. Leijten (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate
Litigation 2007-2008, Deventer: Kluwer 2008, p. 103-112. Recent lijkt de roep om
individuele BCA-verzekeringen daarom sterker geworden en zou in Londen ook in een
paar gevallen een dergelijke dekking verstrekt zijn. De daaraan verbonden premies zullen in
de regel echter onbetaalbaar zijn. In plaats van één verzekerd bedrag voor alle verzekerden
samen per aanspraak en per verzekeringsjaar, zal dan per verzekerde datzelfde of minimaal
een substantieel deel van datzelfde verzekerd bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar
als dekking beschikbaar moeten zijn (mede in verband met de hoofdelijke aansprakelijk-
heidsrisico’s bij BCA-claims). Dit terwijl vaak sprake zal zijn van een en dezelfde
feitencomplex dat tot BCA-claims leidt. Ofwel, indien dat feitencomplex zich voordoet
ziet de BCA-verzekeraar zijn risico niet gelimiteerd op eenmaal het verzekerde bedrag maar
een veelvoud daarvan. Het risico dat de BCA-verzekeraar overneemt stijgt exponentieel en
dat zal zich vertalen in de premiestelling.

23. Dit omdat aanspraken tegen commissarissen vaak pas volgen na een succesvolle claim tegen
bestuurders en/of de behandeling daarvan wordt aangehouden totdat over de aanspraak
tegen de bestuurder(s) is geoordeeld.

24. Denk bijvoorbeeld aan het – binnenkort waarschijnlijk niet meer bestaande – verschil tussen
bestuurders van stichtingen en verenigingen enerzijds en vennootschappen anderzijds voor
wat betreft mogelijke aansprakelijkheidsgronden. Andere relevante verschillen betreffen
bijvoorbeeld de grootte van een bedrijf en de vraag of het actief is in landen als de Verenigde
Staten met class en derivate actions en punitive damages. Het bestuur van beursgenoteerde
ondernemingen brengt in de regel een groter BCA-risico met zich mee dan het MKB. Voor
bedrijven in traditionele sectoren kan de verzekeraar zich op meer actuariële data verlaten
dan voor nieuwe sectoren.

25. Dat laatste betekent ook dat een natuurlijk persoon die in een andere hoedanigheid wordt
aangesproken geen dekking heeft, ook al draagt hij een bestuurderspet. Denk aan de
advocaat-bestuurder van een advocatenkantoor die op zijn dienstverlening als advocaat
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leiden tot een vermindering van het beschikbare vermogen danwel een vergro-
ting van een reeds negatief vermogen.26 De bestuurder dient immers kosten van
verweer te maken en mogelijk een schadevergoeding te betalen.

3.6. Ten behoeve van dat doel combineert de BCA-verzekering een dekking
voor toegewezen aanspraken en door de verzekeraar geaccordeerde schikkingen
met de vergoeding van kosten van verweer. Het is geen rechtsbijstandsverzeke-
ring.27 De rechtsbijstandsfunctie komt (pas) in beeld indien het voeren van
verweer het primair op de polis gedekte belang – het beschermen van het
vermogen van de verzekerde tegen de impact van een BCA-claim – dient.28

Daarbij hebben de verzekerde en de verzekeraar elk een eigen – gedeeld –
belang bij het (waar mogelijk) voorkomen van materialisatie van het bestuur-
dersaansprakelijkheidsrisico en het minimaliseren van de gevolgen daarvan
voor het vermogen van de verzekerde (waar de BCA-verzekeraar de financiële
last draagt die gepaard gaat met een aantasting van het vermogen van de
verzekerde). In de praktijk vormt de vergoeding van kosten van verweer wel
vaak de belangrijkste reden om een BCA-verzekering af te sluiten.

3.7. Het verzekerd belang onder een BCA-verzekering is dus niet het vermogen
van de verzekeringnemer. De verzekeringnemer heeft geen dekking onder een
reguliere BCA-verzekering.29 De uitzondering daarop vormt de veel voorko-
mende bepaling dat de verzekeringnemer hetgeen hij ingevolge een vrijwa-
ringsovereenkomst aan een verzekerde betaalt uit de dekking van de BCA-

wordt aangesproken of ‘gewoon’ onrechtmatig handelen buiten enige hoedanigheid (het-
geen, sinds de Hoge Raad in zijn arrest van 23 november 2012, NJ 2013/302 (Spaanse Villa)
het onderscheid tussen handelen als bestuurder en handelen als persoon die toevallig ook een
bestuurderspet op heeft benadrukt, in de praktijk van groter belang kan worden).

26. J.H. Wansink 2006, p. 203 en 204.
27. Overigens valt het verweer tegen BCA-claims meestal niet onder de dekking van een

reguliere rechtsbijstandverzekering.
28. J.H. Wansink 2006, p. 381.
29. Bij beursvennootschappen wordt aan de BCA-verzekering ook wel een zogenaamde Side C

dekking voor de verzekeringnemer toegevoegd voor schade door aanspraken van derden in
verband met de uitgifte van aandelen. Indien de polis daarin voorziet, is ook een regeling
opgenomen die de verhouding tot de dekking voor bestuurders (Side A) adresseert,
bijvoorbeeld door te bepalen dat de bestuurders voorgaan. Zie in dit verband D.M.J. van
Abeelen en W.C.T. Weterings, ‘De rol van de D&O-verzekering bij collectieve acties door
aandeelhouders’, Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht 2013-2, p. 31 e.v.
Deze bijdrage laat de Side C dekking verder buiten beschouwing.
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verzekering vergoed krijgt, indien de verzekerde jegens verzekeraar op ver-
goeding van die schade uit de dekking aanspraak had kunnen maken.30

3.8. De onder een BCA-verzekering geboden dekking is ruim. Dit (ook) in die
zin dat handelen of nalaten waarvoor een bestuurder aansprakelijk kan worden
gehouden - en dat derhalve aan de (persoonlijk) ernstig verwijt-maatstaf voldoet
en/of kennelijk onbehoorlijk bestuur oplevert - onder de dekking valt. De BCA-
verzekering trekt de grens bij opzettelijk handelen en bevoordeling van de
verzekerde zelf of derden wanneer die bevoordeling tot aanspraken leidt.
Schade door milieuaantasting en personen- en zaakschade is in de regel niet
gedekt. Boetes zijn van dekking uitgesloten of verzekerd voor zover dat
wettelijk toegelaten is. Voor wat betreft het geografisch bereik zijn de Verenigde
Staten en Canada vaak van dekking uitgesloten. Tegen betaling van een hogere
premie en aanvullende voorwaarden kunnen aanspraken in die jurisdicties ook
meeverzekerd worden.

3.9. Naast de hiervoor besproken begrenzing van de dekking door uitsluitingen,
naar bedrag en soort schade, beperkt de verzekering de dekking in de tijd.
Tegenwoordig zijn alle BCA-verzekeringen daartoe gebaseerd op het ’claims
made’-principe. Bij toepassing van dit principe is voor het bestaan van dekking
doorslaggevend dat de aanspraak31 van de derde tijdens de looptijd van de
verzekering door de verzekerde is ontvangen en/of bij de verzekeraar gemeld.32

3.10. Voor de verzekeraar heeft het ‘claims made’-principe het voordeel dat het
narisico verbonden aan aanspraken die na afloop van de verzekeringstermijn
binnenkomen wordt uitgesloten. Dat zou echter onredelijke gevolgen voor de
verzekerden kunnen hebben: het zal niet lukken elders dekking voor deze
claims in te kopen. De verzekering voorziet daarom in een omstandighedendek-

30. In de praktijk komt een beroep op deze dekking – ook wel met Side B aangeduid – niet vaak
voor. Dat hangt wellicht samen met de in veel vrijwaringsovereenkomsten opgenomen
voorwaarde dat dekking uit een BCA-verzekering voorgaat op de vrijwaring. Deze bijdrage
laat de Side B dekking verder buiten beschouwing.

31. Uit de polisvoorwaarden volgt wat onder een aanspraak kan worden verstaan. Naast een
aansprakelijkstelling en een dagvaarding die een civiele procedure inleidt, wordt in recente
polissen vaak ook een officieel (toezichthouders)onderzoek en strafrechtelijk verweer
gedekt.

32. Zie in algemene zin over het ‘claims made’-principe J.H. Wansink, a.w., p. 107 e.v. Naast
het ‘claims made’-principe, staan het ‘loss occurence’- en het ‘act committed’-principe. Bij
toepassing van het ‘loss occurence’-principe bestaat in beginsel dekking wanneer de schade
zich tijdens de looptijd van de verzekering verwezenlijkt. Indien het ‘act committed’-
principe van toepassing is, is doorslaggevend of de schadeveroorzakende gebeurtenis – het
de bestuurder verweten handelen of nalaten – zich tijdens de looptijd van de verzekering
voordeed.
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king: bij een melding aan de verzekeraar tijdens de verzekeringstermijn van
omstandigheden die tot een aanspraak kunnen leiden, wordt bij materialisatie
van die aanspraak deze geacht te zijn ontvangen op het moment van de
omstandighedenmelding. Overigens is het melden van dergelijke omstandig-
heden ook een plicht van verzekerden en soms ook de verzekeringnemer om de
verzekeraar in staat te stellen tijdig een reserve te vormen.33

3.11. De BCA-verzekering biedt de verzekeringnemer en verzekerden daarnaast
in een aantal gevallen het recht binnen een bepaalde termijn tegen een bij
aanvang van de BCA-verzekering bepaalde premie een zogenoemde uitloop-
termijn in te kopen.34 Deze termijn geldt na beëindiging van de verzekering.
Aanspraken die tijdens de overeengekomen uitlooptermijn binnenkomen en
betrekking hebben op verweten handelen/nalaten dat zich gedurende de looptijd
van de verzekering heeft voorgedaan, kunnen dan alsnog tijdig worden gemeld.
Waar bekende en potentiële aanspraken van de dekking van een nieuwe
verzekering worden uitgesloten, is de uitlooptermijn bij het einde van de polis
van groot belang en met name bij faillissement van de verzekeringnemer. In dat
geval eindigt de BCA-verzekering vrijwel altijd automatisch per faillissements-
datum of na ommekomst van het lopende verzekeringsjaar.

3.12. Het is in Nederland niet verplicht een BCA-verzekering af te sluiten.35 Het
is aan de verzekeringnemer – al dan niet op instigatie van bestuurders – of deze
verzekering wordt afgesloten. De verzekeringnemer ziet de BCA-verzekering in
de regel als onderdeel van het remuneratiepakket van zijn functionarissen.36

Mogelijk ziet hij de potentiële vergroting van het verhaalsvermogen van de
functionarissen voor het – op dat moment hypothetische – risico dat de verzeke-
ringnemer een functionaris moet aanspreken ook als een reden. Hij zal zich echter
dienen te realiseren dat dat motief het verzekerd belang niet verandert. Dat is en
blijft – zoals ook stevig verankerd in de voorwaarden van BCA-verzekeringen –
de bescherming van het vermogen van de verzekerden.

33. Uit de polisvoorwaarden volgt wie de melding moet c.q. kan doen en hoe concreet – mate
van waarschijnlijkheid, bekendheid met claimant, verweten gedraging etc. – de omstandig-
heid moet zijn wil deze als omstandigheid geaccepteerd kunnen worden ten behoeve van de
omstandighedendekking.

34. Aan de hand van de polisvoorwaarden moet in een concreet geval worden beoordeeld wie de
uitlooptermijn kan/kunnen inkopen.

35. Uit het boek Directors’ Liability and Indemnification, A Global Guide, Third Edition, Globe
Law and Business, 2016 volgt dat een dergelijke plicht in geen van de 33 landen die aan bod
komen bestaat.

36. Zie hierover W.C.T. Weterings, ‘De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en
commissarissen in de (verzekerings)praktijk’, V-A 4-2010, p. 161 e.v.
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3.13. Voor het vervolg is van belang voor ogen te houden dat de BCA-
verzekering één verzekerd bedrag voor alle verzekerden samen kent dat is
gemaximeerd per aanspraak (zoals in de verzekeringsvoorwaarden gedefini-
eerd) en per verzekeringsjaar. Deze dekking omvat zowel kosten van verweer
als enige schadevergoedingsplicht van verzekerden jegens claimanten (danwel
een betalingsverplichting uit hoofde van een door de BCA-verzekeraar ge-
accordeerde schikking). Er is sprake van communicerende vaten, nu de BCA-
verzekering geen waterschotten aanbrengt tussen beide dekkingscomponenten,
noch tussen de aanspraken van de verschillende verzekerden jegens de BCA-
verzekeraar.37

4. Curator en BCA-verzekering

4.1. Uit het voorgaande volgt dat en waarom onder de BCA-verzekering het
belang van de BCA-verzekeraar én het belang van zijn verzekerde bij de
bescherming van zijn vermogen tegen de gevolgen van BCA-claims leidend is.

4.2. Het feit dat een curator bij de verzekeringnemer wordt benoemd heeft
vanuit het perspectief van de BCA-verzekering bezien maar één direct gevolg:
de polis eindigt of zal eindigen en de mogelijkheid bestaat dat een uitloop-
termijn wordt gekocht. Benoeming van een curator bij (een) failliete dochter-
maatschappij(en) leidt in de regel tot een beperking van de dekking voor
bestuurders bij die maatschappij(en) tot hun handelen en nalaten voor de datum
van faillietverklaring.

37. Zie over de (on)mogelijkheid van het aanbrengen van ‘waterschotten’ tussen de dekking
voor kosten van verweer en andere schade onder meer M.M. van Asch, ‘Derdenbeslag onder
de verzekeraar van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; recente ontwikkelingen’,
Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016/3, p.64. (die meent dat de verzekeraar makkelijk
zou moeten kunnen alloceren maar of dat gebeurt blijft aan partijen bij de verzekering) en
A.P. Koburg, ‘Verweerkosten vs. schadevergoeding’, AV&S 2010/7, pag. 41 (die dit ook als
een mogelijkheid ziet). Rb. Rotterdam 10 juni 2015, JOR 2015/312 m.nt. M.L.S. Kalff
onderkent echter in rov. 4.10 dat aangenomen moet worden dat het voor een verzekeraar ten
tijde van het sluiten van een dergelijke verzekering niet mogelijk is een inschatting te maken
hoe de verhouding en de omvang van de vorderingen – verweerkosten respectievelijk de
eventuele te betalen schadevergoeding – zal uitvallen omdat dit op voorhand onduidelijk is.
Daarbij komt dat de premie voor een zuivere rechtsbijstandverzekering voor BCA-claims
waarschijnlijk vrij duur zal worden omdat de onzekerheid hoofdzakelijk de vraag betreft of
een BCA-claim wordt ingesteld. Zodra dat het geval is, is de kans groot dat de kosten van
verweer aanzienlijk zijn. Zonder ‘skin in the game’ voor de verzekerde (ook al is dat in de
vorm van dekking voor andere schade dan kosten van verweer) zijn de kosten van verweer
ook moeilijk beheersbaar te houden. Niettemin vallen ontwikkelingen in de markt op dit
terrein te verwachten, omdat de vraag er is en de markt – in de meeste sectoren – nog altijd
zacht is.

358

Mr. A. Hendrikse



4.3. De curator en de failliete boedel(s) waarover hij het beheer voert zijn géén
verzekerden onder de BCA-verzekering. De verzekerden zijn immers de
bestuurders van de failliete verzekeringnemer en/of (failliete) dochtermaat-
schappij(en). Zij nu zien zich bij een faillissement bij uitstek met een situatie
geconfronteerd waarin BCA-claims een realiteit kunnen worden.

4.4. In de praktijk vormt een BCA-claim van een curator de grootste bedreiging
voor het verzekerd belang onder een BCA-verzekering. Voor de verzekeraar en
verzekerde ligt daarmee bij elk informatieverzoek van de curator de vraag voor:
“bestaat een plicht om deze informatie verstrekken en, zo nee, zouden we dat
dan niettemin moeten willen doen?”38 Voor informatie die betrekking heeft op
de BCA-verzekering geldt, vanuit het perspectief van die verzekering bezien,
dat de curator of zijn failliete boedel geen positie heeft als verzekerde. Dat
betekent niet alleen dat hij dus geen aanspraak kan maken op dekking maar ook
niet op informatie over het al dan niet bestaan daarvan, de (restant) omvang en/
of wijze van aanwending (zoals keuze van advocaten, specificatie van kosten
van verweer etc.).39 Dat betekent ook dat de curator voor de BCA-verzekeraar
in beginsel geen gesprekspartner is. De BCA-verzekeraar heeft uitsluitend een
plicht tot uitkering jegens de verzekerden, indien aan de polisvoorwaarden is
voldaan. Of en hoe die plicht tot uitkering vorm krijgt wordt bepaald in overleg
tussen verzekeraar en verzekerde(n). Daarbij kan het eigen belang van de
verzekeraar bij het waar mogelijk voorkomen van materialisatie van het
bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en het minimaliseren van de impact daar-
van doorslaggevend zijn. De verzekeraar dient uiteraard de belangen van
verzekerden in ogenschouw te nemen en zich te realiseren dat het onverplicht
delen van informatie over, kort gezegd, de al dan niet beschikbare dekking
onder een BCA-verzekering die belangen kan schaden. Extra voorzichtigheid is
geboden indien meerdere verzekerden aanspraak op dekking hebben gemaakt
en helemaal indien verschillende BCA-claims daartoe de aanleiding vormden.

5. Curator als verzekeringnemer?

5.1. Bij faillissement van de verzekeringnemer onder een BCA-verzekering is
de curator belast met het beheer van de boedel. In hoeverre heeft de curator uit
dien hoofde toegang tot (informatie over) de BCA-verzekering?

38. Het gaat het bestek van deze bijdrage te buiten om nader in te gaan op de vraag of en
wanneer een dergelijke plicht zou kunnen bestaan. Curatoren noemen in dat verband wel
art. 106 Fw.

39. Zie paragraaf 5 hierna over de positie van de verzekeringnemer ten opzichte van de BCA-
verzekeraar en de informatie die de curator met die pet op kan proberen te verkrijgen.
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5.2. De verzekeringnemer is de contractspartij van de BCA-verzekeraar: de
laatste heeft zich jegens de eerste verplicht in voorkomend geval uitkering te
doen aan de verzekerden. Dat laatste lijkt te impliceren dat de curator die de
voorwaarden van de BCA-verzekering niet aantreft in de administratie van de
verzekeringnemer, een kopie bij de verzekeraar kan opvragen. Zie in dit
verband ook art. 7:932 BW dat bepaalt dat de verzekeraar desgevraagd een
nieuw bewijsstuk van de verzekering moet afgeven (waarbij het feit van het
verloren gaan desverlangd door de verzekeringnemer moet worden bewezen40).

5.3. Daarnaast kan betoogd worden dat de verzekeringnemer als contractspartij
van de verzekeraar belang heeft bij het in stand houden van de dekking onder
de BCA-verzekering en het naleven door de verzekeraar van zijn verplichtingen
jegens verzekerden. Uit de wet en de gebruikelijke voorwaarden van een BCA-
verzekering lijkt te volgen dat de verzekeringnemer zijn belang bij instandhou-
ding van de dekking kan bewerkstelligen, vanuit de gedachte dat daarmee de
belangen van de verzekerden gediend zijn.

5.4. Voor wat betreft de instandhouding van de dekking zijn – het aangaan van
de verzekering buiten beschouwing gelaten41 – drie momenten mogelijk
relevant: het melden van een aanspraak, het kopen van uitloopdekking en het
melden van een omstandigheid. Voor alle drie geldt dat het van de polisvoor-
waarden afhangt of de verzekeringnemer – naast of in plaats van verzekerden –
deze handelingen kan en/of moet verrichten. Indien dat zo is, is het vervolgens
weer aan de verzekerde om – in samenspraak met de verzekeraar – te bepalen hoe
het verzekerd belang behartigd wordt. De verzekeringnemer staat daar buiten.
Komt de verzekerde vervolgens zijn verplichtingen onder de polisvoorwaarden
niet na – bijvoorbeeld door niet van zich te laten horen en/of geen verweer te
voeren – dan kan dat tot gevolg hebben dat de dekking vervalt wegens
schending van de redelijke belangen van de verzekeraar.

5.5. Uit art. 7:941 BW volgt dat de verzekeringnemer naast de verzekerde de
plicht heeft om verwezenlijking van het risico te melden bij de verzekeraar,
zodra hij daarmee bekend is of bekend behoort te zijn. Of een melding door de
verzekeringnemer van zijn aansprakelijkstelling van (een) verzekerde(n) ook
als geldige melding onder de BCA-verzekering kwalificeert hangt echter van de
voorwaarden af. Het kan derhalve geen kwaad om, zoals vaker gebeurt, ook de

40. J.H. Wansink & N. van Tiggele - van der Velde, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 7:932 BW,
aant. 4, onder verwijzing naar MvT, Kamerstukken II 1985/86, 19529, nr. 3, p. 13-14.

41. Veel BCA-verzekeringen bevatten bepalingen die de ‘onschuldige’ verzekerde beschermen
tegen de gevolgen van een beroep op schending van de mededelingsplicht (zie art. 7:928-
930 BW). Zie specifiek over dit onderwerp J.B. Londonck Sluijk 2011, p. 110 e.v.

360

Mr. A. Hendrikse



verzekerde te verzoeken melding te maken van de aansprakelijkstelling bij zijn
BCA-verzekeraar.

5.6. Indien de verzekeringsvoorwaarden ook de verzekeringnemer het recht
toekennen een uitlooptermijn te kopen, staat de curator voor de vraag of hij
daarvan gebruik wil maken.42 Een reden daarvoor vormt de vergroting van de
verhaalsmogelijkheden voor een mogelijke BCA-claim. Mede door de kosten
van verweer die uit het verzekerde bedrag voldaan worden biedt uitloop echter
geen garantie op verhaal. Toch lijkt – ook afgezet tegen de hoogte van de
uitlooppremie – de BCA-verzekering in veel gevallen “gevonden geld”, ook als
een deel van het verzekerde bedrag is aangewend voor kosten van verweer. Dit
alleen al omdat de dekking verzekerden in staat stelt een voor beide zijden
acceptabele schikking te bereiken. Toch lijken curatoren de dekking niet altijd
als positief te ervaren. Zo kan de mogelijkheid voor de rechter tot matiging tot
het verzekerde bedrag op grond van art. 6:109 lid 2 BW als een nadeel van de
uitlooptermijn worden ervaren in geval van (zeer) vermogende verzekerden.
Daarnaast vraagt Koburg aandacht voor het dilemma voor de curator dat de
uitlooptermijn niet alleen een verhaalsobject vormt maar ook een “machtig
wapen”.43 In die optiek is de mogelijkheid voor bestuurders om adequaat
verweer te voeren tegen een BCA-claim kennelijk reden om van het continu-
eren van dekking af te zien.44

5.7. Bij een BCA-verzekering die na faillissement doorloopt tot het einde van
de lopende verzekeringstermijn, kunnen in de regel tot ommekomst van die
termijn nog omstandigheden worden gemeld. Met het oog daarop komt het in
de praktijk niet zelden voor dat een curator een algemeen geformuleerde

42. W.F. Hendriksen en M.L.S. Kalff 2008, p. 106 wijzen er op dat van een zorgvuldig
handelend curator mag worden verwacht dat hij nagaat of een BCA-verzekering bestaat en
of de uitloop in het belang van de boedel is. Dit – onder omstandigheden – op straffe van
aansprakelijkheid. Uit het onderzoek dat W.C.T. Weterings onder curatoren verrichtte volgt
overigens dat twee derde van de ondervraagde curatoren aangeeft dat zij sneller geneigd zijn
om een bestuurder aansprakelijk te stellen als er een verzekering is (W.C.T. Weterings 2010,
p. 170).

43. A.P. Koburg, ‘Het einde van de Nederlandse D&O-verzekering bij faillissement van de
vennootschap, een “complicatie” voor bestuurder en curator?’, Ondernemingsrecht 2009/20,
p. 82-87.

44. Dat lijkt zich niet goed te verdragen met INSOLAD Praktijkregel 1.5.4. Ingevolge deze
praktijkregel gaat de curator slechts dan tot aansprakelijkstelling van een bestuurder over
indien hij er van overtuigd is – op basis van deugdelijk onderzoek – dat de bestuurder zijn
taak niet naar behoren heeft vervuld, onrechtmatig heeft gehandeld danwel sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Indien
dat zo is hoeft de curator het verweer van de bestuurder niet als een “machtig wapen” te
vrezen.
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aansprakelijkstelling bij bestuurders neerlegt met het verzoek deze bij de BCA-
verzekering als omstandigheid aan te melden en aanspraak te maken op
dekking. Dit biedt de curator een mogelijke oplossing indien hij de premie
voor de uitlooptermijn niet uit de boedel kan of wil voldoen.45

5.8. De curator die de premie voor de uitlooptermijn voldoet dient zich te
realiseren dat hij daarmee rechten van de verzekeringnemer uitoefent. De
positie van de verzekeringnemer wijzigt in beginsel niet: zo verkrijgt de curator
door inkoop van de uitlooptermijn niet de status van verzekerde. Verder dient
de curator zich te realiseren dat tegenover de rechten van de verzekeringnemer
zijn plichten staan: de verzekeringnemer is en blijft gehouden de belangen van
de verzekeraar bij het verzekerd belang in acht te nemen.

5.9. De curator die besluit geen uitlooptermijn in te kopen of dat niet kan, staat
vervolgens voor de vraag of hij de bestuurders attendeert op de mogelijkheid
zelf uitloop in te kopen.46 In de literatuur is betoogd dat de curator van de
failliete verzekeringnemer gehouden is hen daarover te informeren, indien de
verzekeringnemer daarvan geen gebruik maakt. Dit gelet op de mogelijk
ingrijpende gevolgen van het ontbreken van dekking bij een claim na omme-

45. Gelet op de gemiddelde tijd die een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement vergt
(en dat vaak pas wordt aangevangen nadat andere werkzaamheden met meer prioriteit zijn
verricht) roept de inhoud van dergelijke aansprakelijkstellingen wel eens de vraag op of deze
in overeenstemming zijn met de hiervoor genoemde INSOLAD Praktijkregel 1.5.4. Zie
hierover ook A.R.J. Croiset van Uchelen 2016, paragraaf 7 die wijst op het risico dat de
curator hiermee de psychologisch moeilijk meer omkeerbare weg van aanspraken tegen
bestuurders inzet. Een dergelijke stap is ook niet nodig nu de aankondiging van een
mogelijke claim of stuiting daarvan ook als omstandigheid in de zin van een BCA-
verzekering kan kwalificeren. Dit zal het geval zijn wanneer de betreffende melding, gelet
op de in de verzekeringsvoorwaarden genoemde criteria, voldoende concreet is.

46. De curatoren van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis waren zich kennelijk niet bewust
van de noodzaak de uitlooptermijn in te kopen om dekking te behouden voor claims van
derden die na ommekomst van de – wél overeengekomen – verlenging van de dekking
van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis zouden kunnen binnen-
komen (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 12 februari 2014,
ECLI:NL:RBMNE:2014:507). Een omstandighedenmelding terzake van de claims die
na faillissement binnenkwamen bleek niet gedaan. De Voorzieningenrechter acht het
aannemelijk dat, mede gelet op alle betrokken maatschappelijke belangen, in een
bodemprocedure geoordeeld zal worden dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
ten tijde van het uitspreken van het faillissement de curatoren had moeten wijzen op het
ontbreken van uitloopdekking en een aanbod had moeten doen om die dekking te
realiseren. De Voorzieningenrechter oordeelt dat de verzekeraar alsnog een dergelijk
aanbod moet doen en met de curatoren moet onderhandelen om te bezien of het
uitlooprisico alsnog verzekerd kan worden. Kritisch over deze uitspraak zijn annotatoren
J.H. Wansink (JA 2015/54) en M.B. Esseling (JOR 2014/187).
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komst van de lopende verzekeringstermijn. Schending van die plicht zou dan
tot matiging kunnen leiden.47

5.10. Overigens volgt uit art. 7:942 lid 3 BW dat de verzekeringnemer geen
positie heeft om de verjaring van aanspraken van verzekerden op de BCA-
verzekeraar te stuiten. Verlies van dekking door verjaring kan de verzekering-
nemer derhalve niet zelf voorkomen (tenzij de verzekeringsvoorwaarden in die
mogelijkheid voorzien).

5.11. Hiervoor kwamen de mogelijkheden voor de verzekeringnemer om in-
standhouding van de dekking te bevorderen aan de orde. Voor wat betreft de
naleving door de verzekeraar van zijn verplichtingen lijkt de verzekeringnemer,
en daarmee de curator van de failliete verzekeringnemer, aangewezen op
samenwerking met de verzekerden.48 De verzekeringnemer kan uiteraard probe-
ren tot overleg met de BCA-verzekeraar te komen. Zowel voor de BCA-
verzekeraar als verzekerden is het echter van belang te beseffen dat uitsluitend
verzekerden een aanspraak hebben jegens de verzekeraar. Zij kunnen hem op
nakoming van zijn verplichtingen onder de verzekering aanspreken en hebben
recht van spreken indien de BCA-verzekeraar een - al dan niet onwelgevallig -
(dekkings)standpunt inneemt.49 Kortom, verzekerden zijn de gesprekspartner van
de BCA-verzekeraar wanneer (vragen over) de reikwijdte van de dekking en
wijze van aanwending daarvan centraal staan en niet de verzekeringnemer. Het zal
van de concrete omstandigheden afhangen of een verzekerde wel of niet genegen
is de verzekeringnemer in een overleg of discussie over deze onderwerpen te
betrekken. De verzekerde zal zich daarbij van redelijke belangen van de BCA-
verzekeraar - die zich tegen betrokkenheid van de verzekeringnemer in enig debat
kunnen verzetten - bewust moeten blijven.

47. Zie M.H.C. Sinninghe Damsté, ‘Biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afdoen-
de bescherming tegen civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijk-
heid? De stand van zaken anno 2015’, in: M. Holtzer & A.F.J.A. Leijten en D.J. Oranje
(red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015, Deventer:
Kluwer 2015, p. 176. Zij verwijst daarbij naar A.P. Koburg 2009, p. 82-87. A.R.J. Croiset
van Uchelen 2016 gaat in op de vraag in hoeverre sprake kan zijn van een tegenstrijdig
belang voor bestuurders indien zij voorafgaand aan het faillissement de uitlooppremie door
verzekeringnemer laten voldoen en of een dergelijke handeling paulianeus kan zijn.

48. Zie in dit verband, naast de verzekeringsvoorwaarden, ook art. 6:256 BW dat bepaalt dat de
partij die een beding ten behoeve van een derde heeft gemaakt nakoming jegens de derde
kan vorderen, tenzij deze derde zich daartegen verzet.

49. Bijvoorbeeld over het blijven voeren van verweer of het treffen van een schikking; een
bepaalde processtrategie; het al dan niet erkennen van aansprakelijkheid; de aanwending en
‘verdeling’ van het verzekerd bedrag wanneer meerdere verzekerden een beroep op de
dekking doen; het communiceren over de hoogte van het restant verzekerd bedrag op enig
moment; een specificatie van de tot zover gemaakte kosten van verweer etc.
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6. Curator als benadeelde

6.1. Wanneer de curator bestuurders aansprakelijk stelt, kan hij ook de pet van
‘benadeelde’ opzetten om toegang tot (informatie over) de BCA-verzekering te
proberen te verkrijgen.50 Denk aan een vordering op grond van art. 2:9 BW om
benadeling van de vennootschap te adresseren en een vordering op grond van
art. 2:138/2:248 BW die het tekort van de boedel tot inzet maakt. Bij een
Peeters/Gatzen-vordering staat de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers
centraal.

6.2. Dat lijkt in eerste instantie een veelbelovende route: verzekering heeft ook
de zogenaamde sociale functie van slachtofferbescherming. Het is niet de
bedoeling dat verzekeringsuitkeringen ter vergoeding van schade van de
benadeelde blijven steken bij de verzekerde of, in geval van zijn faillissement,
dat andere crediteuren daarop verhaal kunnen nemen. 51 De positie van andere
crediteuren komt hierna nog aan de orde.

6.3. Toch vallen de mogelijkheden die de Nederlandse wetgever de benadeelde
toekent met het oog op die sociale functie de benadeelde vermoedelijk vaak
tegen. Het uitgangspunt is en blijft dat de aansprakelijke partij degene is die ten
behoeve van de benadeelde zijn verzekeraar moet aanspreken. De benadeelde is
géén partij bij de verzekeringsovereenkomst en niet de ‘verzekerde’ in de zin
van boek 7 BW. 52

6.4. De wetgever heeft de positie van de benadeelde alleen daadwerkelijk willen
verstevigen – met een eigen vorderingsrecht tegen de verzekeraar – indien sprake
is van een verplichte verzekering aan de zijde van de aansprakelijke partij.53 De
gedachte is dat de benadeelde – buiten materialisatie van risico’s waarvoor de
wetgever een verzekering verplicht heeft gesteld – evenzogoed een aansprakelijke
partij kan treffen die geen aansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten. Daarbij
past niet dat indien er wel een dergelijke verzekering is gesloten de positie van de
benadeelde ten koste van de verzekeraar verdergaand beschermd wordt.54

50. Met benadeelde bedoel ik de derde die een verzekerde aanspreekt tot vergoeding van zijn
schade.

51. J.H. Wansink 2006, p. 423.
52. J.H. Wansink 2006, p. 425.
53. Zoals in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), de Flora- en

faunawet en de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen.
54. J.H. Wansink 2006, p. 432 - 433, onder verwijzing naar het standpunt van de Minister van

Justitie bij de invoering van het voorrecht van art. 3:287 BW en van de directe actie.
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6.5. Buiten deze specifieke wettelijke rechten bij verplichte verzekeringen, komt
het verzekeringsrecht de benadeelde hoofdzakelijk op twee manieren tegemoet:
door de zogenaamde directe actie van art. 7:954 BW en het voorrecht van
art. 3:287 BW. Van die twee mogelijkheden is voor de curator eigenlijk alleen het
voorrecht van art. 3:287 BW relevant. De directe actie – waarbij de benadeelde
weliswaar geen rechtstreekse vordering op de verzekeraar verkrijgt maar de
verzekeraar wel rechtstreeks tot nakoming van zijn verplichtingen mag aanspre-
ken – heeft de wetgever uitsluitend in het leven geroepen voor letselschade. Voor
zover een BCA-claim omwille van personenschade al denkbaar is, geldt dat
personen- en zaakschade onder BCA-verzekeringen in de regel van dekking is
uitgesloten. Die route kan de curator als benadeelde dus niet gebruiken.

6.6. Resteert het voorrecht van art. 3:287 BW. Ingevolge dit artikel is de
vordering tot vergoeding van schade bevoorrecht op de vordering die de
aansprakelijke partij uit hoofde van verzekering van zijn aansprakelijkheid op
de verzekeraar mocht hebben, voor zover deze vordering de verplichting tot
vergoeding van deze schade betreft. Uit lid 2 van dit artikel volgt dat het
voorrecht boven alle rechten van derden gaat (met uitzondering van het
ingevolge art. 7:936 lid 2 BW aan de tussenpersoon toekomende recht op
afdracht). Het voorrecht doorbreekt derhalve niet de hoofdregel dat de verze-
kerde het aanspreekpunt blijft voor de benadeelde en de verzekeraar alleen voor
de verzekerde en niet voor de benadeelde.55

6.7. Uit het voorgaande volgt dat de curator geen positie tegenover de BCA-
verzekeraar kan creëren door te betogen dat de verzekeringnemer de verzeke-
ring destijds met het oog op zijn eigen verhaalsbelang heeft afgesloten. Een
dergelijk belang doet niet een toegang voor de curator/verzekeringnemer als
benadeelde tot de dekking van de BCA-verzekering ontstaan. Zie in dit verband
ook een arrest van de Hoge Raad van 10 mei 1985.56 In dit arrest verwerpt de

55. J.H. Wansink 2006, p. 438 e.v. geeft aan dat het voorrecht in een aantal gevallen tekortschiet.
Zo baat het de benadeelde niet in de situatie dat de verzekeringspenningen al voor het
faillissement zijn uitgekeerd of voordat de benadeelde een rechtsgeldige betaling aan de
verzekerde heeft geblokkeerd door onder de verzekeraar derdenbeslag te leggen. Daarnaast
bespreekt hij de situatie dat meerdere benadeelden een vordering hebben en het verzekerde
bedrag ontoereikend is. Anders dan in geval van de directe actie (art. 7:954 lid 5 BW)
voorziet art. 3:287 BW deze situatie niet. Feitelijk betekent dat dat alleen bij faillissement
een pro rata-verdeling gewaarborgd is. Buiten faillissement blijven benadeelden voor een
pro rata-verdeling aangewezen op (cumulatieve) derdenbeslagen.

56. NJ 1985/794. Zie ook HR 3 april 1992, NJ 1992/397 en HR 21 januari 2000, NJ 2000/189 (en de
conclusie van A-G Spier voor dit laatste arrest die aangeeft dat bij een botsing van belangen
tussen benadeelde en verzekerde zijns inziens in het algemeen voorrang toekomt aan de belangen
van de verzekerde. Deze heeft immers premie betaald en hij staat in een - mede door de
redelijkheid en billijkheid bepaalde – contractuele relatie met de verzekeraar).
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Hoge Raad de stelling van een cliënt van een notaris dat de aard van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van die notaris en de redelijkheid en
billijkheid een eigen aanspraak van de cliënt op de beroepsaansprakelijkheids-
verzekeraar met zich brengt. Dit terwijl het belang van de cliënt bij een
rechtstreekse aanspraak duidelijk was; de notaris in kwestie was failliet
verklaard. Ook het argument dat de aansprakelijke persoon met zijn WA-
verzekeraar vereenzelvigd kan worden omdat de laatste zich bij voortduring
met de afwikkeling van de schade heeft beziggehouden, gaat niet op.57

6.8. Het is dus ook niet zo dat de verzekeringsvoorwaarde die de verzekeraar
het recht geeft te beslissen omtrent de erkenning van aansprakelijkheid, het
voeren van verweer of het treffen van een regeling maakt dat de benadeelde
rechtstreeks bij de verzekeraar kan aankloppen.58 En ook het regelmatig
voorkomend recht van de verzekeraar in de polisvoorwaarden om rechtstreeks
aan een benadeelde partij te betalen, creëert geen plicht daartoe voor de
verzekeraar. De benadeelde kan geen rechten aan een dergelijke verzekerings-
voorwaarde ontlenen.59

6.9. Overigens volgt uit art. 7:942 lid 3 BW dat de benadeelde wel een rol kan
spelen bij de stuiting van de vordering van een verzekerde op zijn verzekeraar
tot het doen van een uitkering. Dit artikel bepaalt namelijk dat ingeval van
onderhandelingen tussen deze verzekeraar en de benadeelde ‘iedere onderhan-
deling’ een nieuwe verjaringstermijn doet aanvangen. Waar de meeste BCA-
verzekeringen uitgaan van een ’duty to indemnify’ in plaats van een ‘duty to
defend’ zal een BCA-verzekeraar in de regel niet rechtstreeks onderhandelingen
aangaan met een claimant. Uitgesloten is dat echter niet. Van meer dan een
stuiting is echter geen sprake. De benadeelde verkrijgt geen eigen positie ten
opzichte van de BCA-verzekeraar.

6.10. Aan de mogelijkheden van een benadeelde om zijn belangen bij een
BCA-verzekering te behartigen gaat natuurlijk wel wetenschap omtrent het
bestaan daarvan vooraf. Hoe weet de benadeelde dat een aansprakelijke partij
verzekerd is, bij welke verzekeraar en op welke voorwaarden? De literatuur
wijst daarbij met name op mogelijkheden om de verzekeringnemer en/of

57. Hof Leeuwarden 28 februari 2001, NJ 2001/676. Zie over dit onderwerp J.H. Wansink, a.w.,
p. 428 ev.

58. Dit is een contractuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de verzekeraar die maakt dat
de verzekerde gebonden is aan door de verzekeraar binnen de grenzen van de dekking
gedane verklaringen en gedragingen (J.H. Wansink, a.w., p. 383).

59. Hof Den Haag 12 mei 2015, Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de
praktijk 2015/30.
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verzekerde aan te spreken, bijvoorbeeld door middel van een kort geding of een
art. 843a Rv vordering.60

7. Curator als cessionaris

7.1. De curator kan ook proberen toegang te verkrijgen tot de BCA-verzekering
door zich de aanspraken van (een) verzekerde(n) te laten cederen. Op die wijze
– die uiteraard de medewerking van (een) verzekerde(n) verlangt – kan de
curator zijn positie sterk verbeteren.61

7.2. Ingevolge de cessie treedt de curator als cessionaris in feite in de schoenen
van de betreffende verzekerde. De BCA-verzekeraar behoudt weliswaar zijn
verweermiddelen op grond van art. 6:145 BW62 maar duidelijk moge zijn dat
enige discussie over aansprakelijkheid (en dekking) op geheel andere wijze
verloopt wanneer hij die met de claimant moet voeren.

7.3. De spanning tussen de positie van de curator als cessionaris die belang
heeft bij voldoening van zijn vordering door de BCA-verzekeraar van zijn
cedent enerzijds en het verzekerd belang dat de mogelijke impact van die
vordering zoveel mogelijk wil beperken, roept twee vragen op. Ten eerste de
vraag of een verzekerde zijn aanspraken op zijn BCA-verzekeraar wel mag
cederen aan een benadeelde, gelet op zijn verzekeringsrechtelijke plicht de
belangen van de verzekeraar niet te schaden. Ten tweede de vraag of in de
rechtsverhouding tussen de benadeelde/cessionaris en BCA-verzekeraar de
aansprakelijkheid van de verzekerde/cedent kan worden vastgesteld.

7.4. In de jurisprudentie overheerst de opvatting dat een verzekerde zijn
aanspraken op zijn BCA-verzekeraar mag cederen en dat van benadeling van
de belangen van de verzekeraar geen sprake is.63 De gedachtegang is dat de
verzekeraar dezelfde verweren blijft behouden als tegen de verzekerde/ cedent
en de cessie op zich geen erkenning van aansprakelijkheid inhoudt. Ook de
Hoge Raad is het oordeel toegedaan dat de cessie niet tot niet-ontvankelijkheid
van de cessionaris leidt.64 Met Wansink ben ik een andere mening toegedaan en

60. J.H. Wansink 2006, p. 439. Zie ook A.W. Jongbloed, ‘Beslag en verzekeringen: succes
verzekerd?’, NTHR 2015-1, p. 20 - 21.

61. Wel is het zo dat de meeste BCA-verzekeringen een cessieverbod bevatten.
62. En verkrijgt door de overgang van de vordering mogelijk ook nieuwe verweermiddelen door

de bijzondere verhouding tot de nieuwe schuldeiser, danwel uit de geldigheid van de
overgang zelf (Mellema-Kranenburg, T&C Burgerlijk Wetboek, art. 6:145 BW, aant. 6).

63. Zie voor voorbeelden uit de lagere rechtspraak J.H. Wansink 2006, p. 441.
64. HR 20 januari 2006, NJ 2008/461.
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zou menen dat een cessie aan een benadeelde niet mogelijk zou moeten zijn. 65

Dit gelet op het eigen belang van de aansprakelijkheidsverzekeraar bij het
beoordelen van de aansprakelijkheid en de kernverplichting van de verzekerde
om verweer te voeren. Met die verplichting valt niet te rijmen dat de cessionaris
in de schoenen van de verzekerde treedt en tot aansprakelijkheid van de laatste
concludeert, althans niet wanneer aansprakelijkheid gelet op de bekende feiten
en omstandigheden geen uitgemaakte zaak is.66 Opmerkelijk is dat de wel-
willende houding in de jurisprudentie tegenover een cessie van een vordering
op een aansprakelijkheidsverzekeraar lijkt te zijn ingegeven door de wens om
de sociale functie van verzekering tot uitdrukking te brengen.67 Wansink wijst
er mijns inziens terecht op dat daarbij uit het oog wordt verloren dat de
wetgever in een limitatief aantal mogelijkheden heeft voorzien voor de
benadeelde om de verzekeraar rechtstreeks te benaderen. De benadeelde is
daarbuiten aangewezen op het voorrecht van art. 3:287 BW.

7.5. De tweede vraag wordt in de jurisprudentie niet eenduidig beantwoord. In
een aantal gevallen wordt de cessionaris niet-ontvankelijk verklaard. Dit omdat
de benadeelde als cessionaris zijn vordering tegen de aansprakelijkheidsver-
zekeraar pas geldend kan maken indien aansprakelijkheid van de verzekerde/
cedent jegens de benadeelde en omvang daarvan in een procedure tussen
benadeelde en verzekerde is vastgesteld. De verzekeraar is immers geen partij
in het geschil tussen benadeelde en verzekerde over aansprakelijkheid en
schade. In andere gevallen wordt een meer pragmatische route bewandeld en
wordt de verzekeraar bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en de omvang
van de schade betrokken.68 Feitelijk bezien maakt het natuurlijk wel verschil
voor de positie van de verzekeraar of hij rechtstreeks wordt aangesproken door

65. J.H. Wansink 2006, p. 441.
66. Volledigheidshalve wijs ik op art. 7:953 BW waaruit volgt dat bij een aansprakelijkheids-

verzekering overtreding van een verbod in de verzekeringsvoorwaarden tot erkenning van
aansprakelijkheid geen gevolg heeft voor zover de erkenning juist is. J.H. Wansink en
N. van Tiggele-van der Velde wijzen er in hun toelichting op dit artikel in T&C
Verzekeringsrecht, art. 7:953, aant. 1 op dat de strekking van een dergelijk beding in
verzekeringsvoorwaarden is dat de verzekerde behoed moet worden voor een al te vlotte
erkenning van aansprakelijkheid bijvoorbeeld onder de indruk van het ongeval, alsmede
voorkoming van samenspel met de benadeelde. Een dergelijk beding mag er echter niet toe
leiden dat de verzekerde die terecht aansprakelijkheid erkent tegenover de benadeelde, zijn
recht op vergoeding verspeelt.

67. J.H. Wansink 2006, p. 443, onder verwijzing naar rov. 3.4 van HR 20 januari 2006, NJ 2008/
461.

68. Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX* 2012/602.
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de benadeelde in geval van een cessie of dat hij ‘achter de schermen’ het door
verzekerde gevoerde verweer leidt.69

7.6. Hoewel de cessie de curator derhalve aantrekkelijke vooruitzichten biedt,
moet het eigen belang van de BCA-verzekeraar bij bescherming van het
vermogen van de verzekerde niet uit het oog verloren worden. Gelijk in de
verhouding tussen verzekerde en verzekeraar geldt heeft de laatste een eigen
belang bij beantwoording van de vraag of en, zo ja, in hoeverre de verzekerde
aansprakelijk is. Beantwoordt hij die vraag anders dan de verzekerde/ces-
sionaris, dan mag hij dat deze laatste in de regel tegenwerpen en verweer ten
laste van de dekking voortzetten.70 Daarnaast geldt voor de cessionaris dat hij
in de schoenen van de verzekerde treedt en derhalve de plicht heeft verweer te
voeren en – op straffe van verval van rechten onder de BCA-verzekering – de
redelijke belangen van de BCA-verzekeraar niet mag schenden. De curator die
met de pet van verzekerde zijn aansprakelijkheid bepleit en verweer nalaat kan
zich moeilijk verweren tegen de stelling dat de BCA-verzekeraar daardoor in
een redelijk belang is geschaad.

7.7. Voor de curator is daarnaast niet op voorhand duidelijk hoe groot de aan
hem gecedeerde vordering op de BCA-verzekeraar is. Onzeker is derhalve of
die vordering toereikend is om zijn gepretendeerde vordering (zoveel mogelijk)
te kunnen voldoen. Daarnaast heeft hij het niet zelf in zijn macht om te
voorkomen dat de dekking niet (meer) toereikend is ter voldoening van zijn
vordering. Daarvoor is hij als cessionaris afhankelijk van de BCA-verzekeraar.
De reden is dat de verzekeraar uitsluitend tot dekking is gehouden voor de door

69. K.W. Brevet en C.W.M. Lieverse vragen hiervoor in hun bespreking van Rb. Rotterdam
25 juni 1998, S&S 2000/47 in Verzekeringsrechtelijke Berichten 2000-7, p. 118 aandacht. Zij
noemen als voorbeelden de bevoegde rechter en een tussen benadeelde en schadeveroor-
zaker overeengekomen arbitraal beding. Zie in dit verband Rb. Rotterdam 25 februari 2015,
JOR 2015/217 m.nt. J.B. Londonck Sluijk. In deze zaak beroept de BCA-verzekeraar zich in
de verklaringsprocedure die de curator aanhangig maakt naar aanleiding van de verklaring
van de BCA-verzekeraar dat geen dekking bestaat op het arbitraal beding in de BCA-
verzekering. De rechtbank onderkent dat vastgesteld moet worden of dekking bestaat. Zij
acht het echter een punt van openbare orde dat de afwikkeling van het derdenbeslag efficiënt
en voortvarend plaatsvindt en dat de dekkingsvraag in dat kader door de rechtbank die
exclusief bevoegd is van de verklaringsprocedure kennis te nemen wordt beoordeeld. Zie
hierover ook M.M. van Asch 2016, p. 64-65.

70. Vaak is de praktijk nog meer complex en zal de BCA-verzekeraar ook de belangen van
andere verzekerden die aanspraak op dekking hebben gemaakt in ogenschouw moeten
nemen. Dit niet alleen wanneer deze aanspraken hetzelfde feitencomplex betreffen als de
beweerdelijke claim van de cessionaris, maar ook indien geen inhoudelijke samenhang
tussen de claims bestaat maar de verzekerden wel uit één en hetzelfde verzekerde bedrag
moeten putten.
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de curator gevorderde schade, indien en voor zover de verzekerde daarvoor
aansprakelijk kan worden gehouden. Op het moment dat het laatste duidelijk
wordt, moet beoordeeld worden of de motivering van de rechter de betreffende
schade niet alsnog van dekking uitsluit (denk aan de situatie dat de rechter
oordeelt dat de verzekerde aansprakelijk is omdat hij zichzelf heeft bevoor-
deeld) en, indien dekking bestaat, hoe groot de omvang daarvan is. De omvang
van de dekking is maximaal het restant verzekerde bedrag, ook al komt de
rechter tot een hogere schadevergoedingsplicht voor de verzekerde. De reeds
gemaakte kosten van verweer – ter afwering van de schadevergoedingsaan-
spraak – zijn uit de dekking ten laste van het verzekerde bedrag vergoed.

7.8. Ook toekomstige kosten van verweer – om het aansprakelijkheidsoordeel in
eerste instantie aan te vechten – zullen in mindering op het restant verzekerde
bedrag komen. Indien verzekeraar en verzekerde daarover van mening verschil-
len, zal de wens van verzekeraar verweer te willen blijven voeren van wezenlijk
belang zijn. Slaagt het hoger beroep niet dan is de aanspraak van de verzekerde op
zijn verzekeraar gemaximeerd op het alsdan beschikbare restant verzekerde
bedrag en moet beslist worden of dat geheel beschikbaar komt voor de ge-
honoreerde claim en/of aanleiding bestaat het aansprakelijkheidsoordeel bij de
Hoge Raad aan te vechten. Met andere woorden, de voorwaardelijke verplichting
van de BCA-verzekeraar jegens de verzekerde om in voorkomend geval zijn
schade door de gehonoreerde BCA-claim van een curator te vergoeden, is hooguit
een toekomstige en ook qua omvang onzekere verplichting.

8. Curator als derdenbeslaglegger

8.1. Conservatoir derdenbeslag onder de BCA-verzekeraar is een in de praktijk
frequent voorkomende - en wellicht meest effectieve - route voor de curator om
voorbedoelde onzekerheid te adresseren en ondervangen. Dit beslag heeft
immers tot gevolg dat de BCA-verzekeraar als derdebeslagene niet langer
uitkeringen uit de dekking mag doen ten gunste van de beslagen verzekerde. De
facto betekent dat dat geen kosten van verweer meer mogen worden betaald c.q.
vergoed in een fase waarin het debat over aansprakelijkheid nog gaande is.
Daarmee wordt het voor verhaal uit de dekking van de BCA-verzekering
beschikbare bedrag gefixeerd.71

71. Zie over dit onderwerp onder meer: A.P. Koburg 2010; N.M. Jongkind, ‘De (on)houdbaar-
heid van een conservatoir verhaalsbeslag voor een vordering waarvoor de aansprakelijk-
heidsverzekeraar van de schuldenaar dekking biedt’, NTHR 2010-6, p. 264 e.v.; M.H.C.
Sinninghe Damsté 2015, p. 185 e.v.; D.C. Theunis, ‘Complicaties bij beslag op een
verzekerde som’, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015-1, p. 9 e.v. en M.M. van Asch
2016, p. 61 e.v..
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8.2. Uitkeringen aan andere verzekerden dan de beslagen verzekerde kunnen op
zich doorgang vinden. De verzekeraar verkeert dan echter in een moeilijke
positie: bij gebrek aan waterschotten gaat iedere uitkering ten gunste van een
niet beslagen verzekerde ten laste, zo zou althans betoogd kunnen worden, van
de beslagen aanspraak. Het conservatoir derdenbeslag roept dan de vraag op
aan wie de BCA-verzekeraar wat moet betalen. BCA-verzekeringen voorzien in
een algemene allocatiebepaling voor de situatie dat verzekerde en onverzekerde
schade aan de orde is. Een verdeelsleutel tussen verschillende verzekerden en/
of verschillende aanspraken is echter niet opgenomen; het is niet mogelijk om
dat op voorhand voor hypothetische situaties te bepalen.72 De BCA-verzeke-
raar beroept zich in die situatie dan ook wel jegens andere verzekerden op het
opschortingsrecht dat art. 6:37 BW hem toekent, met als gevolg dat geheel geen
uitkeringen meer plaatsvinden.

8.3. Kortom, een conservatoir derdenbeslag onder de BCA-verzekeraar kan
ingrijpende gevolgen hebben. De verzekering die juist – onverplicht – is
uitgenomen om het vermogen van de verzekerde te beschermen tegen het
risico van bestuurdersaansprakelijkheid wordt ‘gekaapt’ door een wederpartij
om tot verhaal te dienen voor een vordering waarvan onduidelijk is of die
merites heeft, waarbij de beslaglegger in één klap zijn kansen op toewijzing van
die gepretendeerde vordering ook nog eens kan vergroten, nu de kosten van
verweer niet langer vergoed kunnen worden.73

8.4. Met Maurits Kalff heb ik daarom eerder betoogd dat een dergelijk beslag
niet mogelijk zou moeten zijn.74 De aard van de aanspraken van een verzekerde
op zijn BCA-verzekering en zijn relatie met de BCA-verzekeraar verzetten zich
wat ons betreft tegen de mogelijkheid van beslaglegging. Dit licht ik hierna toe.
Op voorhand merk ik op dat beslag volgens de heersende leer, die hierna in
paragraaf 8.9 e.v. aan de orde komt, mogelijk is en hooguit sprake kan zijn van
(gedeeltelijke) opheffing daarvan.

8.5. De dekking onder de BCA-verzekering is voor de verzekeraars die dit product
aanbieden een ge-earmarked bedrag dat dient ter bescherming van het vermogen

72. In de praktijk wordt aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval geprobeerd
tot een maatwerkoplossing te komen in overleg met verzekerden en/of beslagleggers.

73. Loesberg (annotatie bij Hof Amsterdam 9 september 2008, JBPR 2009/27 (Ceteco)) en
Sinninghe Damsté (2015, voetnoot 49) wijzen er in dit verband op dat beslaglegging met de
intentie de beslagene te beletten in zijn verweermogelijkheden tegen de vordering waarvoor
beslag wordt gelegd misbruik oplevert. Zoals Loesberg opmerkt zal het de beslagene niet
licht vallen dit te bewijzen.

74. M.L.S. Kalff en A. Hendrikse, ‘Derdenbeslag op een BCA-Verzekering’, NJB 2014/1628,
p. 2172 e.v.
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van de verzekerde tegen de impact van BCA-claims. Het is geen zak geld die het
vermogen van de verzekerde vergroot of anderszins voor elk willekeurig doel kan
worden aangewend. Besluit de verzekerde de dekking in te roepen en in overleg
met de BCA-verzekeraar aan te wenden dan is dat eerst en vooral ter afwending van
het risico dat verzekerde aansprakelijk wordt geoordeeld, een risico dat pas bij
materialisatie leidt tot de verplichting van de verzekeraar jegens de verzekerde om
die schade (binnen de bandbreedte van de dekking) te vergoeden. Dat en hoe de
dekking wordt aangewend ter behartiging van het verzekerd belang is voorts het
gevolg van de uitoefening van opeenvolgende wilsrechten, in samenspraak tussen
verzekerde en BCA-verzekeraar.

8.6. De BCA-verzekeraar gaat er daarbij vanuit dat zijn verzekerde in beginsel
een parallel lopend verzekerd belang heeft en niet een haaks daarop staand
belang, zoals de beslaglegger die juist streeft naar materialisatie van het
bestuurdersaansprakelijkheidsrisico. Waar dat parallelle belang het zoveel
mogelijk beperken van de (financiële) impact van BCA-claims is, heeft het
voeren van verweer in de regel prioriteit. De daarmee gepaard gaande kosten
gaan, zo gezegd, voor de verzekeringsrechtelijke baat uit. Pas bij een aan-
sprakelijkheidsoordeel ontstaat een dekkingsverplichting voor de schade die dat
oordeel voor de verzekerde met zich brengt. De omvang van die dekkings-
verplichting is gemaximeerd op het restant verzekerde bedrag.

8.7. Waar beslaglegging het maken c.q. vergoeden van de kosten van verweer
blokkeert, staat een conservatoir derdenbeslag onder de BCA-verzekeraar het
verzekerd belang in de weg. Waar de verzekeraar een eigen belang heeft bij dit
verzekerd belang, staat een conservatoir beslag ook op gespannen voet met het
non-peius beginsel.75

8.8. Het probleem voor de verzekerde en de verzekeraar is dat op voorhand niet valt
te overzien welke kosten van verweer uiteindelijk gemaakt moeten gaan worden.
Verzekeraar en verzekerde moeten in gezamenlijk overleg - naar gelang een zaak
zich ontwikkelt - kunnen bepalen hoe zij het verzekerd belang het beste dienen. Een
conservatoir derdenbeslag dwingt verzekeraar en verzekerde niet alleen om op het
moment van beslaglegging een inschatting te maken van de benodigde toekomstige
kosten van verweer maar ook om daarover in ‘onderhandeling’ te treden met de
beslaglegger (en, zoals hierna toegelicht, de rechter). Het gevolg is dat een
conservatoir derdenbeslag een aan de verzekerde én de verzekeraar gezamenlijk

75. Het beginsel dat de derde-beslagene door het beslag niet in een mindere positie mag komen
te verkeren dan hij was geweest als het beslag niet was gelegd. Zie voor een toelichting op
dit beginsel L.P. Broekveldt, Derdenbeslag, Deventer: Kluwer 2003, nr. 42.
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toekomend wilsrecht – het recht gaandeweg te bepalen welk deel van de dekking
benodigd is voor kosten van verweer – afneemt en vervolgens dwingt tot
uitoefening van hetgeen daarvoor in de plaats wordt geboden: de mogelijkheid
een opgave te doen van de verwachte kosten van verweer. Daarbij verschaft het
conservatoir derdenbeslag de beslagleggende curator ook zeggenschap over dat
budget en daarmee over de verhouding tussen het bedrag van de dekking dat
aangewend mag worden voor het verweer en dat deel dat wordt gereserveerd voor
een op dat moment nog onzekere schadevergoedingsplicht of schikking. Zonder
instemming van de curator mag de BCA-verzekeraar immers geen kosten van
verweer meer vergoeden. Leidt overleg met de curator niet tot overeenstemming
dan rest de verzekerde en de BCA-verzekeraar een gang naar de rechter, in welk
geval zij afhankelijk zijn van het uiteindelijk oordeel van de rechter over het budget
voor verweer. Het conservatoir beslag is zo bezien de facto de uitoefening van het
gezamenlijk aan verzekerde en BCA-verzekeraar toekomend wilsrecht gaandeweg
te bepalen welke kosten van verweer gemaakt dienen te worden, waarbij de leidraad
niet langer is welke kosten van verweer gemaakt dienen te worden maar welke
kosten maximaal gemaakt mogen worden gelet op de gewenste omvang van het
verhaalsvermogen.76

8.9. Het uitgangspunt in de lagere rechtspraak is echter dat conservatoir
derdenbeslag op de aanspraken van een verzekerde op zijn BCA-verzekeraar
mogelijk is.77 De Hoge Raad heeft zich nog niet uitgesproken. Uit de

76. Het gezamenlijk uit te oefenen wilsrecht ter behartiging van het verzekerd belang – en niet
het ontbreken van een tegenvordering van de verzekeraar op de verzekerden, zoals Hof
Amsterdam in zijn uitspraak van 9 september 2008, JBPR 2009/27 (Ceteco) overweegt gelet
op de uitspraak van de Hoge Raad over de onmogelijkheid van beslag op kredietruimte –
maken dat de rechtsrelatie tussen verzekerde en verzekeraar aan derdenbeslaglegging in de
weg zou moeten staan.

77. Zoals expliciet overwogen in bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 19 april 2006, NJF 2006/347
(Jomed) en recent Rb. Oost-Brabant 24 juli 2013, JPBR 2014/11 m.nt. J.E.P.A. van Hooff
(Servatius). Naar aanleiding van het in voetnoot 74 genoemde artikel van M.L.S. Kalff en A.
Hendrikse is in de Beslagsyllabus opgemerkt dat het in dit artikel verdedigde standpunt in
zijn algemeenheid te ver gaat. Ook J.A.W. Jongbloed 2015, p. 20 lijkt die mening toegedaan
en stelt dat het onmogelijk maken van beslag in gevallen als deze tot gevolg zou hebben dat
degene die aanspraak maakt op schadevergoeding afhankelijk zou worden van het handelen
van de aangesproken oud-bestuurder. Zonder een nadere toelichting lijkt die stelling voorbij
te gaan aan de positie van de BCA-verzekeraar. Daarnaast lijkt hij uit te gaan van de
veronderstelling dat de bestuurder in samenspraak met de BCA-verzekeraar kosten van
verweer maakt opdat geen verhaal voor een gehonoreerde BCA-claim meer mogelijk is. Dit
gelet op de verwijzing naar HR 5 november 1993, NJ 1994/640 (Ontvanger Lelystad/
Bartering BV) waarin is uitgemaakt dat het niet aangaat om tot een constructie te komen dat
op vorderingen c.q. zaken geen beslag gelegd kan worden. A.R.J. Croiset van Uchelen 2016,
paragraaf 6, steunt het standpunt dat beslag niet mogelijk zou moeten zijn en voegt daaraan
toe dat een beslag zeker niet toelaatbaar zou moeten zijn als de curator het legt.
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beschikbare jurisprudentie – vaak een opheffingskortgeding – volgt dat de
rechter aan de hand van een belangenafweging beoordeelt of het beslag dient te
worden opgeheven om de vergoeding van kosten van verweer mogelijk te
maken of niet. De rode draad is daarbij dat een beslag (gedeeltelijk) wordt
opgeheven wanneer geen andere middelen bestaan om verweer te financieren.

8.10. In een aantal gevallen leidde de belangenafweging – veiligstellen van
verhaal versus vergoeding van kosten van verweer – tot opheffing van het
beslag. In de zaak Jomed speelde het belang van de verzekeraar bij het verweer
daarbij een doorslaggevende rol: in de omstandigheden van het geval leidde het
beslag tot strijd met het non peius-beginsel. Onbekend was of de verzekerden
de kosten van verweer – die ook aanzienlijk waren omdat verschillende
advocaten betrokken waren vanwege tegenstrijdige belangen – zelf konden
dragen.78 In de zaak Servatius, waarin de verzekeringnemer reeds voor aanvang
van de eerste instantie conservatoir derdenbeslag onder de BCA-verzekeraar
liet leggen, gaat de rechtbank tot opheffing over mede omdat Servatius zelf de
verzekering heeft uitgenomen ter bescherming van haar bestuurders en niet ter
vergroting van haar verhaalsvermogen.79

8.11. Wanneer de Voorzieningenrechter tot het opheffen van het beslag besluit
is dat vaak slechts voor een deel daarvan, waarbij het ‘budget’ voor kosten van
verweer o.a. begrensd wordt tot de lopende procedure. De gedachte is dat
verzekerden de Voorzieningenrechter indien nodig daarna altijd opnieuw om
een budget kunnen vragen.80 Duidelijk moge zijn dat verzekerden dan nog
steeds in de situatie verkeren dat zij opnieuw ‘met de pet in de hand’ naar de

78. Rb. Amsterdam 19 april 2006, JOR 2006/144 (Jomed).
79. Rb. Oost-Brabant 24 juli 2013, JOR 2013/323 m.nt. M.L.S. Kalff. Dat de Voorzieningen-

rechter Servatius deze spiegel voorhoudt verbaast niet in het kader van de belangenafwe-
ging. Gelet op het verzekerd belang van de BCA-verzekering doet de intentie waarmee de
verzekeringnemer deze uitnam wat mij betreft echter niet ter zake, althans in het geval dat
betoogd wordt dat de verzekering is uitgenomen om verhaalsvermogen veilig te stellen zou
dat geen reden voor afwijzing van een verzoek tot opheffing moeten zijn. Overigens is ook
Van Hooff in zijn annotatie bij Servatius (JBPR 2014/11) niet overtuigd van dit argument
van de rechtbank omdat de verzekerde ingevolge art. 3:276 BW met zijn gehele vermogen
voor verhaal in staat. Hij vervolgt echter dat de wet daarop een uitzondering maakt, voor het
geval bij overeenkomst anders is bepaald. Van Hooff betoogt dat daarvan in casu sprake was gelet
op de intentie van partijen dat Servatius de vergoeding van kosten van verweer niet zou blokkeren
en het gegeven dat de BCA-verzekering als emolument was toegekend aan de toezichthouders.

80. Zoals geïllustreerd wordt door Rb. Oost-Brabant 17 september 2015,
ECLI:NL:RBOBR:2015:5553 en Rb. Oost-Brabant 13 oktober 2016,
ECLI:NL:RBOBR:2016:5796.
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curator moeten en bij weigering kosten moeten maken voor een nieuw kort
geding.81

8.12. In de gevallen waarin het beslag niet wordt opgeheven laat de rechter het
belang van de curator bij het veiligstellen van een verhaalsobject zwaarder
wegen. Dit vaak door te overwegen dat het beslag de verzekerden niet
belemmert bij het voeren van verweer en dat, dat zo zijnde, de belangen van
de verzekeraar ook niet geschaad worden. Zo oordeelde de rechter in Text Lite
dat het doel van het conservatoir beslag tot veiligstelling van verhaalsvermogen
het zwaarst diende te wegen nu in het voorliggend geval te vrezen viel voor
aantasting van de verhaalsmogelijkheden. Feit is wel dat de verzekerden (ook)
niet hadden gesteld dat het beslag hen belette in hun verweermogelijkheden.82

Dat deden de verzekerden in de Ceteco zaak wel en met succes bij de
rechtbank, dat een beslag in strijd met het beginsel van equality of arms
oordeelde.83 Het Hof verleende in tegenstelling tot de rechtbank wél verlof
voor beslag omdat wat hem betreft niet voldoende aannemelijk was dat de
verzekerden de kosten van verweer niet zelf konden opbrengen.84 Dit omdat
niet afdoende was betwist dat hun vermogenspositie aanzienlijk was, zij geen
inzage hadden gegeven in die positie en inkomsten, de curatoren geen verlof
vroegen voor beslag op hun inkomstenbronnen en de reeds gemaakte kosten
van verweer al waren opgebracht door de verzekeraar. De nog te maken kosten
achtte het Hof voorts gelet op de stand van de procedure overzichtelijk.85 Ook
de Rechtbank Limburg was niet overtuigd van het onvermogen van de
beslagene zelf zijn raadsman te betalen.86

8.13. Hof Amsterdam (Ceteco) weegt ook mee dat het belang van verzekerden
bij verweer, ook om de dekking veilig te stellen, het aannemelijk maakt dat dat

81. Zie in dit verband ook Rb. Oost-Brabant 17 september 2015, ECLI:NL:RBOR:5553, die op
voorhand aangeeft zich te kunnen voorstellen dat alsdan een dubbele redelijkheidstoets
wordt toegepast en dat de specificaties van de advocaat de rechter in staat moeten stellen
daaraan te toetsen. Daarbij teken ik aan dat niet alleen uit het oog lijkt te worden verloren dat
gedetailleerd verantwoording afleggen waardevolle informatie voor de curator als claimant
kan opleveren maar ook dat de verzekerde zelf én de verzekeraar er geen belang bij hebben
om de kosten van verweer onnodig te laten oplopen. Zie voor wat betreft de verzekeraar in
dit verband paragraaf 2.

82. Rb. Amsterdam 30 oktober 2003, TvI 2004/10, m.nt. C.W.M. Lieverse.
83. Rb. Amsterdam 7 februari 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BD2754.
84. Hof Amsterdam 9 september 2008, JBPR 2009/27, m.nt. E. Loesberg.
85. In Servatius acht de rechtbank het enkele feit dat enkele verzekerden financieel draag-

krachtig zijn onvoldoende voor opheffing, mede gelet op hun belang bij verweer uit de
dekking gelet op de complexiteit en omvang van de beweerdelijke vordering en het gegeven
dat nog geen enkele duidelijkheid bestaat over de gegrondheid van de vordering.

86. Rb. Limburg 23 oktober 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9164 (Vitaal Wonen).
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verweer gevoerd zal worden (en bekostigd door de aanwezig veronderstelde
fondsen).87 Rechtbank Oost-Brabant overweegt juist dat het risico van verval
van aanspraken onder de dekking bij het niet voeren van verweer maakt dat het
voeren van verweer ‘op kosten van de dekking’ in het belang van de boedel is
omdat anders geen uitkering zal plaatsvinden.88 Hof Amsterdam wijst op de
aansprakelijkheid van de curator voor schade door onrechtmatige beslaglegging
als ‘tegenwicht’ voor de mogelijkheid van beslaglegging bij onzekerheid over
gegrondheid van de vordering. Vanuit het perspectief van de bestuurders (en
hun BCA-verzekeraar) bezien lost dat een liquiditeitsprobleem bij de financie-
ring van verweer echter niet op en biedt bij de gemiddelde boedel ook weinig
perspectief op verhaal.

8.14. Illustratief zowel voor de aan te voeren argumenten over en weer als de
overwegingen van een Voorzieningenrechter die tot opheffing overgaat is een
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 10 juni 2015 (Stichting Salza).89 De
curator lijkt de angel uit de discussie te hebben willen halen door aan te voeren
dat de aangesproken verzekerden niet afhankelijk zijn van de verzekering voor
het voeren van verweer omdat zij over financiële middelen beschikken. De
Voorzieningenrechter acht de stelling van verzekerden dat zij de door de curator
genoemde bestanddelen niet kunnen aanwenden echter aannemelijk. Hij voegt
daaraan toe dat hij de vraag of verzekerden kunnen worden verplicht eerst hun
eigen vermogen voor het voeren van verweer aan te wenden, voordat zij
aanspraak kunnen maken op een ten behoeve van hen afgesloten rechts-
bijstandverzekering (zoals de verzekering mede valt te kwalificeren, aldus de
Voorzieningenrechter), uitdrukkelijk buiten beschouwing laat. De Voorzienin-
genrechter overweegt vervolgens dat de verzekering is afgesloten ter bescher-
ming van verzekerden en niet, althans niet in de eerste plaats, om
verhaalsmogelijkheden te bieden aan de curator. Hij honoreert het argument
van verzekerden dat het feit dat zij door het beslag niet vrij kunnen beschikken
over de gelden die zij nodig hebben voor hun verweer strijd met het beginsel
equality of arms oplevert. Na een weging van argumenten over het budget dat

87. Hetgeen impliceert dat de verzekeraar die door beslaglegging niet thuis kan geven wanneer
zijn verzekerde op de geboden dekking dacht terug te kunnen vallen geacht wordt hem nog
‘een trap na te geven’ wanneer hij het verzekerd belang niet uit eigen (geleende?) middelen
behartigt. Dat verdraagt zich niet goed met de verkoop van de BCA-verzekering als paraplu
die bescherming biedt bij slecht weer en waarbij het voor de verzekeraar irrelevant is of de
verzekerde de ingekochte dekking wel of niet ook uit eigen middelen kan voldoen.

88. Rb. Oost-Brabant 17 september 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:5553.
89. JOR 2015/312 m.nt. M.L.S. Kalff.
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toereikend zou zijn voor het verweer van verzekerden, oordeelt de Voorzienin-
genrechter dat een bedrag van ca. EUR 400.000 tot aan het vonnis voor
redelijke kosten van verweer toereikend zou moeten zijn. Op dat moment was
reeds ca. EUR 280.000 uitgegeven en verwachtte de rechtbank dat nog een
omvangrijke conclusie van dupliek moest worden opgesteld (mede gelet op de
omvang van de dagvaarding en conclusie van repliek) en andere proceshande-
lingen zouden moeten worden verricht. Daarnaast heeft de curator niet of
onvoldoende de stelling van verzekerden betwist dat de curator zelf reeds
proceskosten in de orde van grootte van EUR 500.000 had gemaakt. De
Voorzieningenrechter acht het in die omstandigheden onvoldoende onderbouwd
en niet geloofwaardig dat het door de curator voorgestelde bedrag van EUR
100.000 toereikend zou zijn. De stelling van de curator dat het bedrag dat de
EUR 100.000 te boven gaat te wijten is aan de advocatenwissel van de
verzekerden wordt van de hand gewezen, waaraan wordt toegevoegd dat in
het kort geding niet kan worden geoordeeld dat evident is dat verzekerden
onnodige kosten hebben gemaakt.

8.15. Ook het standpunt van de curator dat de BCA-verzekeraar voor eigen
rekening het verweer had moeten vergoeden wordt verworpen. De curator had
kennelijk bepleit dat de BCA-verzekeraar een onderscheid had moeten maken
tussen kosten van verweer en overige schade in de voorwaarden van de
verzekering om zo een toereikend budget veilig te stellen. Ook dit standpunt
honoreert de Voorzieningenrechter niet nu hij begrijpt dat dit onderscheid op
voorhand niet goed te maken valt. Het enkele feit dat andere verzekeringen wel
een oplossing zouden bieden maakt dit niet anders: partijen hebben contracts-
vrijheid en zijn niet gehouden die oplossing te kiezen.

8.16. De Voorzieningenrechter overweegt overigens nadrukkelijk dat terug-
houdendheid het uitgangspunt is bij de vaststelling van redelijke kosten van
verweer. Dit omdat het kunnen voeren van een deugdelijk verweer tegen de
vorderingen van de curator een fundamenteel recht van verzekerden is, evenals
het waarborgen dat daarbij sprake is van equality of arms. De Voorzieningen-
rechter roept daarbij “in herinnering dat in feite sprake is van een situatie waarin
zowel de curator als de verzekerden ten laste van de boedel procederen. Het is
dan niet goed verdedigbaar dat voor één van de partijen een veel strengere
maatstaf en lagere grens van aan te wenden middelen zou worden gehanteerd
dan voor de ander.”

8.17. Na de constatering dat de curator en verzekerden lijnrecht tegenover
elkaar staan ten aanzien van de redelijkheid en billijkheid van de kosten van
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verweer benadrukt de Voorzieningenrechter “Het is niet aan de curator om te
bepalen wat redelijke kosten zijn.”90

8.18. Hoewel het menig curator wellicht niet ver genoeg gaat, volgt uit het
voorgaande dat een conservatoir derdenbeslag de curator veel oplevert ten koste
van het verzekerd belang onder een BCA-verzekering.91

9. Ten slotte

9.1. Terug naar het startpunt van deze bijdrage: de curator heeft niets over de
dekking onder een BCA-verzekering te vertellen. In voorgaande paragrafen is
toegelicht dat en waarom dat wat mij betreft zo is. Vanuit verzekeringsrechtelijk
perspectief en het verzekerd belang onder de BCA-verzekering bezien is
uitsluitend de verzekerde van belang, die in samenspraak met de BCA-
verzekeraar bepaalt hoe hij zijn vermogen zo optimaal mogelijk beschermt
tegen de impact van BCA-claims. Het argument dat dat niet rechtvaardig is ten
opzichte van de benadeelde partij gaat niet op. Ook voor de wetgever geldt het
primaat van de relatie tussen verzekeraar en verzekerde. En dat in het bijzonder
bij verzekeringen die onverplicht worden uitgenomen, zoals dat bij de BCA-
verzekering het geval is.

9.2. De vraag is of dat nu als een probleem ervaren moet worden, zoals in de
praktijk wel gebeurt. Het antwoord daarop kan mijns inziens ontkennend
luiden. De curator verliest niet iets dat hij had, wanneer de vergoeding van
kosten van verweer het voor verhaal beschikbare verzekerde bedrag vermin-
deren. Niet zelden biedt de BCA-verzekering verzekerden en de curator juist de
mogelijkheid een schikking te bereiken, waar dit anders bij gebrek aan fondsen
niet mogelijk was geweest. Daarin ligt ook een (extra) incentive voor de BCA-
verzekeraar en verzekerden om efficiënt verweer te voeren.

9.3. Mocht ik de lezer daarvan niet (afdoende) hebben kunnen overtuigen, dan
volgt uit het voorgaande dat naast een cessie door de verzekerde van zijn

90. Zoals ook overwogen in Rb. Amsterdam 7 februari 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BD2754
(Ceteco).

91. In het geval de curator de pet van verzekeringnemer kan opzetten roept dit de vraag op of
deze bij beslaglegging ter zake een art. 2:9 BW-vordering (die deel uitmaakt van het
vermogen van de failliete verzekeringnemer) als verzekeringnemer niet tegengeworpen kan
krijgen dat beslaglegging de redelijke belangen van de BCA-verzekeraar schaadt met verval
van recht op uitkering als gevolg. In Servatius heeft de BCA-verzekeraar dit standpunt ter
zitting ingenomen. De rechtbank oordeelde dat dit beroep niet kon slagen "reeds omdat een
afschrift van de algemene voorwaarden waaruit het bestaan en de inhoud van een dergelijke
bepaling zou kunnen blijken niet is overgelegd."
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aanspraken op de BCA-verzekeraar een conservatoir derdenbeslag de positie
van de curator ten opzichte van de dekking onder de BCA- verzekering flink
kan verstevigen.

9.4. In het voorgaande heb ik nogmaals aandacht gevraagd voor de ingrijpende
gevolgen die beslaglegging voor bestuurders en hun BCA-verzekeraar heeft.
Gevolgen die moeilijk te rijmen zijn met het verzekerd belang onder een BCA-
verzekering, dat zich verzet zich tegen bemoeienis van de curator met de
aanwending van de dekking. Het effect van derdenbeslag onder een BCA-
verzekeraar lijkt zich ook slecht te verdragen met de beperkte mogelijkheden
die de wetgever de benadeelde toekent om zijn belang bij schadevergoeding uit
de aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke partij te waarborgen.
Hopelijk oordeelt de Hoge Raad daarom op enig moment – mede gelet op deze
verzekeringsrechtelijke aspecten – dat derdenbeslag onder de BCA-verzekeraar
niet mogelijk is.

9.5. Tot die tijd liggen nog de nodige discussies tussen curatoren, verzekerden
en BCA-verzekeraars in het verschiet, waarbij de nuances die elke zaak anders
maken ongetwijfeld een belangrijke rol spelen.

9.6. De verzekeringsmarkt staat in de tussentijd niet stil. Ontwikkelingen in het
aanbod en de voorwaarden van BCA-verzekeringen kunnen deze bijdrage
wellicht sneller dan verwacht achterhaald doen raken.

379

De curator en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering





Rechterlijk ingrijpen in het concern

MR. PH.W. SCHREURS1

1. Inleiding

In dit artikel wil ik stilstaan bij enkele situaties die binnen een concern in
moeilijkheden kunnen ontstaan bij met name (nog) niet gefailleerde vennoot-
schappen. Te denken valt aan situaties waarin: een vennootschap “hoger” in het
concern is gefailleerd of in surseance verkeert, terwijl de situatie onderin nog
niet volledig in beeld is; (een) vennootschap(pen) onderin het concern gefail-
leerd is/zijn of in surseance verkeert/verkeren, terwijl de rest van het concern
zijn activiteiten vervolgt; het faillissement van een concernvennootschap
uitsluitend vermeden wordt in verband met contractuele bepalingen als een
material adverse change clause etc. In dergelijke situaties kunnen stakeholders
of een binnen het concern aangestelde curator belang hebben bij inzicht of
ingrijpen in die vennootschappen. In dit artikel wil ik mij beperken tot enkele
ingrepen waar een rechter aan te pas komt.2

Onzekerheid bestaat daarbij overigens over de rol die de curator van een
holdingvennootschap zich mag aanmeten ten aanzien van niet-gefailleerde
concernvennootschappen waarin zijn boedel een (indirect) aandelenbelang
houdt. Op grond van het Polisol-arrest3 staat naar mijn mening vast dat een
curator exclusieve bevoegdheid heeft met betrekking tot de vermogensbelangen
die in dat aandeelhoudersbelang zijn belichaamd. De recentere uitspraak inzake
Hama Rent4 creëert onduidelijkheid. Zie in dit opzicht elders in deze bundel
Roeffen en Smetsers over de rol van de curator als aandeelhouder. De kwestie is
van belang omdat een curator “boven” in het concern bij voorkeur zo ge-
coördineerd mogelijk moet kunnen beslissen over de voor de stakeholders
meest aangewezen aanpak. Daarbij krijgt hij te maken met wat Olaerts in
Hoofdstuk 1 van deze bundel aanduidt als het gegeven dat na een faillissement

1. Flip Schreurs is advocaat corporate litigation bij Boels Zanders Eindhoven, bestuurslid
Insolad en als buiten-promovendus verbonden aan het Onderzoekscentrum Onderneming &
Recht OO&R van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

2. Omwille van de omvang sta ik niet stil bij alle vrijwel onbeperkte mogelijkheden die er zijn
in procedures, kort gedingen en dergelijke, maar beperk ik mij tot enkele rechtsmiddelen die
meer typisch zijn voor bedrijven in moeilijkheden.

3. HR 29 april 2005, ARO 2005/75 (Polisol).
4. Gerechtshof Arnhem 23 maart 2012 (JOR 2012/203) en 19 augustus 2014 (JOR 2015/117).
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niet meer de economische concernwerkelijkheid overheerst, maar de juridische,
individuele benadering van de gefailleerde vennootschap resteert.

Indien een curator van een concern-holding weerstand ervaart van onderuit het
concern, is in ieder geval de eerst aangewezen route die van de aandeelhou-
dersweg. Dan wel door het geven van een instructie (indien de statuten daarin
voorzien) dan wel door zichzelf, de gefailleerde vennootschap of een wel
coöperatieve bestuurder aan te stellen als statutair bestuurder van de dwars-
liggende dochter, waarna snel en adequaat kan worden ingegrepen.

Indien de curator geen doorslaggevende stem heeft kan mogelijk een enquête-
verzoek het soelaas van een onmiddellijke voorziening bieden.5 Voor enkele
meer algemene beschouwingen over de curator en het enquêterecht wordt
verwezen naar Duynstee en Verwey, Het Enquêterecht voor de Curator, in De
Gereedschapskist van de Curator, Insolad bundel 2015, p. 75 e.v.

Hoewel binnen de corporate litigation de aandacht voor concern-enquêtes altijd
groot is geweest, is het aantal daadwerkelijk toegewezen verzoeken vrij
beperkt. Enquêteverzoeken waarin door verzoeker niet slechts gemikt wordt
op een onderzoek in de (gerequestreerde) vennootschap waarin de verzoeker
aandelen houdt, maar ook in andere vennootschappen, komen sinds de Ogem-
zaak6 wel met enige regelmaat voor.7 De meest voorkomende en voor de hand
liggende is die waarin het onderzoek zich (mede) richt op een of meer
vennootschappen lager in de groep.

De bekendste concern-enquête werd verzocht om de ondergang te onderzoeken
van het begin deze eeuw gesneefde ICT-concern Landis. De in de eerste fase
van die procedure8 gehanteerde formuleringen van Ondernemingskamer en
Hoge Raad gaven tot veel publicaties aanleiding. Daaruit stamt de formule dat
aanleiding kan zijn voor zo een onderzoek, indien sprake is van een economi-

5. Hierbij moet nog worden gewezen op het feit dat zo een niet-gefailleerde dochter ook zelf
een enquêteverzoek kan indienen op grond van artikel 2:346, lid 1, letter d BW. Voor dat
geval kan op grond van de wetsgeschiedenis worden aangenomen dat het alsdan niet
mogelijk is de bestuurder van die vennootschap te ontslaan en daarna het verzoek door een
opvolgend bestuurder te laten intrekken.

6. Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 december 1987, NV 1988, p. 78 en HR
10 januari 1990, NJ 1990/466, m.nt. Ma.

7. Met inbegrip van en sedert de Landis-zaak uit 2005 kom ik (tot en met 2015) uit op in totaal
27 toe- en 6 afgewezen concern-enquêteverzoeken. Zie voor (meer inhoudelijke) overzich-
ten Bartman, Dorresteijn, Olaerts, Van het Concern, 2016, p. 289-301, en Storm, Corporate
Litigation, p. 78 e.v.

8. HR 4 februari 2005, ARO 2005/27.
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sche en organisatorische eenheid onder gemeenschappelijke leiding. Uit de
eveneens lezenswaardige tweede fase9 kan worden afgeleid dat er uiteindelijk
echter helemaal geen concern-enquête heeft plaatsgevonden. Het door de
diverse onderzoekers en curatoren binnen de beursgenoteerde moedermaat-
schappij geconstateerde wanbeleid was namelijk zodanig evident dat onderzoek
bij de individuele dochters achterwege kon blijven.

Hoewel bij een concern-enquête de vennootschap waar daadwerkelijk onder-
zoek naar gedaan moet worden, zich meestal ‘lager’ in het concern bevindt dan
die waarin de verzoekende aandeelhouder zijn aandelen houdt,10 kan de
enquête echter ook andere richtingen inslaan. De zogenaamde opwaartse
enquête11 speelt met name bij verzoeken van de zijde van de vakbonden.
Die hebben immers (slechts) het recht een enquêteverzoek in te dienen indien
zij leden vertegenwoordigen die bij het enquête-object werkzaam zijn, vrijwel
altijd een werkmaatschappij derhalve. In veel gevallen zal het door de bonden
gewraakte beleid zich echter één of enkele niveaus hoger afspelen. In Janssen
Pers12 heeft de Ondernemingskamer met zoveel woorden bepaald dat een door
de bonden verzocht onderzoek zich mag uitstrekken over “concerngenoten” van
een dergelijke werkmaatschappij. Ik verwijs naar Bartman e.a.13 voor de
gedetailleerde achtergrond.

Aldaar wordt de enquêteprocedure inzake Golfclub Spaarnwoude aangestipt,
waarin de minderheidsaandeelhouder van de dochter (tevens) vroeg om een
onderzoek naar de gang van zaken in de moeder, althans de meerderheidsaan-
deelhouder. De Ondernemingskamer zag daartoe geen aanleiding omdat de
gedragingen van die moeder reeds vol in het onderzoek naar de dochter aan de
orde zouden komen, waar de moeder ook bestuurster was. In de enquêtepro-
cedure betreffende Bonne Route speelt vergelijkbare problematiek. De 49%
minderheidsaandeelhouders vroegen niet alleen een onderzoek naar Bonne

9. Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 15 december 2011, ARO 2012/9.
10. Op de bijzondere situatie die ontstaat als de verzoeker geen rechtstreekse toegang heeft tot

de enquêteprocedure, maar via een omweg toch wordt toegelaten, ga ik hier verder niet in. Ik
verwijs naar de talloze publicaties over de Chinese Workers-zaak (HR 29 maart 2013, JOR
2013/166).

11. Storm (Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer p. 83-84) acht het ‘opvallend’ dat
de Hoge Raad (bij aandeelhouders een bevoegdheidsdoorbraak omlaag en) bij werknemers
een bevoegdheidsdoorbraak omhoog toestaat. Mij komt dat volstrekt logisch voor: de in het
enquêterecht nu eenmaal doorslaggevende ‘economische werkelijkheid’ is immers voor een
aandeelhouder op een ‘lager’ niveau (de onderneming) en voor een werknemer op een
‘hoger’ niveau (zijn werkgever) gelegen.

12. Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 17 maart 1994, NJ 1995/408.
13. Bartman, Dorresteijn, Olaerts, Van het Concern (9e druk), p. 293-296.
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Route, maar ook naar de gang van zaken bij 51% aandeelhouder De Ster. De
verzoeksters beperkten dat evenwel expliciet tot het beleid van De Ster als
aandeelhouder in Bonne Route en gaven zo de Ondernemingskamer de ruimte
vanzelfsprekend te overwegen dat dat “zonder meer voorwerp van onderzoek”
is bij de enquête naar dochter Bonne Route.

Voor de praktijk zou het interessant zijn indien een onderzoek mogelijk zou zijn
naar een mede-aandeelhouder (joint-venture partner) in corporate opportunity
zaken, zoals bijvoorbeeld aan de orde is in de Dyna Music saga.14 Meer dan
eens15 komen immers situaties voor waarin een mede- aandeelhouder de andere
(vaak meerderheids)aandeelhouder het verwijt maakt dat deze zakelijke kansen
omleidt naar een andere entiteit waarin de verzoekende aandeelhouder geen
(indirect) belang heeft.

In mijn ervaring geschiedt het omleiden van corporate opportunities echter
vrijwel steeds in het geniep. Het is bepaald niet ondenkbeeldig dat een
onderzoek alleen maar resultaat zou kunnen opleveren als het zich kan
uitstrekken over de mede-aandeelhouder zelf. In een situatie waarin een
minderheidsaandeelhouder de meerderheidsaandeelhouder verwijt dat deze de
gezamenlijke onderneming uitholt door corporate opportunities om te leiden
naar een andere entiteit (en de OK daarvoor ook gegronde redenen zou zien),
zou het alleszins verdedigbaar zijn de meerderheidsaandeelhouder zélf ook tot
voorwerp van onderzoek te maken. Dat zou vooral van belang zijn, omdat daar
dan onmiddellijke voorzieningen kunnen worden toegepast en de onderzoeker
aldaar ook onderzoeksbevoegdheden heeft. In een dergelijke situatie valt, de
Landis-beschikking parafraserend, immers heel goed te bepleiten dat “het
beleid en de gang van zaken van de meerderheidsaandeelhouder de belangen
van de dochter evenzeer en op gelijke wijze kunnen raken als het beleid en de
gang van zaken in de dochter zelf”. Ik vermoed evenwel dat de OK daar niet
snel toe zal overgaan, ook omdat in veel gevallen de huidige bevoegdheden wel
degelijk mogelijkheden bieden. In de door mij geschetste situatie zou die er
bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat een tijdelijk bestuurder bij de joint venture
vennootschap of de curator van de minderheidsaandeelhouder een procedure
entameert tegen de meerderheidsaandeelhouder.

14. De Ondernemingskamer kwam er in dit epische geschil vier keer aan te pas en het Hof
Arnhem (29 maart 2011, JOR 2011/216) telde wanhopig nog talloze andere procedures om
een ‘procesbelang van enige duizenden euro’s, zijnde een fractie van de inmiddels door
beide partijen gemaakte proceskosten’.

15. Zelf kwam ik ermee in aanraking in OK 26 juli 2011, ARO 2011/127 (MacMountain). Zie
ook Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 13 maart 2014, ARO 2014/60 (Direkt
Mail Service).

384

Mr. Ph.W. Schreurs



Op deze plek wijs ik nog kort op de sinds enkele jaren in art. 2:346, lid 1, letter d
BW voorziene mogelijkheid dat de vennootschap zelf en de in lid 3 van dat artikel
geboden mogelijkheid dat de curator vraagt om een enquête naar het beleid en de
gang van zaken.16 Voordien kon een curator alleen maar een enquête verzoeken in
de dochters van ‘zijn’ failliet. In dergelijke verzoeken zullen door de curator
overigens zelden onmiddellijke voorzieningen worden gevraagd.

Het toewijzen van het enquêteverzoek zelf is uiteraard niet wat in dit artikel de
voornaamste aandacht behoeft. Zoals bekend, is de toepasbaarheid van onmid-
dellijke voorzieningen één van de interessante (en in circa 90% van de
enquêteprocedures toegepaste) mogelijkheden van het enquêterecht. Ik heb
geprobeerd te achterhalen in welke concern-enquêteprocedures voorzieningen
werden getroffen en of dat ook geschiedde op het niveau van de dochter(s). Dat
is in de achterliggende jaren17 enkele malen geschied.

In Via Parva18 werd een concern-enquête toegewezen die zich mede uitstrekte
over 100% dochter Isotron System. Bij beide vennootschappen benoemde de
Ondernemingskamer een (en dezelfde) tijdelijk bestuurder. In Staat Holding19

strekte het gelaste onderzoek zich eveneens uit over 100% dochter Staat
Creative Agency. De Ondernemingskamer benoemde, naast de zittende drie
ruziënde bestuurders, een tijdelijk zelfstandig bevoegde mede-bestuurder in
Staat Holding met een beslissende stem en met de specifieke opdracht zich een
oordeel te vormen over het (strategische) beleid van dochter Staat Agency. In
Wikkelbok20 strekte de concern-enquête zich mede uit over de dochter
Hokamo. In dit geval werd bij beide vennootschappen een tijdelijke commis-
saris benoemd die onder meer de (gehandhaafde) bestuurder toestemming
diende te geven voor bepaalde transacties voor zover die vielen buiten de
gewone bedrijfsuitoefening.

16. ‘Eigen’ enquêteverzoeken werden tot nu toe ingediend bij Cryo-Save (ARO 2013/145), Real
Works (ARO 2014/4), Eshuis Beheer (ARO 2016/40) en Kaal Vastgoed/Masten en Bosal
(beiden nog ongepubliceerd).

17. Ik heb mij beperkt tot de laatste 5 jaar.
18. Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 26 november 2012, ARO 2012/165 (Via

Parva/Isotron).
19. Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 24 oktober 2013, ARO 2013/162 (Staat

Holding/Staat Creative Agency).
20. Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 21 januari 2014, ARO 2014/40 (Wikkelbok/

Hokamo). Bij deze zaak ben ik nader betrokken geraakt als advocaat van de tijdelijk
commissaris, de tijdelijk bestuurder en de vennootschappen.
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In de uitspraak betreffende de Rotterdamse Taxi Centrale NV c.s.21 werd een
concernonderzoek gelast bij moeder RTC NV en dochter RTC Franchise BV.
Voorts werd een onafhankelijk commissaris benoemd bij zowel de moeder als
de dochter met een beslissende stem in de RvC van RTC NVen de bepaling dat
alle voorstellen die het bestuur van RTC NVaan de aandeelhoudersvergadering
van RTC zou voorleggen, waren onderworpen aan voorafgaande goedkeuring
door de RvC.

In de overige zaken waarin concernproblematiek een rol speelt kon worden
volstaan met de benoeming van een bestuurder bij de holding22 of soms zowel
bij de moeder als bij de dochter(s), maar ook dan23 (naar ik meen) meestal
slechts omdat niet de holding statutair bestuurder van de dochter(s) was, maar
in die dochter(s) rechtstreeks (een) natuurlijke perso(o)n(en) als statutair
bestuurder(s) optrad. Dat mag ook geen verbazing wekken. Het ingrijpen van
de Ondernemingskamer in de governance van een concern vindt normaal
gesproken plaats door in de “hoogste” vennootschap een bestuurswijziging
aan te brengen die vervolgens, via de band van het aandeelhouderschap in de
dochter(s), effectief in staat is ook die dochter(s) te beheersen of controleren.

In zoverre kan de conclusie worden getrokken dat ingrijpen op een dieper
niveau dan het moederniveau zelden of nooit nodig is. Het aandeelhouderschap
(en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om in te grijpen op het lagere
niveau) volstaat. Dat is ook vanzelfsprekend, waar de hele opzet van controle in
een concern doorgaans langs die band is georganiseerd: het bestuur van een
dochter heeft het voor het zeggen in die dochter, maar kan ontslagen worden
door de moeder. Ook de hierboven aangehaalde uitspraken waar wél op lager
niveau ingrepen plaatsvinden, laten zich inpassen in dat beeld. Indien de
Ondernemingskamer in een concern-enquête om haar moverende reden een
functionaris aanstelt in de rol van commissaris24 wordt deze mijns inziens

21. Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 11 september 2015, ARO 2015/191 (RTC).
22. ARO 2013/24 (BHC Holding); ARO 2013/26 (Thermen Holiday Beheer); ARO 2013/68

(New Look Holding); ARO 2013/127 (Jimm Holding); ARO 2014/61 (Fuhler Beheer); ARO
2014/64 (Beheermaatschappij Plat Edam); ARO 2014/85 (De Jong Holding); ARO 2015/18
(Iszgro Holding); en ARO 2015/171 (Phanos Reit NV).

23. Net als bij Via Parva.
24. Het valt buiten het bestek van dit artikel te onderzoeken in welke gevallen en waarom de OK

een bestuurder, een commissaris of een beheerder van aandelen een rol geeft door middel
van een onmiddellijke voorziening. Een dergelijk onderzoek zou zich overigens ook kunnen
uitstrekken tot de vraag wat voor een functionaris belast wordt met een eventuele schik-
kingspoging en onder welke omstandigheden de onderzoeker daarin een rol krijgt. Naar
verluidt spelen kostenoverwegingen een belangrijke rol bij dit soort keuzes.
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alleen maar aangesteld bij zowel de moeder áls de dochter25 omdat een tijdelijk
commissaris nu eenmaal niet snel en doortastend kan optreden via de aandeel-
houdersband. Een tijdelijk bestuurder van de moeder kan dat wel.

De wijze waarop in enquêtezaken het aandeelhouderschap werkt, kwam helder
aan de orde in de Depron enquêteprocedure.26 De tijdelijk door de Onderne-
mingskamer benoemde bestuurder slaagde niet in zijn pogingen de impasse in
de holding te doorbreken. De dochtermaatschappij kwam intussen in zeer zwaar
weer. De tijdelijk bestuurder van de holding belegde, in zijn hoedanigheid van
(vertegenwoordiger van de) aandeelhouder, een aandeelhoudersvergadering van
de dochter en nam daarin het besluit een verzoek eigen aangifte faillietverkla-
ring te doen, althans dat te laten voorafgaan door een verzoek tot toepassing van
een stille bewindvoering. Alvorens het besluit uit te voeren gaf hij, gelet op de
ingrijpendheid van het genomen besluit, de indirecte aandeelhouders de
gelegenheid zich over het besluit uit te laten. Eén van hen zag daarin aanleiding
de Ondernemingskamer te verzoeken de tijdelijk bestuurder te vervangen. Die
oordeelde echter dat de tijdelijk bestuurder zowel formeel als materieel juist had
gehandeld: ‘(r.o. 3.3) het standpunt (…) dat de (mogelijk) onomkeerbare
gevolgen van het aandeelhoudersbesluit onverenigbaar zijn met het tijdelijke
karakter van de onmiddellijke voorziening strekkende tot benoeming van
Rutgers als bestuurder van Depron Holding en Depron is rechtens onjuist.
(r.o. 3.4) De (…) bezwaren tegen het handelen van Rutgers als bestuurder van
Depron c.s. moet worden beoordeeld in het licht van de taak van Rutgers als
tijdelijk bestuurder en de omstandigheden waaronder hij zijn taak dient te
verrichten. (…) Daarbij komt hem een ruime beoordelingsmarge toe.’

Ook in de Deus ex Machina zaak27 wordt aandacht besteed aan de rol van de
tijdelijk benoemde bestuurder in een vennootschap ten opzichte van de
dochtermaatschappij van die vennootschap. De Ondernemingskamer overweegt
dat hem: ‘geen bevoegdheden toekomen als (feitelijk) bestuurder van die
deelnemingen, maar dat hij als bestuurder van de (groot)aandeelhouder over
de gang van zaken van deze deelnemingen door de betreffende bestuurder van
die deelnemingen (…) dient te worden geïnformeerd.’

25. ARO 2014/61 (Fuhler Beheer) en ARO 2014/40 (Wikkelbok).
26. Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 30 oktober 2014, ARO 2015/10 (Depron). Ik

stond in deze zaak de tijdelijk bestuurder bij. Die werd in zowel de moeder als de dochter
benoemd omdat de twistende partijen op beide niveaus als bestuurder fungeerden.

27. Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 28 april 2016, ARO 2016/116 (Deus ex
Machina) ovw 3.3 en 3.6.
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De kenmerkende ingreep blijft derhalve de maatregel op een zodanig hoog
niveau, dat via de aandeelhouders- en (indirecte) bestuurdersband adequaat kan
worden ingegrepen, hetgeen betekent dat onmiddellijke voorzieningen op
dochterniveau dan niet meer nodig zijn.

Binnen het verband van deze bundel is het zinvol te onderscheiden tussen
enquêtes naar gefailleerde concerns en niet-gefailleerde concerns. Bij de eerste
gaat het vrijwel nimmer om impasses of andere situaties die doorbroken moeten
worden.28 De behoefte aan onmiddellijke voorzieningen is dan ook gering. Het
belang zit hem in het onderzoek en het openleggen van informatie. Dit
onderzoek geschiedt onafhankelijk en heeft daardoor (in nadien te voeren
aansprakelijkheidsprocedures) in materiële zin vaak een doorslaggevend effect.
In formele zin is dat weliswaar niet zonder meer zo maar, zoals de bestuurders
van Text Lite, KPN Qwest, Van der Moolen, Landis en Fortis kunnen
bevestigen: de enquêteur effende in die gevallen de weg voor de crediteuren
en aandeelhouders. De onmiddellijke voorzieningen vinden derhalve vooral
plaats bij concern-enquêtes ter zake niet gefailleerde concerns.

Naast de onafhankelijkheid van de onderzoeker biedt de enquêteprocedure nog
het voordeel dat het makkelijker is om niet gefailleerde en buitenlandse
dochters bij het onderzoek te betrekken. Verder kunnen ook aandeelhouders
en bestuurders op hoger gelegen concernniveaus worden gehoord: een aan-
zienlijk ruimere kring dan die met behulp van artt. 105-106 Fw kan worden
bereikt.

2. Ingrijpen op grond van art. 2:298 BW

Binnen een groep vennootschappen kan ook een stichting een zinvolle rol
spelen, met name indien een scheiding moet worden aangebracht tussen de
zeggenschaps- en financiële belangen bij de in die groep ontplooide activiteiten.

Omdat een stichting, als rechtspersoon, vertegenwoordigd door haar bestuur
wel een rol kan spelen in het maatschappelijk verkeer, maar geen leden of
aandeelhouders kent, ontbreken bepaalde checks and balances in geval of ter
vermijding van wanbeheer. Er is geen geïncorporeerde vorm van toezicht.
Wanneer het aandeelhouders van een vennootschap te gortig wordt, kunnen zij
doen ingrijpen met name via het enquêterecht. Om stakeholders bij een
stichting enigszins vergelijkbare middelen te verschaffen is in de artikelen

28. Zie uitgebreider Duynstee en Verwey, Het Enquêterecht voor de Curator, in De Gereed-
schapskist van de Curator, Insoladbundel 2015, p. 75 e.v.
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2:298 en 299 BW voorzien in rechterlijk ingrijpen in geval van wanbeheer.
Deze regeling functioneert naar behoren, maar verdient een nog betere plek in
het ondernemingsrecht. Het vergevorderde wetsvoorstel Bestuur & Toezicht29

voorziet daarin mijns inziens nog onvoldoende.

Het huidige artikel 2:298 BW bepaalt dat een bestuurder van een stichting, die
handelt in strijd met de wet of de statuten dan wel zich schuldig maakt aan
wanbeheer, door de rechtbank kan worden ontslagen. Hangende een dergelijke
procedure kan de rechtbank voorlopige voorzieningen toepassen. Een door de
rechtbank ontslagen bestuurder kan vijf jaar nadien geen bestuurder van een
stichting meer worden. Twee elementen wil ik hierna bespreken: de ontvanke-
lijkheid en het wanbeheer.

Om een procedure ex art. 2:298 tegen een bestuurder te kunnen voeren moet
een verzoekschrift worden ingediend door een belanghebbende. Wie zijn in een
dergelijke verzoekschriftenprocedure als zodanig aan te merken? Uiteraard zijn
dat in de eerste plaats de direct betrokkenen: de stichting zelf, individuele
bestuurders of een ander (statutair) orgaan van de stichting, zoals een raad van
toezicht. Deze (doorgaans als ‘eerste kring’ aangeduide) belanghebbenden
hebben een eigen, rechtstreeks belang bij de uitkomst van de procedure. Het
zal niet verbazen dat 2:298-procedures in dergelijke gevallen meestal het
uitvloeisel vormen van een geschil binnen het bestuur.

Buiten die groep is een (interessantere) tweede ring van belanghebbenden.
Blijkens het Stichting IHD-arrest30 zal bij de vraag of iemand belanghebbende
is, een rol spelen in hoeverre ‘diegene door de uitkomst van de procedure
zodanig in een eigen belang kan worden getroffen dat deze daarin behoort te
mogen opkomen ter bescherming van dat belang of zo nauw betrokken is bij het
onderwerp dat in de procedure wordt behandeld, dat daarin een belang gelegen
is om in de procedure te verschijnen’. De Hoge Raad verwijst daarbij
uitdrukkelijk naar de enquêtezaak Scheipar,31 in welke zaak een economisch
rechthebbende op certificaten in een enquêteverzoek gelijkgesteld werd met
certificaathouders die ontvankelijkheid ontlenen aan art. 2:346, lid 1 onder b
BW. Voor een 2:298-procedure bij een stichting betekent dit dat als tweede
ring-belanghebbende onder meer kan worden aangemerkt: een voormalig be-
stuurder die verwijten kreeg omtrent het stichtingsbestuur waarvan hij deel had
uitgemaakt;32 een gemeente binnen wier gemeenschap de stichting een belang-

29. Ingediend bij de Tweede Kamer op 13 juni 2016, Kamerstukken II 34491.
30. HR 10 november 2006, NJ 2007/45 (Stichting IHD).
31. HR 6 juni 2003, NJ 2003/486 (Scheipar).
32. Rb. Zutphen 9 december 1999, JOR 2000/192 (Stak Medicotel).
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rijke plaats innam op sociaal en cultureel gebied;33 curatoren (waaronder ikzelf)
in de door de gevallen vastgoedtycoon Lips beheerste groep van vennootschap-
pen waarin een stichting het scharnier vormde.34 Niet belanghebbend werd
geacht een ‘gewone’ schuldeiser, althans indien en voor zover die slechts een
crediteurenbelang geldend wilde maken.35

In een arrest uit 197536 oordeelde de Hoge Raad dat art. 2:298 BW ziet op de
controle van de rechtmatigheid van het beleid van een stichtingsbestuurder. Het
wanbeheer werd in die uitspraak omschreven als ‘falend beleid ten aanzien van
het beheer over een vermogen of de zorg over geldmiddelen’. Het moet in die
uitleg in feite gaan om evident financieel wanbeheer in de stichting. Op deze
beperkte, strenge uitleg is veel kritiek gekomen,37 enerzijds omdat naast
financieel ook ander wanbeheer denkbaar is en anderzijds omdat dat wanbeheer
zich ook buiten de stichting kan afspelen.

In uitspraken van nadien is dan ook waarneembaar dat het wanbeheer als
bedoeld in artikel 2:298 convergeert met het enquêterechtelijke wanbeleid.
Daaronder valt derhalve niet alleen ‘zuiver’ financieel wanbeheer (zoals de bij
stichtingen met enige regelmaat voorkomende klassieke ‘greep in de kas’),
maar ook situaties waarin problemen ontstaan met betrekking tot governance,
zoals het niet in acht nemen van statutaire bepalingen38 of misbruik van
identiteitsverschil.39

Gelet op het feit dat stichtingen in niet onbelangrijke mate een (soms spil-)
functie vervullen in het economisch verkeer tussen (groepen van) vennoot-
schappen en ondernemingen en hun kapitaalverschaffers, de uitleg van het
begrip ‘wanbeheer’ steeds meer convergeert met het enquêterechtelijke ‘wan-
beleid’ en de Ondernemingskamer bij uitstek deskundig is voor de behandeling
van dergelijke procedures, verdient het naar mijn mening de voorkeur indien de
bepalingen van 2:298 e.v. overgeplaatst zouden worden naar Titel 8, Afdeling 2
ter zake het enquêterecht. Daarvoor is niets anders nodig dan de woorden ‘de
stichting’ in art. 2:344 BW van letter b naar letter a te verplaatsen.

33. Rb. Dordrecht 27 april 2005, JOR 2005/172 (Stichting Arkelstad).
34. Rb. Amsterdam 26 september 2014 en Gerechtshof Amsterdam 21 juli 2015,

ECLI:NL:GHAMS:2015:3029 (Stak Castle Capital).
35. Gerechtshof Amsterdam 26 januari 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AV83210.
36. HR 3 januari 1975, NJ 1975/222.
37. Voor een opsomming, zie: Van Dijk/Van der Ploeg, Van Vereniging, Stichting en Onderlinge

Waarborging, 2003, p. 274-275.
38. Zoals aan de orde was in HR 10 november 2006, NJ 2007/45 m.nt. J.M.M. Maeijer

(Stichting/IHD).
39. Zoals in Rb. Utrecht 3 september 2012, JOR 2013/2 m.nt. E. Schmieman (Stak BeKa).
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3. Artikel 225 Fw e.a.

In de vorige Insolad bundel propageerde ik een regelmatigere toepassing van
deze vangnetbepaling uit de huidige surseanceregeling.40 Op grond van art. 225
Fw kan de rechtbank op verzoek bepalingen maken, als zij ter beveiliging van
de belangen der schuldeisers nodig oordeelt. Dat betoog heeft sedertdien nog
niet geleid tot nieuwe toepassing41 van deze bepaling. Wel is duidelijk
geworden dat ‘in het veld’ een toenemende behoefte bestaat aan flexibel
inzetbare instrumenten teneinde (ook voorafgaand aan een insolventieprocedu-
re) ondernemingen te kunnen herstructureren.42 Indien één bepaling in de
Faillissementswet zou worden opgenomen die in alle daarin opgenomen
situaties kan worden toegepast, zou veel gewonnen zijn.

In het thans bij de Eerste Kamer liggende voorstel WCO I is in artikel 363, lid 4
een dergelijke bepaling opgenomen.43 Ook in de door Insolad op 13 december
2012 gepubliceerde wijzigingsvoorstellen44 is een art. 14a Fw voorgesteld dat de
rechter de mogelijkheid biedt om in het belang van de crediteuren bijzondere
bepalingen te maken. En een vergelijkbare bepaling was ten slotte opgenomen in
art. 2.2.10 van het Voorontwerp Insolventiewet. Al deze voorstellen vloeien voort
uit het besef dat de tijdsdruk en omstandigheden bij bedrijven in moeilijkheden
soms vergen dat alles uit de kast wordt gehaald. Dan is een vangnetbepaling nodig
waarin bijna alles mogelijk is, maar wel onder rechterlijk toezicht.

Waar de Commissie Kortmann een beperkte toepassing suggereerde, namelijk
voor ordemaatregelen van louter procedurele aard, meen ik dat de praktijk juist
behoefte heeft aan de mogelijkheid om ingrijpende maatregelen te nemen, zelfs in
afwijking van dwingend recht. Een voorbeeld dat aan de praktijk ontleend is, is de
complicatie die de WWZ tot gevolg heeft. Daardoor ontstaat (kort gezegd) na het
(gebruikelijke) ontslag door de curator bij een opvolgend werkgever een contract
voor onbepaalde tijd ook al is er géén sprake van identiteit van werkgever, maar
slechts identiteit van werkzaamheden. Het is niet ingewikkeld situaties te
bedenken waarin dat ongewenste gevolgen heeft. Indien bijvoorbeeld de curator

40. Schoffelen en wieden in de voortuin van het faillissement, in De Gereedschapskist van de
curator, Insolad bundel 2015, p. 396 e.v.

41. Anders dan voor de (weinig fantasievolle) toepassing voor met name bijzondere stem-
mingsvoorwaarden bij een surseance–akkoord.

42. Met name in de reacties op het consultatievoorstel Wet Modernisering Faillissements-
procedure en de daarin voorgestelde uitbreiding van mogelijkheden tot maatwerk.

43. Kamerstukken I 34 218: ‘Daarnaast kan de rechtbank aan de aanwijzingen (…) zodanige
andere voorwaarden verbinden als zij nodig oordeelt ter verwezenlijking van het met de
aanwijzing beoogde doel (…)’.

44. Te vinden op www.insolad.nl/publicaties.
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door onverwachte omstandigheden bepaalde uitlopende werkzaamheden heeft,
zou hij met enkele werknemers nog enige tijd willen doorwerken. In het huidige
wettelijke systeem ontstaat er dan (indien de werknemer die voor faillissement
ook al had) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die, indien de curator
na enige tijd alsnog overgaat tot opzegging, leidt tot een transitievergoeding van
maximaal € 75.000. Dat bedrag kan prohibitief zijn, terwijl partijen heel wel
hadden kunnen leven met een regeling waarbij enige extra beloningselementen
zouden zijn ingebouwd. Een met art. 225 Fw overeenkomende bepaling zou dan
in een dergelijk faillissement gebruikt kunnen worden voor een eenparig verzoek
van curator en werknemer om te bepalen dat de duur van de oorspronkelijke
opzeggingsperiode met enige tijd verlengd wordt, of dat aan de latere opzegging
niet de consequentie wordt verbonden van de onbepaalde tijd.

Maar – om meer bij het thema van deze bundel te blijven – evenzeer is
denkbaar dat in een casus als de Hama Rent zaak45 de rechter een beslissing
neemt omtrent het uitoefenen van bevoegdheden door de curator van een
moedermaatschappij binnen een niet gefailleerde dochter op grond van een
dergelijke vangnetbepaling. Voor een potentieel ingrijpende bepaling is uiter-
aard wel essentieel dat deze afgezekerd wordt met een adequate beroeps-
procedure met korte termijnen.

Dat op art. 225 Fw ook ingrepen in het concern kunnen worden gebaseerd blijkt
uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag46 waarin enquêterechtelijke
voorzieningen werden gevraagd – namelijk schorsing van bestuurders en
stemrecht – en door de rechtbank wel mogelijk (maar in het specifieke geval
nog niet nodig) geacht.

4. Afronding

Indien binnen een concern sommige vennootschappen wel en andere niet in
deconfiture verkeren wordt de bestaande concernband van de organisatorische
eenheid onder gemeenschappelijke leiding doorbroken en verandert de gover-
nance binnen die groep abrupt. De belangen van de betrokkenen veranderen en
kunnen sterk tegengesteld raken. In dit artikel besprak ik enkele mogelijkheden
voor die betrokkenen om te laten ingrijpen door een rechter indien de omstan-
digheden daartoe aanleiding geven. Het mag niet verrassen dat ingrepen in het
bestuur van vennootschappen daarbij het meest effectief zijn.

45. Gerechtshof Arnhem 23 maart 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BW3806 (zie ook elders in
deze bundel: Smeets en Roeffen).

46. Rb. Den Haag 24 februari 2005, JOR 2005/129 (Audilux).
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De grenzen van internationale concern-faillissementen
en hun inpassing in het Nederlandse Internationale
Faillissementsrecht

MR. C.R. ZIJDERVELD EN PROF. DR. MR. R.J. DE WEIJS1

1. Inleiding

Ondernemingen die op enige schaal grensoverschrijdend functioneren, kennen
veelal ook buitenlandse vennootschappen als onderdeel van het concern. In de
publieke perceptie opereren veel van die vennootschappen als een naadloos
geheel en lijkt de juridische werkelijkheid ondergeschikt aan de economische
werkelijkheid. Zolang de groep ‘going concern’ is, kan de onderneming
uitstekend gedreven worden via meerdere (al dan niet buitenlandse) vennoot-
schappen. Het wordt interessant als de groep uit elkaar wordt gehaald. Soms
doet zich dat voor bij een verkoop van een deel van de onderneming. De
ontvlechting die dan plaats moet vinden, heeft vaak veel voeten in de aarde. De
ultieme ontvlechting vindt plaats als de groep/het concern failleert. Immers,
doordat de separate concernleden ieder een eigen rechtspersoonlijkheid hebben,
zijn er individuele schuldenaren die ieder als zelfstandig rechtssubject aanspra-
kelijk zijn voor de eigen schulden. Ondanks het feit dat naar buiten toe als een
geheel wordt geopereerd, leidt een faillissement er vaak toe dat dit uitgangpunt
wordt verlaten en plaats maakt voor een ‘entity by entity approach’. In
insolventie wordt echter toch vaak getracht het groepsidee nieuw leven in te
blazen. Waar buiten insolventie de neuzen alle dezelfde kant opstaan doordat de
groep zich richt op het aandeelhoudersbelang, is dit in insolventie een stuk
moeilijker omdat individuele rechtspersonen en hun curatoren zich primair
(moeten) richten op de ‘eigen’ schuldeisers. Ook botsen hierbij verschillende
rechtstelsels die samenwerking moeilijk maken, vooral in een situatie waarin er
geen winsten worden verdeeld maar verliezen worden gealloceerd.

1. Christiaan Zijderveld is advocaat in Amsterdam bij Houthoff Buruma. Rolef de Weijs is
hoogleraar insolventierecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat in Amsterdam
bij Houthoff Buruma. Auteurs en/of hun kantoorgenoten zijn in verschillende hoedanig-
heden bij genoemde zaken betrokken geweest met name de faillissementen en procedures
rond Lehman Brothers, Yukos en Jemnice/En Sof.
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Binnen de EU is de botsing van rechtsstelsels gekanaliseerd doordat de EU
Insolventieverordening (‘IVO’) bepaalt welk recht van toepassing is op de
insolventieprocedure. In de huidige versie geldt nog dat de IVO geen richtlijnen
geeft voor concernfaillissementen. De IVO gaat uit van individuele schuldenaren,
oftewel een ‘entity by entity approach’. De herschikking (recast) van de IVO die
per 26 juni 2017 in werking treedt, geeft een aantal regels voor concernfaillisse-
menten. Echter, de verwachtingen ten aanzien van de herschikking van de
insolventieverordening zijn op dit gebied niet heel hoog. De nieuwe bepalingen
zijn eerder aan te merken als een aantal goed bedoelde maar algemeen geformu-
leerde regels die de intentie hebben richting te geven; het zijn geen dwingende
regels die in een grensoverschrijdend concernfaillissement een duidelijke oplos-
sing geven voor geconstateerde problemen. De verwachting is dan ook niet dat
met de herschikking van de IVO de praktijk wezenlijk anders zal worden.

Deze bijdrage bespreekt eerst de huidige positie van het Nederlandse Internatio-
nale Faillissementsrecht voor zover dit niet bestreken wordt door de IVO (§ 2).
Vervolgens wordt bezien hoe moet worden omgegaan met Nederlandse faillisse-
menten in een internationaal concern. Specifiek aandacht wordt besteed aan de
Nederlandse situatie van een Nederlandse B.V. als financieringsvehikel in een
internationaal opererend concern (§ 3). Vervolgens worden verschillende settings
besproken die tot afstemmingsproblemen kunnen leiden in de afwikkeling van
een internationaal concern, namelijk liquidatie en informatie (§ 4) en reorganisa-
tieplannen en akkoorden (§ 5). Afsluitend wordt bezien hoe het Nederlandse
faillissementsrecht ten aanzien van non EU-faillissementen toch gebruik kan
maken van de IVO om meer gewicht in de schaal te leggen (§ 6 en § 7).

2. Territorialiteit vs universaliteit

Alvorens in te gaan op meer praktische aspecten van grensoverschrijdende con-
cernfaillissementen, volgt eerst een meer theoretische uiteenzetting over hoe in
internationale verhoudingen gedacht wordt over insolventierecht. Het internationaal
insolventierecht onderkent grofweg twee scholen, te weten de leer van ‘territori-
aliteit’ en die van ‘universaliteit’. Territorialiteit houdt in dat de werking van een
faillissement beperkt is ten aanzien van de staat waarvan het gerecht de procedure
heeft geopend.Universaliteit gaat uit van het omgekeerde, namelijk het faillissement
heeft werking en omvat alle vermogensbestanddelen overal ter wereld. Deze twee
scholen zijn beide in gematigdere varianten en ook inmengvormen terug te vinden.2

2. Zie uitgebreider over deze concepten en hun mengvormen A.J. Berends, Universele Werking
voor niet-EU Insolventies? Pre-advies NVRII 2016, § 1 (nog te verschijnen) en B. Wessels,
Insolventierecht X, 2015, nr. 10009 e.v.
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In de tekst van de Faillissementswet wordt niet direct een keuze gemaakt voor
een van beide leerscholen. De wetgever ging oorspronkelijk er wel van uit dat
voor het Nederlandse faillissement een strikte territorialiteit zou gelden.3

Desalniettemin bepaalt artikel 20 Fw dat het faillissement het gehele vermogen
van de schuldenaar omvat en daar is geen geografische beperking in te lezen. In
1955 bepaalde de Hoge Raad in het Comfin-arrest, dat een Nederlands
faillissement toch universele werking heeft.4 In deze kwestie werd de stelling
betrokken dat de door een Nederlandse curator ingestelde faillissementspau-
liana niet kon slagen omdat de vermogensbestanddelen die door de faillisse-
mentspauliana werden getroffen, zich buiten Nederland bevonden. De Hoge
Raad nuanceerde de territorialiteitsleer, door te overwegen dat slechts grenzen
van de soevereiniteit van een buitenlandse mogendheid, beperkingen geeft aan
de werking van een Nederlands faillissement. Voor het overige staat het een
Nederlandse curator vrij om activa in het buitenland te beheren en vereffenen.
Kort gezegd komt dit er dus op neer dat een Nederlandse curator wereldwijd de
boedel kan beheren en vereffenen totdat dat onmogelijk wordt gemaakt door de
werking van buitenlands recht.

Uitgaande van een coöperatieve houding, of in ieder geval een houding die
gebaseerd zou zijn op een bepaalde vorm van reciprociteit of vertrouwen, zou
men verwachten dat het Nederlands recht ten aanzien van buitenlandse
curatoren een bepaalde welwillende houding zou aannemen. Echter in het
arrest Hiret/Chiotakis uit 19665 maakt de Hoge Raad duidelijk dat ‘inkomende’
faillissementen niet te veel moeten verwachten van het Nederlands recht. In dit
arrest oordeelde de Hoge Raad dat een vermogensbestanddeel dat zich in
Nederland bevond, maar dat onderdeel was van een Franse boedel (de IVO
bestond toen nog niet), in Nederland door een schuldeiser kan worden beslagen
en uitgewonnen. Oftewel: de soevereiniteit van de Nederlandse rechtsorde
verzette zich in die situatie ertegen dat een Franse curator in Nederland int.

Na het arrest Hiret/Chiotakis is de regeling van territorialiteit voor buitenlandse
insolventies verder ingevuld doordat de Hoge Raad heeft bepaald dat een
buitenlands faillissementsbeslag niet rust op vermogensbestanddelen die zich in
Nederland bevinden, maar ook dat de rechtsgevolgen van een buitenlandse
insolventie in Nederland niet kunnen worden ingeroepen voor zover dat ertoe
leidt dat onvoldane crediteuren zich niet meer kunnen verhalen op – tijdens of
na het faillissement – in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen. Bij

3. W.F. van der Feltz, PG Faillissementswet, deel II, p. 290 e.v.
4. HR 14 april 1955, NJ 1955/542 (Kallir/Comfin), m.nt. HB.
5. HR 2 juni 1967, NJ 1968/16 (Hiret/Chiotakis).
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deze stand van zaken rees de vraag of een buitenlandse curator dan geen enkele
bevoegdheid zou hebben ten aanzien van vermogensbestanddelen die zich in
Nederland bevinden.

In een tweetal Yukos-arresten heeft de Hoge Raad de Nederlandse benadering
van ‘territorialiteit’ nader ingevuld.6 Onder verwijzing naar de arresten Hiret/
Chiotakis, De Vleeschmeesters7 en Gustafsen/Mosk8 heeft de Hoge Raad in het
eerste Yukos Finance arrest9 het volgende bepaald:

1. Voor zover niet door een bindende internationale regeling anders is
bepaald, heeft een in het buitenland uitgesproken faillissement territo-
riale werking. Het faillissementsbeslag naar buitenlands recht omvat niet
de in Nederland aanwezige baten.

2. De rechtsgevolgen die door het buitenlandse faillissementsrecht aan een
faillissement worden verbonden, kunnen in Nederland niet worden
ingeroepen voor zover dat ertoe zou leiden dat onvoldane crediteuren
zich niet meer kunnen verhalen op - tijdens of na afloop van het
faillissement - in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen van de
(voormalige) gefailleerde.

3. Aan de werking in Nederland van andere gevolgen van een in het
buitenland uitgesproken faillissement staat dit territorialiteitsbeginsel
niet in de weg

In het tweede Yukos Finance arrest10 kwam de vraag op of de punten 2 en 3
hiervoor inhouden dat een buitenlandse curator het in Nederland aanwezige
vermogen (de aandelen in Yukos Finance B.V.) zou kunnen vervreemden of dat
de territorialiteitsleer hieraan in de weg zou staan. Het hof had op dit punt het
laatste aangenomen. Immers, door de verkoop van de aandelen (en het
aanwenden van de opbrengst voor de gezamenlijk crediteuren in Rusland)

6. Yukos was een groot Russisch olie- en gasconcern dat wereldwijd opereerde. De moeder-
vennootschap, OAO Yukos Oil Company, is op 1 augustus 2006 in Moskou failliet
verklaard. Yukos Finance B.V. was een dochtervennootschap van Yukos Oil Company.
De Russische curator van Yukos Oil Company, E.K. Rebgun, heeft in augustus 2007 de
stemrechten op de aandelen in Yukos Finance B.V. uitgeoefend door nieuwe bestuurders
voor Yukos Finance B.V. te benoemen. In september 2007 heeft de Russische curator de
aandelen in Yukos Finance B.V., verkocht aan een derde. Een van de vragen die in dat kader
opkwam, is of de territorialiteitsleer in de weg staat aan het uitoefenen door de Russische
curator van deze (aandeelhouders-)rechten.

7. HR 31 mei 1996, NJ 1998/108 (De Vleeschmeesters) m.nt. ThMdB.
8. HR 24 oktober 1997, NJ 1999/316 (Gustafsen/Mosk) m.nt. ThMdB.
9. HR 19 december 2008, JOR 2009/94 (Yukos Finance I) m.nt. Veder.
10. HR 13 september 2013, JOR 2014/50 (Yukos Finance II) m.nt. Bertrams
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konden onvoldane crediteuren zich niet langer verhalen op de in Nederland
gelegen aandelen.

Anders dan het Hof in eerdere instantie en A-G Vlas in zijn conclusie bij Yukos
Finance II, nuanceert de Hoge Raad het territorialiteitsoordeel in zekere mate.
De Hoge Raad legt uit dat de drie in Yukos Finance I weergegeven regels,
betekenen dat een curator in een buitenlands faillissement in beginsel ook ten
aanzien van in Nederland aanwezig vermogen, beheers- en beschikkingshan-
delingen kan verrichten, ook al rust op dat vermogen geen buitenlands
faillissementsbeslag. Daarbij is wel een voorwaarde dat de curator daartoe
naar het op het faillissement toepasselijke recht (lex concursus), bevoegd is dat
soort handelingen te verrichten.

De Hoge Raad laat de buitenlandse curator (die opereert buiten de werking van de
IVO) dus beperkt toe. De Hoge Raad oordeelt enkel dat een buitenlandse curator in
principe de in Nederland bevindende vermogensbestanddelen kan vervreemden en
de opbrengst daarvan ten goede laten komen aan ‘zijn/haar’ faillissementsboedel.
Alleen geldt tot aan het moment van levering, dat gelegde beslagen moeten worden
gerespecteerd omdat die vermogensbestanddelen niet onder het buitenlands fail-
lissementsbeslag vallen. Onvoldane schuldeisers kunnen dus – door middel van
beslaglegging en executie – zich direct verhalen en blijven verhalen op de zich in
Nederland bevindende vermogensbestanddelen en wel tot het moment dat de
curator de vermogensbestanddelen daadwerkelijk heeft vereffend. Wel overweegt
de Hoge Raad dat de Nederlandse openbare orde zich kan verzetten tegen een
vervreemding van activa door een buitenlandse curator.

Hoewel het Nederlands internationaal insolventierecht de twee leerscholen in
technisch opzicht nog redelijk bij elkaar weet te brengen, geeft de Nederlandse
opvatting een vrij unieke kijk op een open (wereld-)economie. Kort gezegd
geldt eigenlijk dat verondersteld wordt dat een Nederlands faillissement
wereldwijd werking heeft (universaliteit) maar daar staat tegenover dat strikt
genomen een buitenlands faillissement in Nederland niet wordt erkend (territo-
rialiteit).

De precieze afbakening van territorialiteit en universaliteit blijft echter lastig.
Een arrest dat maar lastig in te passen is, is het arrest Gustafsen/Mosk. Reeds
voordat de insolventieverordening was vastgesteld, meldde zich in 1992 bij de
Nederlandse rechter de Duitse curator Gustafsen met een paulianavordering ten
aanzien van een voldoening van de Nederlandse schuldeiser Mosk. Men zou
mogelijk verwachten dat deze Duitse curator de deur gewezen zou worden. De
Hoge Raad oordeelde echter anders en wel in de volgende bewoordingen.
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“Naar het oordeel van de Hoge Raad moet naar huidig Nederlands interna-
tionaal privaatrecht het op het faillissement toepasselijke recht (de ‘lex
concursus’), dat het bestaan en de inhoud van de bevoegdheden van de curator
bepaalt, worden toegepast op een door een buitenlandse curator in Nederland
ingestelde faillissements-Pauliana. De eis van rechtszekerheid brengt echter
mee dat rekening behoort te worden gehouden met de omstandigheid dat de in
Nederland gevestigde wederpartij van de gefailleerde – de partij met wie de
gefailleerde de door de curator aangevochten rechtshandeling heeft verricht –
niet bedacht behoeft te zijn op een door regels van vreemd recht beheerste
vordering tot vernietiging van de betrokken rechtshandeling, voor zover deze
rechtshandeling zelf niet door dat recht wordt beheerst en vorenbedoelde regels
minder strenge eisen stellen aan toewijzing van een dergelijke vordering dan
het recht dat de aangevochten rechtshandeling beheerst (de ‘lex causae’). De
vordering dient dan ook, wanneer de lex causae een andere is dan de lex
concursus, niet alleen aan deze laatste maar ook aan de lex causae te worden
getoetst, zodat zij dan slechts toewijsbaar is indien zowel aan de eisen van de
lex concursus als aan die van de lex causae is voldaan.”11

Nu wordt het arrest veelal gelezen als zou voor de pauliana een algemene
uitzondering gelden.12 Bedacht moet echter worden dat de Hoge Raad
uitdrukkelijk verwijst naar de voorloper van het IVO, het nimmer inwerking
getreden Verdrag dat wel reeds door Nederland ondertekend was. De Hoge
Raad vervolgt het citaat namelijk als volgt:

“De hier aanvaarde opvatting vindt steun in de internationale rechtsont-
wikkeling, zoals deze in het bijzonder blijkt uit het in het kader van de
Europese Unie op 23 november 1995 tot stand gekomen en inmiddels door
Nederland ondertekende Verdrag betreffende insolventieprocedures.”

De vraag komt op of het arrest een beperkte lezing verdient, vooruitlopend op
het Verdrag/IVO en de regel uit het arrest daarmee beperkt zou zijn tot de
gebonden staten of dat het arrest een meer algemene werking heeft.13 Een

11. HR 24 oktober 1997, NJ 1999/316 (Gustafsen/Mosk) m.nt. ThMdB.
12. Zie in die zin De Boer in zijn noot bij De Vleeschmeesters, NJ 1998/108: “De Hoge Raad verlaat

op dit punt de territorialiteitsleer, zij het met een voorbehoud in de sfeer van voorzienbaarheid:
als de wederpartij van de gefailleerde ‘niet bedacht behoeft te zijn’ op de toepasselijkheid van de
lex concursus, dan moet de toewijsbaarheid van de vordering óók worden getoetst aan de lex
causae, het recht dat de bestreden rechtshandeling beheerst.” Zie ook in algemene bewoordingen
en kennelijk een algemene reikwijdte toekennend, Berends, pre-advies 2016, § 2.2.3.

13. A-G Strikwerda spreekt in zijn conclusie bij Gustafsen/Mosk, NJ 1999, 316 (onder nr. 15)
uitdrukkelijk van een anticiperende toepassing.
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tweede vraag is of het nog uitmaakt waar de activa waaruit de schuldeiser
voldaan is voor faillissement gelocaliseerd moesten worden.

Men zou namelijk kunnen oordelen dat, wat er ook van het arrest Gustafsen/
Mosk moge zijn, dat een Japanse curator toch niet de pauliana hier ten lande
zou kunnen inroepen, ook niet door middel van een cumulatieve toets van
Japans en Nederlands recht indien de Nederlandse schuldeiser voldaan is uit
activa hier ten lande. De Hoge Raad brengt zelf geen beperking aan in de
hierboven weergegeven bewoordingen. Echter, dat een beperkte lezing tot een
beter totaal systeem leidt, blijkt indien men het arrest Gustafsen/Mosk naast het
Yukos arrest legt. Uit het Yukos arrest blijkt dat een schuldeiser hier ten lande
zelfs nog gedurende het buitenlandse faillissement voldaan kan worden via
executie op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het zou
ongerijmd zijn indien een schuldeiser die voorafgaand aan een faillissement in
Nederland wel voldaan wordt, het bedrag zou moeten terugbetalen omdat deze
gehandeld heeft met de wetenschap van een onvermijdbaar faillissement en dat
tegelijkertijd schuldeisers die na datum faillissement nog voldoening bewerk-
stelligen in wetenschap van een eenmaal uitgesproken faillissement niet moeten
terugbetalen. Mocht de ongerijmdheid nog niet sterk genoeg zijn, betrek dan
nog de volgende mogelijkheid. Indien de schuldeiser gedwongen zou zijn op
grond van het vonnis een bedrag hier ten lande te voldoen, dan zou dit direct
weer beslagen kunnen worden door de paulianeus voldane schuldeiser of door
een individuele andere schuldeiser.14 Deze ongerijmdheden doen zich in ieder
geval voor indien de buitenlandse schuldenaar op de valreep van zijn faillis-
sement hier ten lande een schuldeiser voldoet uit een eveneens hier gelegen
actief15 en men de buitenlandse curator dan hier de pauliana zou toestaan.

14. Gustafsen/Mosk betrof een geval waarin een bestaande schuldeiser in de aanloop naar het
faillissement werd voldaan. Er zijn ook pauliana-gevallen waarbij de wederpartij niet de
hoedanigheid van schuldeiser heeft, zoals de overdracht voor een fractie van de waarde.
Voor die gevallen geldt de geconstateerde ongerijmdheid niet, zodat voor gevallen waarin
niet de paritas van artikel 3:277 BW wordt doorbreken maar goederen in strijd met artikel
3:276 BW buiten verhaal worden gehouden mogelijk wel een ruime werking van de
mogelijkheden van een buitenlandse curator zou kunnen openstaan.

15. In het arrest Gustafsen/Mosk wordt met name aandacht besteed aan de vraag waar de
pauliana-vordering gelocaliseerd zou moeten worden, zonder hier uiteindelijk een oordeel
over te geven. (Zie HR r.o. 3.5.2. “… gesteld al dat deze vordering op zichzelf zou kunnen
worden beschouwd als een in Nederland aanwezige – aan de failliete boedel onttrokken –
bate etc.”). Waar de activa gelegen waren, krijgt minder expliciete aandacht. Duidelijk is wel
dat de Duitse vennootschap en latere failliet BBB in Duitse Marken een cheque heeft
afgegeven aan de Nederlandse Mosk. In zijn conclusie bespreekt AG Strikwerda wel de
problematiek van het al dan niet kunnen localiseren van activa. De door de AG voorgestane
oplossing van een dubbele toets (lex concursus en lex causa) laat de gesignaleerde
ongerijmdheden onverlet.
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3. Internationale verdragen

Zoals uit het voorgaande blijkt, is binnen het ‘internationale insolventierecht’
de territorialiteitsleer niet zeer populair. Indien men een internationale ‘outlook’
aanhangt, geeft – zo wordt aangenomen – de universaliteitsleer een betere
uitkomst.16 Het wordt algemeen als beter gezien om, met behoud van eigen
soevereiniteit en met de inbouw van juiste waarborgen, buitenlandse faillisse-
menten te erkennen in plaats van de werking ervan te onthouden. Bovendien: de
territorialiteitsleer is een openbare orde maatregel die eigenlijk op een zeer
grofmazige wijze onwenselijke invloeden van buiten pareert. Uiteraard wil geen
enkel soevereine natie dat de eigen rule of law binnen de eigen landsgrenzen,
zonder enige controle onderworpen wordt aan een buitenlands rechtsstelsel.
Echter, de mogelijk negatieve gevolgen van dit gegeven, kunnen op andere
manieren worden overkomen. Dit betekent dat aanhangers van de universali-
teitsleer een aantal checks and balances inbrengen, alvorens de werking van een
buitenlands faillissement kan worden erkend.

In de rechtspraak van de Hoge Raad over territorialiteit wordt steeds aangege-
ven dat de territorialiteit geldt behoudens ‘bindende internationale regelingen’
waarmee buitenlandse faillissementen worden erkend. Anders dan de IVO heeft
Nederland geen systeem van erkenning van buitenlandse faillissementen en ook
overigens geen verdragen gesloten waarmee buitenlandse faillissementen
worden erkend.17 Het is denkbaar dat Nederland verdragen sluit met ‘vreemde
staten’ waarmee (over en weer) een faillissement dan kan worden erkend. Op
zichzelf is het echter niet nodig bilateraal verdragen te sluiten om erkenning
mogelijk te maken. Als alternatief, zou Nederland ook een systeem kunnen
omarmen waarmee buitenlandse faillissementen in Nederland door middel van
een erkenningsprocedure worden erkend. De door de United Nations Commis-
sion on International Trade Law (UNICTRAL) opgestelde Model Law on
Cross Border Insolvency voorziet in een dergelijk systeem.18 Ook het Voor-
ontwerp van de commissie Kortmann bevatte een aparte titel met een op

16. Vgl. A.J. Berends, pre-advies 2016, § 1 en Wessels, Insolventierecht X, 2015, nr. 10017 e.v.
17. Voor de werking van de IVO had Nederland slechts verdragen met België en Duitsland

gesloten: zie (a) het Verdrag tussen Nederland en België betreffende de territoriale
rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van
authentieke akten, getekend te Brussel op 28 maart 1925 en (b) het Verdrag tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse
erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in
burgerlijke zaken, getekend te ’s-Gravenhage op 30 augustus 1962.

18. Zie http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html (laatste-
lijk geraadpleegd op 31 oktober 2016).
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hoofdlijnen vergelijkbaar systeem van erkenning van een buitenlandse insol-
ventieprocedure.

Meerdere landen hebben UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency in
enigerlei vorm geïmplementeerd. De UNCITRAL Model Law on Cross Border
Insolvency bestaat uit modelwetgeving die landen kunnen implementeren om
internationale faillissementsafwikkelingen te stroomlijnen. Kort gezegd voor-
ziet deze ‘modelwet’ in een systeem waarmee een buitenlandse curator of
bewindvoerder toegang krijgt tot de rechter van de staat die de modelwet heeft
geïmplementeerd. Die rechter kan vervolgens de buitenlandse faillissements-
procedure erkennen en indien verzocht ook de nodige voorzieningen treffen.19

Ook geeft de UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency richtlijnen
voor cross border cooperation and communication (zie ook hierna).

Nederland heeft de UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency niet
geïmplementeerd en hoewel er veel voor te zeggen zou zijn dit wel te doen, is
het de vraag of dit op korte termijn zal gebeuren.20 Tot die tijd zal de
rechtspraktijk vooruit moeten met de stand met wat de Hoge Raad heeft
uitgemaakt in de Yukos arresten en de paar bepalingen van internationaal recht
zoals opgenomen in de tiende afdeling van Titel I van de Faillissementswet
(artt. 203-205 Fw.).

4. Rechtsmacht ten aanzien van groepsvennootschappen in Nederland

a. COMI en entity by entity approach

De vraag is wat deze theorie en jurisprudentie nu betekent voor concernfail-
lissementen met een Nederlandse entiteit buiten de werking van de IVO. Om te
bezien hoe een Nederlandse rechter moet omgaan met complicaties omtrent
bevoegdheid buiten de IVO, is het goed om toch eerst gedachten te vormen
over hoe grensgevallen onder de IVO beslecht worden althans, beslecht horen
te worden. De achterliggende gedachte is dat wat geldt binnen de IVO ten
aanzien van COMI-discussies (zie hierna) en grenzen aan de rechtsmacht van
andere lidstaten, a fortiori ook heeft te gelden ten aanzien van de bevoegd-
heidsvragen in verhouding tot niet EU lidstaten. De IVO hanteert namelijk in de
kern een universele benadering waar het gaat om insolventieprocedures binnen

19. Voor verdere achtergronden bij de UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, zie
B. Wessels, Insolventierecht X, 2015, nr. 10181b e.v.

20. Zie bijv. A.J. Berends, ‘HvJ EU 16 januari 2014, C-328/12 (Schmid/Hertel)’, TvI 2015/25 en
recent A.J. Berends, pre-advies 2016 met een helder pleidooi voor invoering van de Model
Law.
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de EU. Als geen sprake is van een insolventieprocedure binnen de EU, vallen
we terug op het Nederlandse recht met een territoriale kern. De beperkingen aan
buitenlandse rechtsmacht onder de IVO zullen dus sterker zijn indien verge-
lijkbare discussies zich voordoen in verhouding tot niet EU lidstaten.

Artikel 3 lid 1 IVO is een van de twee kernbepalingen van de IVO. Dit artikel
regelt namelijk welke EU rechter rechtsmacht heeft om een insolventieproce-
dure te openen. De tweede kernbepaling is artikel 16 IVO, welk artikel bepaalt
dat indien een bevoegde rechter eenmaal een procedure heeft geopend, deze in
alle lidstaten erkend moet worden. Artikel 16 IVO vormt daarmee de univer-
salistische kern van de Verordening. Artikel 3 IVO koppelt de bevoegdheid aan
het concept ‘COMI’. COMI betekent ‘Centre of Main Interests’ en de plaats
waar een schuldenaar zijn COMI heeft, is de plaats waar hij failliet kan worden
verklaard. Voor een vennootschap, wordt de COMI vermoed te zijn gelegen op
de plaats waar de statutaire zetel van de vennootschap is gelegen. Echter dit
vermoeden is weerlegbaar en er zijn al veel procedures gevoerd over wat COMI
en het weerleggen van dat vermoeden inhoudt. In dit verband is het regelmatig
voorgekomen dat een vennootschap in een andere EU lidstaat failliet werd
verklaard omdat de rechter aannam dat de COMI niet gelegen was op de plaats
waar de statutaire zetel is gevestigd.21

Als het op internationale concernfaillissementen aankomt, geldt vaak dat de
Nederlandse vennootschappen in het concern ‘zuivere’ houdstervennootschappen
of financieringsvennootschappen zijn. Ten aanzien van de COMI is dan dus de
vraag hoe moet worden omgegaan met het weerlegbare vermoeden dat de COMI
gelegen is op de plaats van de statutaire zetel. Immers, niet zelden wordt een
financierings- of houdstervennootschap, feitelijk aangestuurd vanuit het buitenland.

In het Jemnice-arrest, geeft het Hof Amsterdam op dit punt een invulling.22

Jemnice en En Sof waren beiden houdster- en financieringsvennootschappen
voor een relatief omvangrijke (voornamelijk Franse) vastgoedportefeuille. De
financier van Jemnice en En Sof had haar vordering opgeëist en toen betaling
uitbleef, het faillissement in Nederland aangevraagd. De beide schuldenaren
verzetten zich tegen deze aanvraag, onder meer met de stelling dat de COMI
van beide vennootschappen in Parijs, Frankrijk zou zijn gelegen, omdat – kort
gezegd – de onderneming vanuit Parijs werd aangestuurd. Het Hof overwoog
dat de activiteiten van zowel Jemnice BV als En Sof BV zeer beperkt van aard

21. Zie o.a. HvJ EU 2 mei 2006, NJ 2010, 93 (Eurofood) en HvJ EU 20 oktober 2011, RI 2012/
17 (Interedil) voor een verdere invulling van het begrip ‘COMI’.

22. Hof Amsterdam 20 december 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY6980 (Jemnice/En Sof)
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waren. Anders dan het houden van aandelen in een tweetal dochtervennoot-
schappen, en het in- en doorlenen van gelden, hadden deze vennootschappen
geen andere activiteiten. De beschreven activiteiten, werden in de visie van het
Hof in Nederland uitgevoerd en daarmee was er geen ruimte meer om aan te
nemen dat de COMI in Frankrijk zou liggen. Met deze redenering heeft een
Nederlandse rechter dus vrij snel rechtsmacht, als het gaat om houdster- of
financieringsvennootschappen binnen een internationaal concern.

Als gezegd, wat geldt binnen de IVO ten aanzien van beperkingen van de
rechtsmacht van andere landen, geldt a fortiori, ook ten aanzien van de
bevoegdheidsvragen in verhouding tot non EU landen. Een Nederlandse
houdster- of financieringsmaatschappij doet precies wat het moet doen in
Nederland: aandelen houden en geld inlenen en doorlenen. Als het failleert,
dient de rechtspersoon in beginsel in Nederland te failleren.

Ook in materieel opzicht, kan het relevant zijn om de entity by entity approach
te handhaven, vooral waar het gaat om een typisch Nederlands verschijnsel te
weten de financieringsvennootschappen. Een financieringsmaatschappij die
geld aantrekt voor groepsactiviteiten, doet dat veelal door het uitgeven van
obligaties, ook wel bonds of notes genaamd. Deze financieringsvehikels kennen
doorgaans geen fysiek bezoekadres, hebben geen werknemers en worden vaak
(deels) door bestuurders uit de trustsector bestuurd.

Het kan voor velen, zoals aandeelhouders boven in de groep en schuldeisers
elders in de groep, aantrekkelijk zijn om de Nederlandse entiteit niet te veel
gewicht toe te kennen. Al snel kan het idee opkomen dat de Nederlandse entiteit
eigenlijk niet meer dan een doorgeefluik is en net zo makkelijk ‘meegenomen’
kan worden in de grotere groep, dus een materiële consolidatie. Een belangrijke
stap naar een dergelijke consolidatie, is de Nederlandse rechtspersoon niet in
Nederland failliet te verklaren, maar te onderwerpen aan een buitenlandse
procedure. Dit krachtenspel speelt des te meer wanneer schuldeisers van de
Nederlandse financieringsentiteit ook nog garanties hebben van de uiteindelijke
(buitenlandse) moeder. De schuldeiser kan dan zijn vordering indienen in het
Nederlandse als het buitenlandse faillissement. Dit wordt in jargon ook wel
aangeduid als ‘double dipping’. Zouden de beide boedels in materieel opzicht
worden geconsolideerd, dan kan de schuldeiser nog maar eenmaal zijn
vordering indienen, waardoor de schuldeiser het voordeel van ‘double dipping’
verliest. Uiteraard wordt tegen dit fenomeen vaak door (de schuldeisers van) de
moeder weerstand geboden. Een goed voorbeeld hiervan is de afwikkeling van
de Lehman Brothers groep.
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Lehman Brothers Holding Inc (LBHI) vormde de moedervennootschap van het
concern. De Nederlandse vennootschap Lehman Brothers Treasury Co. B.V.
(LBT) was een financieringsvennootschap. Door middel van de uitgifte van
notes haalde LBT geld op voor de groep. De opbrengst van die uitgiftes werd
rechtstreeks doorgeleend aan LBHI. Daarnaast had LBHI ook een garantie
afgegeven ten behoeve van de noteholders. Initieel stelde LBHI zich op het
standpunt dat een vorm van consolidatie mogelijk moest zijn; in die consoli-
datie zou de doorlening van LBT aan LBHI ‘oplossen’ waardoor de noteholders
nog maar een keer een vordering konden indienen. LBT en bepaalde notehol-
ders stemden hier niet mee in. Uiteindelijk is de vordering van LBT op LBHI
volledig erkend en hebben de noteholders geaccepteerd dat op de garantievor-
dering op LBHI een afslag werd genomen. In dit opzicht zorgt een entity by
entity approach er dus voor dat schuldeisers krijgen wat beoogd was bij het
aangaan van de financiering.

Hoewel het voordeel van double dipping soms met gefronste wenkbrauwen
wordt bekeken, is dat veelal ten onrechte. Op twee gronden kan geoordeeld
worden dat double dipping gewoon de uitkomst is waar schuldeisers recht op
hebben. Ten eerste kan naar de regels van Nederlands faillissementsrecht
gekeken worden. Onder de werking van artikel 136 Fw bij hoofdelijk
verbonden schuldenaren (en veel buitenlandse rechtssystemen kennen soortge-
lijke bepalingen) kan de schuldeiser in beide faillissementen uitdelingen
ontvangen, totdat 100% is betaald. Een minstens zo belangrijke achtergrond
van double dipping is financiële toezichtswetgeving. Een financieringsvennoot-
schap mag niet zo maar op grote schaal geld in- en uitlenen zonder vergunning.
Artikel 3:2 Wft biedt echter een uitzondering voor vennootschappen die
opereren als financieringsvennootschap van een concern. Voorwaarde voor de
vrijstelling is echter juist dat er een garantie is, waarbij met name gedacht wordt
aan een garantie van de moedervennootschap. Vaak is ook vanuit fiscaal
oogpunt vereist dat de schulden van de financieringsvennootschap, door een
groepsvennootschap (veelal de moedervennootschap) worden gegarandeerd.
Indien het concern in losse onderdelen failleert, is het dus van meet af aan
voorzien dat de moeder ook zelf aansprakelijk is voor de schulden van de
financieringsvennootschap. Het in faillissement samenvoegen van de verschil-
lende vennootschappen ten einde double dipping te voorkomen, zou daarmee in
strijd zijn met de werking en uitgangspunten van de Wft (en eventuele fiscale
rulings) maar het is ook in strijd met de zeer expliciete voorwaarden waaronder
schuldeisers geïnvesteerd hebben. Ten einde te voorkomen dat de Nederlandse
entiteit wordt opgeslokt en de crediteuren van deze Nederlandse entiteit ten
onrechte met een consolidatie worden geconfronteerd, dient de Nederlandse
rechter ten aanzien van Nederlandse entiteiten snel rechtsmacht aan te nemen.
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b. COMI buiten de EU?

Het verhaal ten aanzien van COMI is hiermee niet ten einde. Want wat nu als
blijkt dat er nog minder aanknopingspunten zijn en de COMI van een
Nederlandse entiteit buiten de EU ligt? Dit zou ook het geval kunnen zijn
ten aanzien van Nederlandse vennootschappen (NV of BV) die niet als
financieringsmaatschappij opereren, maar als werkmaatschappij of beheermaat-
schappij met activiteiten of activa vrijwel exclusief buiten Nederland en buiten
de EU. Een rechter zou in de verleiding kunnen komen om dan op basis van de
IVO dan maar geen rechtsmacht aan te nemen. Zoals besproken zal worden,
geheel ten onrechte.

Het weigeren van rechtsmacht was namelijk precies hetgeen gebeurde in een
arrest van het Hof Den Bosch.23 Het arrest ging bovenal over de vraag welke
rechter bevoegd is een natuurlijk persoon failliet te verklaren als deze persoon
niet meer in Nederland woont, maar buiten de EU, in dit geval Zwitserland.

De casus was als volgt: ECM kocht op 9 september 2014 een collectie
kunstwerken van een vennootschap voor een bedrag van € 120.000. Voor de
verplichtingen van de verkoper heeft een natuurlijk persoon, de heer X, zich
jegens ECM garant gesteld. Bij e-mail van 3 juli 2015 heeft ECM de natuurlijk
persoon X aangesproken uit hoofde van de garantstelling. Kort daarvoor, op
25 juni 2015, had X zich echter reeds uitgeschreven uit de gemeentelijke
basisadministratie en hij zou naar Zwitserland vertrokken zijn. Omdat betaling
uitblijft, vraagt ECM per verzoekschrift d.d. 14 september 2015 het faillisse-
ment van X aan. Op 13 oktober 2015 wordt X door de rechtbank failliet
verklaard. De rechtbank heeft daarbij overwogen dat volgens artikel 3 lid 1
IVO, het centrum van voornaamste belangen van X in Nederland ligt.

In hoger beroep voert X aan dat de Nederlandse rechter in het geheel niet
bevoegd is. Hij voert daartoe primair aan dat de Nederlandse rechter onbevoegd
is omdat het centrum van zijn leven (en daarmee zijn COMI) in Zwitserland is
gelegen. Tevens voert hij aan dat ECM in het geheel geen opeisbare vordering
heeft en dat geen sprake is van pluraliteit.

Het Hof overweegt dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt omdat
het niet aannemelijk is dat de ‘COMI’ van X zich op de datum van het
verzoekschrift tot faillietverklaring nog in Nederland bevond. Dat X nog een

23. Zie Hof Den Bosch 26 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4867 besproken door R.J.
de Weijs in INS-Updates.nl 2015-0370 en opgenomen in JOR 2016/108 m.nt. D. Beunk.
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Holding en daarmee activa in Nederland heeft, maakt dat oordeel volgens het
Hof niet anders.24

Het Hof oordeelt in de kern genomen dat het niet bevoegd is omdat de COMI
niet in Nederland ligt maar in Zwitserland. De uitkomst van deze benadering is
ongelukkig en onjuist. Zoals gezegd, vormt het concept ‘COMI’ een kern-
onderdeel van de IVO. Artikel 3 IVO verklaart de rechter bevoegd binnen de
EU waar de COMI gelegen is. Zie met zoveel woorden overweging 14 in de
preambule. “Deze verordening is uitsluitend van toepassing op procedures
waarbij het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar in de
Gemeenschap ligt.” De IVO is in de kern genomen een erkenningsverordening
waarbij een eenmaal binnen de EU geopende insolventieprocedure overal
binnen de EU erkend dient te worden op grond van artikel 16 IVO. Deze
universaliteitsgedachte staat er met name aan in de weg dat er twee concurre-
rende hoofdprocedures kunnen bestaan binnen de EU. Als de COMI echter
buiten de EU gelegen is, biedt de IVO geen antwoord op de vraag welke rechter
dan bevoegd is. Men valt dan terug op het nationale IPR. Anders dan het hof
oordeelt, is op de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is, dus niet de IVO
van toepassing.

De uitkomst van het Hof, dat onder de voorliggende omstandigheden rechts-
macht afwijst, is ongelukkig omdat ten aanzien van schuldenaren met hun
COMI buiten Europa maar met relevante activa binnen Nederland dan geen
mogelijkheid zou bestaan voor het openen van een insolventieprocedure om het
samenlopen van aanspraken in goede banen te leiden. Hoe met dergelijke
gevallen omgegaan moet worden, wordt ook niet beantwoord door de Hoge
Raad in het Yukos-arrest van 2013. In dit laatste arrest overwoog de Hoge
Raad, als reeds besproken, dat een buitenlandse curator wel beschikkingsbe-
voegd is ten aanzien van hier gelegen activa, maar dat hij hier gelegde beslagen

24. Het Hof overweegt verder, naar eigen zeggen ten overvloede, dat ook als de Nederlandse
rechter wel rechtsmacht zou hebben op grond van de IVO, dat dan uit artikel 2 lid 2 Fw nog
immer geen rechtsmacht zou voortvloeien. Het artikel bepaalt: ‘Indien de schuldenaar zich
buiten het Rijk in Europa heeft begeven, is de rechtbank zijner laatste woonplaats bevoegd.’
Het Hof overweegt daartoe dat een schuld van X jegens ECM nog niet bestond op 25 juni
2015, omdat ECM pas na die datum X heeft aangesproken onder de reeds eerder afgegeven
garantstelling. Het hof beoogt daarmee het arrest HR 3 december 1982, NJ 1983, 495 toe te
passen. Hierin overwoog de Hoge Raad ten aanzien van artikel 2 lid 2 Fw dat ‘de wetgever
de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in zo’n geval niet aan verdere beperkingen heeft
willen onderwerpen dan (…) dat de ‘schuldenaar’ reeds bij zijn vertrek uit Nederland een of
meer schulden had jegens de schuldeiser die zijn faillissement heeft aangevraagd.’ Nog meer
ten overvloede overweegt het hof dat onvoldoende is gebleken dat X verkeert in de toestand
dat is opgehouden te betalen, waartoe het hof onder meer overweegt dat onvoldoende
duidelijk is dat ECM een opeisbare vordering heeft op X.
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dient te eerbiedigen. Hiermee biedt het Yukos arrest dus ook geen oplossing in
geval er zich hier schuldeisers zouden verdringen ten aanzien van activa van
een schuldenaar met zijn COMI buiten de EU. Berends constateert dat de
huidige benadering van de Hoge Raad op onderdelen te ruim is en op
onderdelen te beperkt is. De benadering is volgens Berends te ruim omdat
door het Yukos arrest in beginsel elke curator hier goederen kan komen opeisen
zonder rechtelijke toets, zoals wel opgenomen in de UNCITRAL Model Law en
het Voorontwerp van de commissie Kortmann. De benadering is volgens
Berends te beperkt, omdat het geen oplossing zou bieden voor zich hier
verdringende crediteuren. Berends schrijft:

“Aan de andere kant is het mogelijk dat een buitenlandse insolventiepro-
cedure juist te weinig gevolgen in Nederland heeft. In een insolventiepro-
cedure die geheel voldoet aan onze maatstaven kunnen schuldeisers nog
steeds individueel beslag leggen op in Nederland gelegen goederen, hetgeen
in strijd is met de paritas creditorum.”25

Indien en voor zover de COMI buiten de EU gelegen is, zou de gepaste reactie
zijn om toch een insolventieprocedure te openen ten aanzien van de activa in
Nederland gelegen, mits verder aan de voorwaarden voor het openen van een
insolventieprocedure is voldaan. In die zin zou een ruime lezing van artikel 2
lid 4 Fw voor de hand liggen, welk lid bepaalt dat, indien de schuldenaar binnen
het Rijk in Europa geen woonplaats heeft, doch aldaar een beroep of bedrijf
uitoefent, de rechtbank, binnen welker gebied hij een kantoor heeft, bevoegd is.
Indien er dus activa zijn van een rechtspersoon in Nederland, ligt het voor de
hand snel26 het bestaan van een ‘kantoor’ aan te nemen.27

Mocht er slechts een enkel actief zijn en mocht de rechter menen dat er
onvoldoende is voor een welwillende lezing van het begrip ‘kantoor’, dan is er
een andere route die gevolgd kan worden. Yukos is immers nog niet ten einde
en vertelt met name niet wat er moet gebeuren als hier werkelijk meerdere
crediteuren zich verdringen, oftewel een klassieke concursus situatie. In dat
geval biedt het Nederlands beslag- en executierecht een heldere uitweg. Indien

25. Zie A.J. Berends, pre-advies 2016, § 2.3.4.
26. De interpretatie van het Hof Den Bosch daarentegen dat er nog geen schuld van X jegens

ECM bestond omdat ECM de natuurlijke persoon X nog niet had aangesproken onder de
eerder afgegeven garantie, komt dan ook onnodig beperkt voor.

27. Hier komt het Hof Den Bosch echter uiteindelijk tot de conclusie dat, wat er ook van
rechtsmacht moge zijn, en van de werking van artikel 2 lid 2 Fw, er volgens het hof niet aan
de voorwaarde is voldaan dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft
opgehouden te betalen. Het is echter enkel die laatste overweging die het oordeel van het
hof zou kunnen dragen.
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schuldeisers geen overeenstemming bereiken over de verdeling van een
executieopbrengst, bepaalt artikel 481 Rv. dat de meest aangewezen partij
een rechter-commissaris vraagt een staat van verdeling op te stellen. Indien
partijen het niet eens zijn over de staat van verdeling, kunnen zij zich daartegen
verzetten en indien dat verzet niet wordt opgelost, verwijst de rechter-commis-
saris de partijen naar de rechtbank voor een renvooiprocedure (zie artikel 486
Rv.). Conceptueel bezien komt deze procedure vrij nauw overeen met de
procedure voor de erkenning en betwisting van vorderingen zoals opgenomen
in de Faillissementswet. Of anders gezegd: in geval van concursus voorziet het
Nederlands recht in een ‘mini-faillissementsprocedure’ voor de vereffening van
enkele activa. Het enige is wel, dat de schuldeisers dan zelf hun belangen zullen
moeten behartigen, door tijdig beslag te leggen.

c. Tussenconclusie

Nederland kent veel vennootschappen met grote balansen zonder werkelijke
fysieke verschijningsvorm. Binnen de IVO gelden hier redelijk duidelijke
regels voor. Bijvoorbeeld: het Hof Amsterdam heeft aangegeven dat niet snel
kan worden aangenomen dat het aantrekken van financiering door een Neder-
landse BV niet in Nederland geschiedt.

Nederlandse vennootschappen hebben dan ook een laag zwaartepunt in de lage
landen. Indien de vraag naar rechtsmacht opkomt, dient een Nederlandse
rechter niet te eenvoudig rechtsmacht te weigeren, hoewel alle mogelijke
andere betrokkenen, anders dan de schuldeisers van de Nederlandse entiteit,
in een concern hier wel op zullen aandringen.

Ook als de COMI buiten Nederland en buiten de EU ligt, betekent dat nog niet
dat er daarmee geen plaats is voor het Nederlandse faillissementsrecht. Ten
eerste past een welwillende lezing van artikel 2 Fw. Mocht hier geen ruimte
voor zijn, dan betekent dat niet dat we moeten terugvallen naar de natuurstaat.
Dan biedt (uiteindelijk) de renvooiprocedure van artikel 486 Rv een oplossing
voor zich anders hier verdringende schuldeisers.

5. Informatie & Liquidatie: Coco’s & protocollen

In het ‘internationale insolventierecht’ wordt vaak gezocht naar vormen van
gecoördineerde en centrale afwikkeling, oftewel procedurele (en soms ook
materiële) consolidatie. Een eventueel gebrek aan centrale leiding in grens-
overschrijdende faillissementen is echter niet onoverkomelijk. Indien of zodra
de boekhouding behoorlijk op orde is, is helder welke activa respectievelijk
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passiva bij welke vennootschap horen. Met een ‘entity by entity approach’ als
uitgangspunt voor de insolventie van een concern, kan iedere curator zijn eigen
boedel beheren en vereffenen. In dit opzicht is het op zich geen probleem dat
het concern de facto uit elkaar valt. Slechts in een aantal gevallen kan dat anders
zijn, namelijk indien:
– De toegang tot de boekhouding is problematisch, met name indien om-

vangrijke of complexe intercompany kruisverbanden bestaan; of
– De gedreven onderneming, levert aanzienlijk meer op indien het integraal en

going concern wordt verkocht en geleverd.

Indien bovenstaande gevallen zich niet of nauwelijks voordoen, bestaat er
eigenlijk geen bezwaar tegen dat een concern door verschillende curatoren op
verschillende manieren wordt vereffend. Voor crediteuren die vorderingen op
meerdere vennootschappen hebben, kan het administratief bewerkelijker zijn,
maar dat heeft niet direct iets te maken met het feit dat er verschillende
curatoren in verschillende jurisdicties zijn.

a. Boekhouding en intercompany kruisverbanden

Een regelmatig voorkomend probleem is dat de boekhouding alleen centraal
wordt bijgehouden. Dit is vooral tegenwoordig een probleem omdat boekhoud-
systemen werken op IT systemen (soms zelfs ‘in the cloud’) en het voor een
curator van een concernvennootschap problematisch kan zijn daar toegang toe
te krijgen.28 De curator heeft dan onvoldoende gegevens omtrent zijn boedel.
Hier past curatoren echter pragmatisme en hoffelijkheid jegens elkaar. Ook
kunnen curatoren zich bedienen van protocollen waarbij zij zich committeren
informatie zo veel mogelijk te delen.

Een gerelateerd probleem wordt gevormd door intercompany vorderingen. Dit
soort kruisverbanden geven een aparte dynamiek in concernfaillissementen. Het
uitzoeken, aansluiten en verifiëren van intercompany verbanden, (inclusief
bijvoorbeeld regresvorderingen die ontstaan door het uitwinnen van zekerhe-
den) geeft met name een operationele complexiteit. De vraag is echter of het feit
dat twee verschillende curatoren de respectieve boedels afwikkelen via ver-
schillende rechtssystemen, in dat opzicht een probleem geeft. Intercompany
kruisverbanden zijn in hoge mate feitelijke en/of economische vraagstukken.
Het is veelal een kwestie van boekhoudkundig vakwerk en het vraagt om een
bepaald pragmatisme. Afhankelijk van de omvang van het concern moeten

28. Zie bijvoorbeeld paragraaf 7 van het 1e openbaar verslag van O.W. Bunker (Netherlands)
B.V. , te raadplegen via: http://insolventies.rechtspraak.nl/.
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afrondingsverschillen van duizenden, honderdduizenden Euro’s (of soms zelfs
meer) geaccepteerd worden omdat het definitief uitzoeken van verschillen te
bewerkelijk is en geen meerwaarde oplevert voor crediteuren. Ook hier geldt
dat met behoorlijk overleg over en weer tussen de concern-curatoren, dit soort
probleempunten kunnen worden opgelost.

Ook hier geeft de deconfiture van de Lehman Brothers groep een goed
voorbeeld. Gelet op de wereldwijde neergang van het concern was het
noodzakelijk om de boekhouding – inclusief alle intercompany relaties – af
te sluiten. Hiertoe hebben vrijwel alle Lehman curatoren, samengewerkt om te
komen tot een zogeheten ‘Global Close’. Dit betrof een afsluiting (fixatie) van
de boeken van het concern tegen vrijdag 12 september 2008, de laatste dag dat
de groep als geheel nog ‘going concern’ was.29

b. Verkoop onderneming

Indien grensoverschrijdend een onderneming integraal verkocht moet worden,
kan het bewerkelijk zijn als iedere dochter-/zusteronderneming een ‘eigen’
curator heeft, die volgens de lex concursus de ‘eigen’ boedel moet afwikkelen.
Immers, meer partijen zijn betrokken en aangezien een curator van een
werkmaatschappij niet rapporteert aan de curator van de topholding, kan dat
problemen veroorzaken en tijd vergen.

Echter, nagenoeg voor iedere curator, onafhankelijk van de toepasselijke lex
concursus, zal het tot zijn/haar taak moeten rekenen om de waarde van zijn/haar
boedel te maximaliseren. Dit is niet anders dan wanneer een onderneming
verdeeld over meerdere schuldenaren, in meerdere jurisdicties, verkocht moet
worden. Het is deze taak die curatoren gezamenlijk als uitgangspunt dienen te
nemen.

Hier ligt opportunistisch gedrag echter op de loer dat elke ervaren curator of
insolventieadvocaat zal herkennen van crediteuren. Curatoren en insolventie-
advocaten zijn gewend om te gaan met hold out gedrag en pogingen nuisance
value te creëren. Bijvoorbeeld: wanneer bepaalde meerderheden bij een
akkoord behaald moeten worden, is het een bekend patroon dat schuldeisers
(dreigen met) tegenstemmen in de hoop een hogere compensatie te kunnen

29. Een artikel in Forbes van 28 september 2010 geeft een aardig inzicht in de praktische
complexiteit die komt kijken bij het ‘afsluiten’ van de boekhouding in geval van een cross
border deconfiture: http://www.forbes.com/2010/09/28/lehman-brothers-it-bankruptcy-mar-
kets-economy-information-technology-liquidator.html (laatstelijk geraadpleegd op 31 oktober
2016).
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afdwingen. Dit zelfde gedrag kan zich manifesteren bij een verkoop van een
multinationale onderneming, waarbij bijvoorbeeld de IE rechten door de ene
vennootschap worden gehouden en de noodzakelijk know how en klantenbe-
standen in een andere vennootschap zijn ondergebracht. Het risico bestaat dat
iedere curator voor zich of voor zijn boedel meent dat de werkelijke going
concern value met name toegerekend dient te worden aan zijn boedel. En indien
zijn of haar boedel daarvoor niet gecompenseerd wordt, kan die curator zijn
medewerking weigeren.

Echter met behoorlijk overleg moeten curatoren, ook als het er meerdere zijn, in
staat zijn een dergelijke verkoop te realiseren, desnoods door het probleem te
parkeren door de opbrengst in escrow te storten. Niet zelden speelt in dit
verband ook een rol dat er zekerheidhoudende financiers zijn. Deze financiers
kunnen (en veelal: zullen) het verkoopproces richting geven.

c. ‘Coco’ en protocollen

Waar het feitelijk op aankomt, is dat in een multi-nationaal concernfaillisse-
ment, het aankomt op een juiste wisselwerking tussen buitenlandse insolven-
tiefunctionarissen. In het ‘internationaal insolventierecht’ wordt dit ook wel
aangeduid met ‘coco’ een afkorting voor cross border communication and
cooperation. ‘Coco’ mondt soms uit in het sluiten van een zogeheten protocol,
een regeling tussen buitenlandse insolventiefunctionarissen omtrent de samen-
werking.

Coco en protocollen hebben naar hun aard een hoog ‘soft law’ gehalte. Dit komt
voort uit het feit dat een protocol nooit bedoeld is om de entity by entity
approach teniet te doen. Zaken waar een insolventiefunctionaris bedacht op
moet zijn, is dat het aangaan van een protocol niet moet leiden tot het
prijsgeven van rechten of het onderwerpen aan de jurisdictie van een buiten-
lands faillissement.

Een goed voorbeeld van een protocol, is het protocol dat is gesloten tussen een
groot deel van de insolventiefunctionarissen van de Lehman Brothers groep.30

Uitgangspunt van het Lehman protocol was het bevorderen van internationale
samenwerking tussen de insolventiefunctionarissen, vooral waar het gaat om
communicatie en het delen van informatie, maar ook waar het gaat om
waardemaximalisatie van de diverse boedels. Echter heel concreet is dit

30. Zie http://www.lehmanbrotherstreasury.com/general.html?p=4 (laatstelijk geraadpleegd op
31 oktober 2016).
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protocol niet en het was feitelijk meer een kapstok om samenwerking aan op te
hangen. Op zichzelf bezien is dat ook logisch, want dit protocol beoogde niet
om inbreuk te maken op de rechten van individuele boedels. Ditzelfde is te zien
in veel leerstukken die zien op ‘coco’. UNCITRAL heeft bijvoorbeeld een
Legislative Guide on Insolvency Law gepubliceerd en Deel 3 gaat over hoe om
te gaan met concern faillissementen (Part three: Treatment of enterprise groups
in insolvency).31 Deze legislative guide geeft wat aardige inzichten, maar blijft
in hoge mate steken in soft law recommendations. Samenwerking is daarbij
overigens niet beperkt tot curatoren of insolventiefunctionarissen, ook van
insolventierechters (in Nederland: de rechters-commissarissen) wordt steeds
meer samenwerking verwacht.32

Op zichzelf is er niets op ‘coco’ of protocollen tegen. Echter ‘coco’ moet geen
doel op zichzelf zijn. Het is slechts een middel om – in een entity by entity
approach – een doelmatige reorganisatie of afwikkeling te bewerkstelligen.
Daarbij past dan ook een bepaalde waakzaamheid. Een insolventiefunctionaris
(of insolventieadvocaat die op dit gebied adviseert) dient er steeds bedacht op te
zijn dat ‘coco’ alleen wordt aangewend om boedels te maximaliseren - het moet
niet uitmonden in een marginalisatie van een of meer boedels. Daarnaast
moeten insolventiefunctionarissen ook niet naïef zijn over de werking van
‘coco’. Hoewel overleg natuurlijk goed en noodzakelijk is, is goed en
onafhankelijk advies over het buitenlands recht evenzeer noodzakelijk. Bij-
voorbeeld: door een vordering in te dienen in een buitenlands faillissement, kan
het zijn dat men daarmee vrijwillig verschijnt in de buitenlandse faillissements-
procedure, hetgeen ongewenste of onvoorziene gevolgen hebben.

6. Akkoorden

In het insolventierecht krijgen akkoorden steeds meer ruimte. Ook de Neder-
landse wetgever laat zich niet onbetuigd, met een voorstel voor een buiten-
wettelijk akkoord in WCO II. De vraag komt echter op in hoeverre een
Nederlandse vennootschap in faillissement zich kan en mag richten naar een
buitenlands akkoord. Zou de Nederlandse vennootschap meegenomen kunnen
worden in een totaal akkoord?

31. Zie http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/Leg-Guide-Insol-Part3-ebook-E.pdf
(laatstelijk geraadpleegd op 31 oktober 2016).

32. De IVO Herschikking geeft regels voor samenwerking tussen rechters onderling en tussen
rechters en insolventiefunctionarissen in de artikelen 42 en 43 IVO Herschikking. Zie voor
een nadere invulling hoe deze samenwerking vormgegeven kan worden, B. Wessels (ed.),
EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation Principles, Eleven Publishing,
2015.
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Ook hier is het weer verhelderend om te bezien hoe de IVO de vraag benadert.
Nieuw aan de IVO herschikking is namelijk dat deze regels kent voor groepen
van vennootschappen. In het verleden waren meerdere voorstellen gedaan hoe
om te gaan met groepsinsolventies. Zie bijvoorbeeld het voorstel van Tollenaar
om te komen tot één groepscurator met inschakeling (retaining) van locale
curatoren in alle landen.33

De IVO herschikking gaat aanmerkelijk minder ver. Het enige wat werkelijk
wordt toegevoegd is de mogelijkheid een coördinator voor de groep te benoemen
(artikel 61 e.v. IVO Herschikking). Artikel 72 IVO herschikking geeft de taken en
rechten van de coördinator weer. Artikel 72 lid 1 sub b IVO herschikking bepaalt
dat de coördinator een ‘groepscoördinatieplan’ kan opstellen. Lid 3 bepaalt
vervolgens: “Het in lid 1, onder b) bedoelde plan bevat geen aanbevelingen
betreffende een eventuele consolidatie van procedures of insolvente boedels”.
Binnen de EU is het dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er één geconsolideerd
akkoord voor de gehele groep wordt aangeboden waarbij alle activa en alle
passiva op één hoop worden geveegd.34

Naar Nederlands recht is het consolideren van boedels alleen in zeer uitzonderlijke
omstandigheden mogelijk.35 Het dubbele voordeel dat een schuldeiser heeft
(‘double dipping’) is uitdrukkelijk in de wet in artikel 136 Fw vastgelegd (zie
hierboven § 4), dus ook daarin is geen reden te vinden te consolideren. De reden
waarom in Nederland consolidatie eerder uitzondering dan regel is, geeft aan dat
niet snel valt in te zien waarom een Nederlandse curator hieraan zou moeten
meewerken. Hier geldt ook weer dat hetgeen onder de universalistisch ingestoken
insolventieverordening niet mogelijk is, a fortiori niet mogelijk is in de verhouding
van een Nederlands faillissement tot een groep met vennootschappen buiten de EU.
Hier vallen we dus terug op territorialiteit en de regels uit het Vleeschmeesters

33. N.W.A. Tollenaar, ‘Dealing with the Insolvency of Multinational Groups under the
European Insolvency Regulation’, TvI 2010, 14.

34. In R. Bork en K. van Zwieten (eds), Commentary on the European Insolvency Regulation,
Oxford University Press, 2016, nr. 72.24, wordt nog de volgende toelichting gegeven:
“Article 72(3) explicitly prohibits the Group coordination plan from including recommenda-
tions as to any consolidation of proceedings or of insolvency estates. This is a logical
consequence of the European legislator’s decision in the framing of Chapter V of the
Regulation against any kind of substantive or procedural consolidation and in favour of
mere procedural coordination ([56.03] ff). This deliberate legislative decision must not be
undermined by including recommendations for consolidation in the reorganization plan.”

35. Zie HR 25 september 1987, NJ 1988/136, m.nt. G (Van Kempen en Begeer/Zilfa en DCW).
Zie over consolidatie en ook de manier waarop de commissie Kortmann in haar voorstel
hiermee om wenste te gaan. K. Harmsen, ‘Geconsolideerde behandeling van insolventies’,
Ondernemingsrecht 2008/136. Zie verder M.L.H. Reumers, Samengevoegde afwikkeling
van faillissementen, diss. Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007.
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arrest. Hierin oordeelde de Hoge Raad dat ten aanzien van een buitenlandse
faillissement “de rechtsgevolgen die door het faillissementsrecht van dat andere
land aan een faillissement worden verbonden, in Nederland niet kunnen worden
ingeroepen voor zover zij ertoe zouden leiden dat onvoldane crediteuren zich niet
meer kunnen verhalen op – tijdens of na afloop van het faillissement – in Nederland
aanwezige vermogensbestanddelen van de (voormalige) gefailleerde.”

Gelet op het feit dat de Hoge Raad niet is ‘teruggekomen’ op wat is beslist in het
arrest ‘De Vleeschmeesters’, is het moeilijk voorstelbaar dat een buitenlands
faillissementsakkoord, in Nederland wordt erkend. Het is om die reden dat in de
reorganisaties van UPC en Versatel gekozen werd voor een duaal traject in-
houdende dat in een Nederlandse surseance van betaling en een Amerikaanse
Chapter 11 nagenoeg gelijktijdig gestemd werd over een gelijkluidend akkoord.36

7. Afdwingen van Nederlands recht in Europa: artikel 203 Fw als
export product

De bepalingen die nog kort behandeling behoeven, zijn de bepalingen die
samen afdeling 10 ‘Bepalingen van internationaal recht’ vormen en wel de
artikelen 203 tot en met 205 Fw.

Kernbepaling is artikel 203 Fw dat bepaalt dat schuldeisers, die na de
faillietverklaring afzonderlijk hun vordering geheel of gedeeltelijk verhaald
hebben op in het buitenland zich bevindende, aan hen niet bij voorrang
verbonden, goederen van de in Nederland gefailleerde schuldenaar, verplicht
zijn de boedel te vergoeden.37

Het artikel geeft daarmee eigenlijk bovenal regels voor schuldeisers die de
werking van een Nederlands faillissement negeren. Grootste zwakte van artikel
203 Fw is de beperkte macht die een Nederlandse curator heeft indien de

36. Jol vat de problematiek als volgt samen: "(..) Versatel and UPC also knew that US Chapter 11
proceedings would not result in an effective restructuring in the Netherlands. This is caused by
the position Dutch law took (and still takes) with regards to decisions of foreign bankruptcy
courts. Simply put, if the bonds were effectively restructured in Chapter 11 proceedings in the
US, this judgement would not be recognized in the Netherlands." J. Jol, ‘The Future of
International Restructurings after the Implementation of WCO II and the Amendment of EIR: Is
the Best yet to Come?’, Report 2015 NACIIL, Eleven Publishing, 2015, p. 3.

37. Zie HR 11 juli 2014, JOR 2014/254 (Seacastle) m.nt. B.A. Schuijling. Dit arrest illustreert
hoe een artikel 203 Fw vordering kan uitpakken voor curator en schuldeiser. De kern van het
conflict ging om de vraag of de schuldeiser naar Nederlands (faillissements-)recht een recht
van voorrang had. Toen dat ontkennend werd beantwoord, was de schuldeiser verplicht de
verhaalde goederen, af te dragen aan de boedel.
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schuldeiser geen goederen in Nederland heeft en hier geen activiteiten uitoefent.
Door de werking van de IVO, is de werking van artikel 203 Fw echter
aanzienlijk opgerekt. Immers, niet langer kan een schuldeisers aan de werking
van artikel 203 Fw ontkomen door geen goederen in Nederland te hebben, maar
nu heeft artikel 203 Fw door de hele EU werking, zodat de geldingskracht van
artikel 203 Fw aanzienlijk aan belang wint. Overigens kent artikel 20 IVO een
vergelijkbare bepaling als artikel 203 Fw.

8. Conclusie

Het insolventierecht is flink in beweging. De tendens of stroomversnelling
waarin het insolventierecht terecht is gekomen, is dat het insolventierecht
flexibeler moet zijn en meer ruimte moet bieden voor reorganisatiemogelijk-
heden, vooral in internationale context. Deze tendens moet er echter niet toe
leiden dat er een druk ontstaat dat Nederlandse vennootschappen a priori mee
moeten gaan in grote reorganisaties. Een Nederlandse curator en een Neder-
landse rechter dienen hier slechts in mee te gaan indien dit gunstig is voor de
schuldeisers van de Nederlandse betrokken vennootschap.

Nederlandse entiteiten functioneren vaak als financieringsvennootschap voor
grote internationale concerns. Een voorwaarde vanuit financiële toezichtswet-
geving is in de regel dat de buitenlandse moedervennootschap zich garant stelt.
De uitkomst hiervan is dat de schuldeisers hun vordering kunnen indienen bij
de Nederlandse entiteit en de buitenlandse moedervennootschap (double dip-
ping). Voor alle betrokkenen bij het concern, behalve de schuldeisers van de
Nederlandse vennootschap, is het dan aantrekkelijk om zo veel mogelijk
afbreuk te doen aan de status van de Nederlandse entiteit. Dit is echter niet
de voorwaarde waarop gefinancierd is en niet de voorwaarde waarop afge-
wikkeld mag worden.

Tot slot: samenwerking is goed, maar dient niet te geschieden tegen iedere prijs.
Samenwerking moet vooral zien op het delen van informatie en het vaststellen
van feiten. Samenwerken moet niet uitmonden in een algehele ‘deeleconomie’.
De kans is dan groot dat schuldeisers van Nederlandse vennootschappen
daardoor minder krijgen dan waar ze recht op hebben.
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Herstructurering van internationale groepen
ondernemingen in het licht van de nieuwe Europese
insolventieverordening

MR. J.R. BERKENBOSCH EN MR. E.J. SCHUURS1

1. Inleiding

1. Herstructureringen van internationale groepen ondernemingen in zwaar weer
zijn nog steeds problematisch. De grensoverschrijdende coördinatie en samen-
werking tussen de betrokken stakeholders gaat vaak erg moeizaam. De praktijk
is helaas dat regelmatig de gewenste herstructurering van de groep uiteenvalt in
gefragmenteerde afwikkeling van de individuele groepsondernemingen. Een
gefragmenteerde afwikkeling leidt eerder tot discussies en geschillen tussen de
stakeholders met onnodige schade en hogere afwikkelingskosten tot gevolg. Dit
maakt een internationale herstructurering nog steeds te onvoorspelbaar en te
kostbaar.

2. Deze problemen worden ook door de Europese wetgever onderkend. Op
26 juni 2017 treedt de herziene Europese Insolventieverordening in werking (de
“nieuwe IVO”).2 Daarin zijn nieuwe bepalingen opgenomen voor de behandeling
van insolventieprocedures binnen internationale groepen ondernemingen. Cura-
toren (en andere insolventiefunctionarissen)3 en rechters4 in insolventieprocedu-
res met betrekking tot verschillende ondernemingen van een concern, zijn straks
verplicht met hun collega’s in andere lidstaten samen te werken.5 Zij moeten bij
de behandeling van insolventieprocedures voortaan rekening houden met de
concernbelangen. Deze nieuwe bepalingen zijn voor een deel codificatie van in de

1. Jasper Berkenbosch en Erik Schuurs zijn advocaat bij Jones Day te Amsterdam.
2. Verordening (EU) Nr. 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015

betreffende insolventieprocedures (herschikking). Dit betreft een herschikking van: Verorde-
ning (EG) Nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures.

3. De nieuwe IVO hanteert de bredere definitie “insolventiefunctionaris” (art. 2 sub 5 nieuwe
IVO), uitsluitend voor de leesbaarheid hanteren wij in deze bijdrage veelal “curator” in het
bijzonder wanneer het wij de toepassing van de bepalingen voor een doorstart analyseren.

4. Onder de definitie “rechter” valt in de nieuwe IVO ook de Nederlandse rechter-commissaris
(art. 2 sub 6 onder ii) nieuwe IVO).

5. De nieuwe IVO is van toepassing op alle insolventieprocedures geopend na de inwerking-
treding van de nieuwe IVO op 26 juni 2017.
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praktijk geldende regels en regels overgenomen van Uncitral.6 De regelgeving
past in de doelstellingen van de Europese Commissie om de wetgeving gericht op
het redden van ondernemingen in moeilijkheden te bevorderen.7

3. Voor de duidelijkheid: de nieuwe IVO geeft geen nieuwe regels voor een ‘groep
COMI’, in die zin dat er centraal procedures worden geopend met één curator
voor alle leden van de groep. Ook in de nieuwe IVO blijft het uitgangspunt dat
voor ieder lid van de groep de COMI afzonderlijk moet worden vastgesteld en
afzonderlijke insolventieprocedures moeten worden geopend.8 De nieuwe IVO
zal dus niet tot minder grensoverschrijdende herstructureringen leiden.

4. In deze bijdrage staan wij stil bij diverse problemen die zich in de praktijk
voordoen bij een (beoogde) herstructurering van internationale groepen onder-
nemingen (hoofdstuk 2). Vervolgens gaan wij in op verschillende oplossingen die
daarvoor in de praktijk zijn ontwikkeld (hoofdstuk 3). Daarna onderzoeken wij
hoe de nieuwe IVO oplossingen biedt voor de gesignaleerde problemen (hoofd-
stuk 4). Wij sluiten af met enkele observaties en conclusies (hoofdstuk 5).

2. Problemen bij herstructurering internationale groep
ondernemingen

5. Helaas is er in de praktijk bij de behandeling van verschillende insolventie-
procedures binnen dezelfde groep nog steeds weinig oog voor de concernbe-
langen (waaronder de belangen van de buitenlandse leden van de groep) en
voor mogelijke synergievoordelen. Een – inmiddels wat ouder, maar nog steeds
zeer sprekend – voorbeeld betreft de faillissementen van de Europese onder-
nemingen van de KPNQwest groep en de verkoop van de Europese glasvezel
ring door de verschillende curatoren. Kort samengevat was de curator van de
Franse onderneming niet bereid het Franse deel van de ring mee te verkopen
met als gevolg een gefragmenteerde verkoop en een lagere totale koopprijs dan
ontvangen zou zijn bij een gezamenlijke verkoop van het geheel.

6. Hoe wordt dergelijk gedrag verklaard? Dat heeft in belangrijke mate te
maken met (i) het uitgangspunt van afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van de
individuele leden van een groep, (ii) de beperkte regelgeving voor internatio-

6. UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Three: Treatment of enterprise groups.
7. Aanbevelingen van de Europese Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak

van insolventie en faillissement, C(2014) 1500 final.
8. Considerans nr. 53 nieuwe IVO benadrukt wel dat de invoering van de nieuwe bepalingen

met betrekking tot groepen ondernemingen de rechter niet dient te beperken in de
mogelijkheid de groep COMI-benadering toe te passen.
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nale groepen ondernemingen en (iii) de verschillen tussen de nationale regels
die van toepassing zijn in de bij de herstructurering betrokken jurisdicties.
Hieronder worden deze drie punten kort toegelicht.

2.1 Afzonderlijke rechtspersoonlijkheid

7. Vrijwel alle nationale rechtstelsels kennen het uitgangspunt van afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid van ondernemingen, met beperkte aansprakelijkheid voor
aandeelhouders. Door activiteiten te scheiden in separate ondernemingen
worden de aan bepaalde activiteiten verbonden risico’s beperkt tot het vermo-
gen van de betreffende onderneming. Naast risicobeperking zijn andere redenen
voor het scheiden van activiteiten in separate ondernemingen geografisch,
organisatorisch, financieel, fiscaal of historisch van aard. Een historische reden
is bijvoorbeeld wanneer activiteiten in afzonderlijke ondernemingen zijn
aangekocht en men nog niet is toegekomen aan het samenvoegen en/of
opheffen van activiteiten.9 Zolang er sprake is van continuïteit van de groep
levert de scheiding van activiteiten weinig problemen op. De verschillende
leden van de groep handelen in het concernbelang. De centrale leiding bestuurt
de groep vaak als één geïntegreerde onderneming, met één (financieel) beleid.
De centrale leiding bewaakt het concernbelang bijvoorbeeld door invloed uit te
oefenen als aandeelhouder of door plaats te nemen in het bestuur van groep-
ondernemingen.

8. Problemen ontstaan zodra een of meer leden van de groep feitelijk insolvent
raken. Het eigen vennootschappelijk belang van een groepsonderneming kan
dan botsen met het concernbelang. Denk bijvoorbeeld aan het belang om
liquide middelen vast te houden in de groepsonderneming tegenover het
concernbelang om die middelen door te betalen aan de centrale cashpool.
Uitgangspunt is dan veelal dat het bestuur zich in de eerste plaats dient te
richten op het vennootschappelijk belang van de onderneming. Dit blijft zo in
concernverhoudingen.10 Formele insolventieprocedures binnen de groep ver-
groten de problemen. Verschillende curatoren in verschillende jurisdicties, met
soms tegengestelde belangen, krijgen de leiding over de formeel insolvente
leden van de groep. Een curator dient zich te richten op het belang van de
schuldeisers van ‘zijn’ insolvente onderneming. Vanzelfsprekend gaat deze

9. Zie uitgebreider hierover R. van Galen, ‘Insolvent Groups of Companies in Cross Border
Cases and Rescue Plans’, in Corporate Rescue (Preadviezen Nederlandse Vereniging voor
Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht 2012), p. 14.

10. Zie over initiatieven van de Europese Commissie om op Europees niveau het concernbelang
boven het vennootschappelijk belang te plaatsen, M. Olaerts, ‘Eenheid en verscheidenheid
in concernverhoudingen’, Ondernemingsrecht 2016/75.
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focus op de belangen van de individuele vennootschap en haar schuldeisers ten
koste van enig oog voor synergievoordelen binnen het concern. Hoe sterker de
integratie tussen de betrokken ondernemingen, hoe groter de mogelijke schade
voor overige leden van de groep en hun schuldeisers.

2.2 Beperkte internationale regelgeving voor groepen ondernemingen

9. Ook de beperkte internationale wetgeving voor groepen ondernemingen
draagt bij aan het risico van gefragmenteerde afwikkeling.11 Er bestaat op dit
moment nog geen specifieke wetgeving voor insolventies van internationale
groepen ondernemingen. De huidige IVO kent slechts bepalingen over ver-
schillende insolventieprocedures met betrekking tot één onderneming; de
hoofd- en secundaire procedure. Er wordt zelfs benadrukt dat de IVO slechts
regels geeft voor individuele ondernemingen.12 Voor insolventies van interna-
tionale groepen ondernemingen bestaat er vooralsnog alleen soft law.13

10. Regelgeving voor groepen ondernemingen is nog het domein van nationale
wetgeving en/of rechtspraak.14 In de Nederlandse Faillissementswet en recht-
spraak is geen regelgeving te vinden over insolventies van groepen onderne-
mingen.15 Bijkomend probleem is dat de curator wordt aangesteld door de
nationale rechter en hij uitsluitend verantwoording dient af te leggen aan de

11. Een voorbeeld van (beperkte) wetgeving is de richtlijn over geconsolideerde jaarrekeningen,
met aansprakelijkheid van het hoofd van de groep voor schulden van groepsondernemingen;
Richtlijn (EU) 13 juni 1983 (Nr. 83/349/EC, L193/1).

12. Ontwerprapport Virgós/Schmit bij het Verdrag betreffende Insolventieprocedures, nr. 76.
13. Vgl. UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law , Part Three: Treatment of enterprise

groups, United Nations Publications Sales No. E,12,V,16. P. 86; American Law Institude &
International Insolvency Institude, ‘Transnational Insolvency: Global Principles for Coope-
ration in International Insolvency Cases, report to ALI (March 30, 2012)’, 2012 (beschik-
baar op: http/iiglobal.org/componants/idownloads/viewdownload/36/5897.htm)

14. Boek 2 BW geeft enkele regels voor ondernemingen in groepsverband, zoals bijvoorbeeld
de instructiebevoegdheid van de aandeelhouder ex art. 2:239 lid 4 BW. De Nederlandse
faillissementswet kent geen bepalingen die betrekking hebben op groepen ondernemingen.
De Nederlandse praktijk heeft wel enkele gebruiken ontwikkeld zoals de mogelijkheid om in
insolventieprocedures van verschillende groepsondernemingen dezelfde curator te benoe-
men. Dan gaat de rechtbank nog wel eens voorbij aan het uitgangspunt de insolventiepro-
cedure te openen in het arrondissement waar de onderneming statutair is gevestigd. Een
andere praktijkregel is dat rechtbanken het faillissementsverzoek aangaande verschillende
groepsondernemingen tegelijk behandelen en de faillissementen tegelijk openen.

15. Met uitzondering van rechtspraak over de COMI van verschillende groepsondernemingen.
De COMI, althans de vraag in welke lidstaat de insolventieprocedure van een groepson-
derneming dient te worden geopend, is regelmatig onderwerp van geschil tussen de
verschillende stakeholders, omdat het land van opening bepaalt welke regels van toepassing
zijn op de afwikkeling.
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lokale toezichthouder. Hierdoor is de aanpak van de insolventieprocedure van
nature naar binnen gericht. Deze op nationaal recht gerichte afwikkeling is een
belangrijke oorzaak van de gefragmenteerde afwikkeling.

2.3 Verschillen tussen nationale regels

11. De verschillen tussen de nationale regels van de lidstaten zijn nog steeds
groot. Zo verschillen de voorwaarden voor opening van insolventieprocedures en
de gevolgen daarvan. De nationale regels lopen sterk uiteen betreffende voor-
rechten, zekerheden, meldingsplichten (e.g. belastingdienst, vakbonden). Het
verschilt per lidstaat of het mogelijk is om een ‘pre-pack’ te doen, of het mogelijk
is aan een gelieerde partij te verkopen, welke vereisten gelden voor verkoop van
lokale activa. Bij een internationale herstructurering door middel van een
schuldeisersakkoord worden de problemen vanwege de verschillen tussen de
nationale regels ook snel duidelijk. Zo zijn er procedurele verschillen, bijvoor-
beeld ten aanzien van termijnen, stemverhoudingen en homologatievereisten. Er
zijn ook verschillen wat betreft het bereik van een schuldeisersakkoord. Zo bindt
voorbeeld een schuldeisersakkoord betreffende een Franse onderneming niet
alleen de ‘concurrente’ schuldeisers, maar ook de zekerheidsgerechtigden en
aandeelhouders. Deze partijen worden in Nederland niet door een akkoord
gebonden. Wat is dan de waarde van een akkoord in Frankrijk als de Franse
groepsonderneming sterk geïntegreerd is met een Nederlandse groepsonderne-
ming? De Franse onderneming verkrijgt een opgeschoonde balans en herstelde
schuldeisersverhoudingen, terwijl de Nederlandse onderneming failliet gaat met
het risico dat de Nederlandse curator naar eigen inzicht de activa vervreemdt.

3. Oplossingen praktijk voor problemen bij herstructurering

12. In de praktijk worden de volgende oplossingen aangedragen om de
voorspelbaarheid van herstructureringen van internationale groepen onderne-
mingen te vergroten, en synergieverlies en schade te voorkomen: (i) consoli-
datie, (ii) de groep COMI-benadering en (iii) coördinatie en samenwerking.

(i) Consolidatie

13. Bij consolidatie worden alle activa en alle passiva van de betrokken leden
van de groep op een hoop gegooid. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van de betrokken ondernemingen. Conso-
lidatie biedt vele praktische voordelen zoals één verkoopprocedure voor alle
activa, één lijst van schuldeisers, één (ontwerp) akkoord aan de schuldeisers,
één vergadering van schuldeisers, één uitdeling aan schuldeisers. Er zijn geen
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discussies over intercompany vorderingen of het toerekenen van overhead
kosten. Synergievoordelen kunnen worden behouden.

14. Een nadeel van consolidatie is dat geen rekening wordt gehouden met de
afgescheiden vermogens van de betrokken leden van de groep. Schuldeisers
van een groepsonderneming met een substantieel vermogen zien de opbrengst
op hun vordering verwateren, omdat zij het vermogen van hun debiteur als
gevolg van de consolidatie moeten delen met schuldeisers van andere groeps-
ondernemingen. In de meeste Europese landen geldt dat consolidatie alleen is
toegestaan indien een gescheiden afwikkeling van de groepsondernemingen
feitelijk niet mogelijk is. Indien consolidatie zou worden geïntroduceerd, dan
zouden schuldeisers en kredietverstrekkers voortaan de financiële positie van de
gehele groep moeten monitoren.

15. De introductie van Europese regels voor consolidatie is bepleit door enkele
schrijvers, maar verworpen door de Europese wetgever. De afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid van individuele ondernemingen met beperkte aansprake-
lijkheid is een fundamenteel beginsel in Europa, in het bijzonder wanneer deze
van het grootste belang is; in insolventie.16 Wij zijn niet bekend met Europese
praktijkvoorbeelden van grensoverschrijdende consolidatie.

(ii) Groep COMI-benadering

16. Deze vergaande procedurele benadering houdt in dat de hele internationale
groep geacht wordt de COMI te hebben in het land waar het hoofd van de groep
COMI heeft. Ondanks statutaire zetels in verschillende landen, worden in het
land waar het hoofd van de groep COMI heeft centraal de insolventieprocedu-
res geopend ten aanzien van alle leden van de groep met één curator voor alle
betrokken groepsondernemingen.17 De curator dient bij zo’n centrale benoe-
ming weliswaar de schuldeisersbelangen van de verschillende ondernemingen
als uitgangspunt te nemen, maar hij kan een herstructurering op groepsniveau
bewerkstelligen en synergievoordelen behouden. Engelse rechters zijn regel-
matig flexibel gebleken bij het identificeren van een groep COMI voor
verschillende buitenlandse groepsondernemingen.18 Een variant op de groep

16. R. Bork & K. van Zwieten (red), Commentary on the European Insolvency Regulation,
Oxford: Oxford University Press 2016, p. 591.

17. Zie ook N.W.A. Tollenaar, ‘Dealing with the Insolvency of Multinational Groups under the
European Insolvency Regulation’, TvI 2010/14.

18. Vgl. High Court of Justice, 16 May 2003, [2003], B.C.C. 562 (Daisytek), High Court of
Justice, 18 April 2005, [2005], EWHC 874 (MG Rover), Court of Appeal, Chancery
Division, 9 June 2006, [2006], EWHC 1343. (Collins & Aikman).
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COMI-benadering is het voorstel van INSOL Europe om de curator van de
Europese topholding te benoemen bij de verschillende betrokken buitenlandse
groepsondernemingen.19 Dit voorstel is niet overgenomen in de nieuwe IVO.
Er moet rekening worden gehouden met bezwaren van politieke aard bij het uit
handen geven van de afwikkeling van binnenlandse ondernemingen aan
buitenlandse curatoren en buitenlandse rechters en toezichthouders.

17. Een nadeel van de groep COMI-benadering is dat deze kan worden
doorbroken door een of meer secundaire procedures, waarmee afbreuk wordt
gedaan aan de beoogde centrale coördinatie van de reorganisatie van de groep.
Aangezien de COMI van de leden van de groep geacht wordt zich te bevinden
in het land van de COMI van het hoofd van de groep – en die leden doorgaans
niet in dat land hun statutaire zetel, activa en/of operationele activiteiten hebben
– kwalificeren de buitenlandse leden van de groep als een vestiging in de zin
van art. 3 lid 2 IVO. Met secundaire procedures komen nieuwe curatoren en
rechters in beeld. Bovendien moet op grond van art. 3 lid 3 IVO een secundaire
procedure een liquidatieprocedure zijn. In de nieuwe IVO zijn aanpassingen
opgenomen om bedreigingen van de secundaire procedures te beperken, onder
meer doordat secundaire procedures voortaan ook saneringsprocedures kunnen
zijn, en door curatoren instrumenten te geven om de opening van secundaire
procedures en ongewenste gevolgen daarvan tegen te gaan.20

(iii) Coördinatie en samenwerking

18. Een minder vergaande oplossing is die van coördinatie en samenwerking.
Er is sprake van een beperkte procedurele samenwerking waarbij verschillende
curatoren van verschillende leden van een groep samenwerken en die afspraken
bijvoorbeeld vastleggen in een samenwerkingsprotocol. De praktijk ervaart als
nadeel dat er vrijwel geen middelen zijn om curatoren die niet willen
samenwerken te bewegen tot het maken van afspraken.

19. Revision of the European Insolvency Regulation Proposal by INSOL Europe, 2012, https://
www.insol-europe.org/technical-content/revision-of-the-european-insolvency-regulation-
proposals-by-insol-europe.

20. Denk aan de zogenaamde ‘synthetische secundaire procedures waarbij kort gezegd de
curator aan schuldeisers toezegt dat zij bij de verdeling van de opbrengst van het in de
betreffende lidstaat gelegen actief zullen worden behandeld alsof er een secundaire
procedure was geopend. Aldus met inachtneming van de rangorde en preferenties in die
betreffende lidstaat. Zie hierover P.M. Veder, “Het Europese gereedschap van de curator:
enkele opmerkingen over de voorkoming van secundaire insolventieprocedures”, p. 453.
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4. Nieuwe IVO – Coördinatie en samenwerking

19. De Europese wetgever heeft in de nieuwe IVO voor laatstgenoemde
oplossing gekozen; coördinatie en samenwerking. De nieuwe IVO verplicht
tot samenwerking, biedt instrumenten om samenwerking ‘af te dwingen’ en
moedigt curatoren en rechters aan protocollen overeen te komen. Dat is ten
opzichte van de huidige situatie een stap vooruit. Overigens komen de nieuwe
bepalingen over coördinatie en samenwerking niet in de plaats van andere
mogelijke oplossingen gericht op het voorkomen van gefragmenteerde afwik-
keling. De nieuwe IVO overweegt uitdrukkelijk de mogelijkheid om voor
diverse groepsondernemingen in verschillende lidstaten één groep COMI aan te
wijzen en één curator te benoemen, wanneer de rechter tot het oordeel komt dat
de COMI van al die ondernemingen zich in die lidstaat bevindt.21 Verder
moeten de nieuwe coördinatie en samenwerking bepalingen uitkomst bieden.

20. Hoofdstuk V (“Insolventieprocedures met betrekking tot leden van een
groep ondernemingen”) geeft ruim 20 nieuwe artikelen; artt. 56 t/m 77.
Hoofdstuk V bestaat uit twee delen: “Samenwerking en communicatie” (deel
I) en “Coördinatie” (deel II). Deel II is weer onderverdeeld in “Procedure”
(onderafdeling 1) en “Algemene bepalingen” (onderafdeling 2). Deze bepalin-
gen betreffen vooral procedureregels, zonder de afzonderlijke rechtspersoon-
lijkheid van de individuele groepsonderneming aan te tasten. De bevoegdheid
van curatoren, of de aangewezen coördinator, om schorsing te verzoeken van
buitenlandse insolventieprocedures, gaat een stap verder. De samenwerkings-
verplichting geldt voor curatoren onderling, rechters onderling en tussen
curatoren en rechters met betrekking tot verschillende ondernemingen van
dezelfde groep (artt. 56, 57 en 58 nieuwe IVO).22 Overigens geldt deze
verplichting voor curatoren en rechters in de EU ook jegens insolventiefunc-

21. Zie considerans nr. 53 nieuwe IVO. De uitleg van de COMI is begrensd in de Eurofood
uitspraak. De COMI van een onderneming is in beginsel de plaats waar de statutaire zetel is
gevestigd, ofwel de locatie waar de individuele onderneming voor derden verifieerbaar haar
belangen behartigt, hetgeen zeker niet altijd het centrale Europese hoofdkantoor is. De
Eurofood uitspraak en opvolgende jurisprudentie is ter verduidelijking opgenomen in art. 3
lid 1 nieuwe IVO. De beoordeling van de COMI is een feitelijke toets. De rechter dient
ambtshalve te toetsen en zo nodig aanvullende feiten te verzamelen. Echter, de realiteit is
nog steeds dat een nationale rechter de neiging heeft om de door de verzoeker gepresen-
teerde feiten over te nemen. Indien een procedure eenmaal is geopend, bij een reorganisa-
tieprocedure veelal na een lichte toets (vgl. verlening voorlopige surseance in Nederland),
dan is het aan de schuldeisers om zich al dan niet tegen de opening te verzetten. Hierdoor is
een race to the court (helaas) nog steeds de moeite waard.

22. Er is geen samenwerkingsplicht ten aanzien van groepsondernemingen die niet in een
insolventieprocedure verkeren.
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tionarissen en rechters in derde staten.23 De rechten en verplichtingen van de
partijen in de derde staten worden uiteraard begrensd door de internationale en
nationale regels van de betreffende derde staat.

21. Bij elke vorm van samenwerking moet worden voldaan aan de volgende drie
kernvoorwaarden: (i) het moet een doeltreffende uitvoering van de insolventie-
procedures vergemakkelijken, (ii) het mag niet onverenigbaar zijn met de op de
insolventieprocedure toepasselijke nationale regels, (iii) het mag geen belangen-
conflict veroorzaken.24 Hieruit volgt dat de samenwerking gericht moet zijn op
het vinden van een oplossing die synergieën in de hele groep in de hand werkt.
Het mag in geen geval ingaan tegen de belangen van de schuldeisers in elk van de
procedures.25 Dit betekent dat de samenwerking in beginsel moet leiden tot een
hogere uitkering aan schuldeisers, en niet ten koste mag gaan van lokale
opbrengst. Win-win is dus het uitgangspunt voor samenwerking. Hoe ver de
samenwerking en coördinatie gaat, is sterk afhankelijk van het nationale insol-
ventierecht van de lidstaat waar de insolventieprocedure betreffende de groeps-
onderneming is geopend. Dat nationale recht bepaalt de voorwaarden voor en
gevolgen van de opening van de insolventieprocedure, zoals mogelijkheden en
voorwaarden van bijvoorbeeld een pre-pack.

4.1 Coördinatie en samenwerking – Herstructurering d.m.v. doorstart

22. Hoe kunnen de nieuwe coördinatie en samenwerking bepalingen uitkomst
bieden bij een herstructurering van een internationale groep ondernemingen
door middel van een doorstart? Coördinatie en samenwerking spelen in de
verschillende fasen van zo’n proces een rol.

Voorbereiding verzoek tot openen insolventieprocedures

23. De nieuwe bepalingen vergroten de voorbereidingsmogelijkheden – en
daarmee de slagingskansen – van een herstructurering van een internationale
groep ondernemingen. De verzoeker kan rekening houden met de samen-
werkingsplicht voor curatoren en rechters.

24. Ten eerste zou de verzoeker voorafgaand aan of als onderdeel van het verzoek
tot opening van een insolventieprocedure, de gewenste coördinatie van opening van
de verschillende andere insolventieprocedures aan de rechter kunnen voorleggen,

23. R. Bork & K. van Zwieten (red), Commentary on the European Insolvency Regulation,
Oxford: Oxford University Press 2016, p. 593.

24. Art. 56 nieuwe IVO.
25. Considerans nr. 52 nieuwe IVO.
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wetende dat de rechter verplicht is om samen te werken met de betrokken
buitenlandse rechters met het doel een zo doeltreffend mogelijke afwikkeling van
de insolventieprocedures te hebben (art. 57 nieuwe IVO).

25. Ten tweede zou de verzoeker alvast een concept gecoördineerd verkoopplan
kunnen opstellen, omdat hij weet dat de nog te benoemen curatoren verplicht
zijn gezamenlijk te onderzoeken of een gecoördineerde verkoop of herstructu-
rering mogelijk is. In dat plan kan bijvoorbeeld worden opgenomen: een
beschrijving van de gewenste doorstart, de betrokken activa, relevante kruis-
verbanden, vermelding van relevante stakeholders en hun positie (e.g. finan-
ciers, leveranciers, werknemers), een concept verkoopprocedure, een voorstel
taakverdeling van de betrokken curatoren, een toelichting bij de financiële
positie van de groep tijdens de verkoopprocedure.

26. Ten derde kan een verzoeker of andere stakeholder proberen de betrokken
curatoren of groepscoördinator te bewegen om in te grijpen in andere jurisdic-
ties, met het doel de herstructurering van de gehele groep te laten slagen.

Coördinatie en samenwerking tussen rechters (art. 57 nieuwe IVO)

27. Zoals gezegd zou de verzoeker die de doorstart beoogt de coördinatie van
de verschillende procedures aan de rechter kunnen voorleggen. De coördinatie
kan betrekking hebben op de opening van insolventieprocedures, de aanwijzing
van curatoren, het bepalen van termijnen en het bepalen van hoorzittingen. Ook
kan worden afgestemd welke stakeholders worden opgeroepen. Een dergelijke
samenwerking kan een race to the court voorkomen, waarbij partijen proberen
snel een procedure te openen in een jurisdictie waarvan het recht hen het beste
uitkomt. Ook kan worden voorkomen dat stakeholders ten onrechte niet worden
uitgenodigd voor bepaalde zittingen. Alle belangentegenstellingen en verschil-
lende invalshoeken komen dan direct op tafel, hetgeen leidt tot een meer
weloverwogen oordeel omtrent de opening.26 Dat verkleint de kans dat een
opening wordt aangevochten. De samenwerking tussen rechters is vormvrij.27

28. Ook het nieuwe Europese insolventieregister zal bijdragen aan de coördi-
natie tussen rechters. Constateert een rechter dat met betrekking tot een
groepsonderneming in een andere lidstaat een insolventieprocedure is geopend,
dan dient hij onzes inziens initiatief te nemen en contact te zoeken met de

26. Krachtens art. 4 nieuwe IVO dient een rechter ambtshalve te onderzoeken of hij bevoegd is,
en aldus of de COMI in zijn jurisdictie is gelegen.

27. Art. 57 lid 3 nieuwe IVO bepaalt dat de rechter alle middelen kan hanteren die hij of zij
geschikt acht.
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betreffende buitenlandse rechter, dan wel de betrokken stakeholders te instru-
eren om de buitenlandse procedure (of verzoek daartoe) te onderzoeken en
daarover de rechtbank te informeren.

Coördinatie en samenwerking tussen curatoren (art. 56 nieuwe IVO)

29. De kans op een succesvolle herstructurering wordt vergroot als de
betrokken curatoren samenwerken en bereid zijn het gecoördineerde verkoop-
plan uit te werken. Na opening van de insolventieprocedure zal de samenwer-
king vooral bestaan uit het uitwisselen van informatie. Art. 56 lid 2 sub a
nieuwe IVO instrueert curatoren om elkaar zo spoedig mogelijk kennis te geven
van al hetgeen van nut kan zijn. Men kan denken aan informatie om de
groepsrelatie vast te stellen, informatie om inzicht te krijgen in de financiële en
contractuele verbanden tussen groepsondernemingen onderling of informatie
over activa en doorstartmogelijkheden van verschillende groepsondernemin-
gen. Tevens is er een inspanningsplicht voor curatoren om het beheer van en
toezicht op de onderneming van de leden van de groep te coördineren (art. 56
lid 2 sub b nieuwe IVO). Gedacht kan worden aan een taakverdeling tussen
curatoren bij voortzetting van een geïntegreerde onderneming. De curatoren
hebben de verplichting om te onderzoeken of het mogelijk is de groepsonder-
nemingen waar zij benoemd zijn te herstructureren. Zien zij mogelijkheden, dan
moeten zij proberen tot een gecoördineerd herstructureringsplan te komen dat
betrekking heeft op alle of sommige betrokken groepsondernemingen. Zoals
gezegd kan de verzoeker die een doorstart beoogt gebruik maken van deze
verplichting en een gecoördineerd verkoop- of herstructureringsplan voorbe-
reiden.

30. De nieuwe IVO houdt in het kader van een herstructurering ook rekening
met insolventieprocedures waarin geen curator wordt benoemd, en (het bestuur
van) de onderneming het beheer en de beschikking over de goederen van de
onderneming volledig behoudt.28 Dit zijn de zogenaamde debtor in possession
procedures, vergelijkbaar met Chapter 11 in de VS en de in Nederland
verwachte procedure onder de Wet Continuïteit Ondernemingen II.29 Het

28. Art. 1 sub c nieuwe IVO.
29. De Wet Continuïteit Ondernemingen II is momenteel nog slechts een concept wetsvoorstel.

Dit beoogde Nederlandse buitengerechtelijke akkoord is daarom niet opgenomen in Annex
A bij de nieuwe IVO. In deze annex worden alle insolventieprocedures vermeld die vallen
binnen de reikwijdte van de verordening. Na totstandkoming van deze wet zou de
Nederlandse overheid eerst moeten verzoeken tot opname van het buitengerechtelijke
akkoord in Annex A, voordat akkoorden op basis van WCO II binnen de reikwijdte van
de nieuwe IVO vallen.

427

Herstructurering van internationale groepen ondernemingen



toepassingsgebied van de nieuwe IVO is daarmee ruimer ten opzichte van de
IVO. Art. 76 nieuwe IVO bepaalt dat de bepalingen die op grond van hoofdstuk
V nieuwe IVO van toepassing zijn op curatoren, ook van toepassing zijn op de
bovengenoemde debtor in possession.

Ingrijpen ter bescherming beoogde doorstart – Schorsing

31. De nieuwe IVO biedt mogelijkheden om de uitvoering van een gecoördi-
neerd verkoop- of herstructureringsplan te waarborgen. Iedere curator kan
verzoeken om schorsing van belemmerende maatregelen in een van de
betrokken insolventieprocedures. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
(i) de schorsing is nodig om voor de correcte uitvoering van het herstructure-
ringsplan te zorgen, (ii) het plan is voordelig voor de schuldeisers in de
procedure waar de schorsing wordt verzocht en (iii) de insolventieprocedure
van de verzoekende curator, noch de procedure waar schorsing wordt verzocht
is onderworpen aan een groepscoördinatieprocedure.30 In dat laatste geval is
het aan de groepscoördinator om in te grijpen. Het is aan de verzoeker of andere
stakeholders bij een doorstart om de betrokken curatoren te beïnvloeden door
middel van de instrumenten die de respectieve nationale wetgeving biedt.

Ingrijpen ter bescherming beoogde doorstart – Groepscoördinatieprocedure

32. De IVO introduceert een coördinatieprocedure. Een derde persoon kan
worden aangewezen als coördinator. De coördinator is niet een van de curatoren
van de groepsondernemingen (art. 71 lid 2 nieuwe IVO).31 De coördinator heeft
als taak de belangen van de groep te waarborgen. Kort gezegd krijgt de
coördinator dezelfde bevoegdheden jegens groepsondernemingen die de curator
in de hoofdinsolventieprocedure heeft jegens de secundaire insolventieprocedu-
res.32 De coördinator kan ingrijpen in buitenlandse insolventieprocedures van
groepsondernemingen. Bijvoorbeeld door het voorstellen van een gecoördineerd

30. Art. 60 lid 1 jo. art. 56 lid 2 nieuwe IVO.
31. De coördinator is een persoon die volgens het recht van een lidstaat in aanmerking komt om

als curator op te treden (art. 71 lid 1 nieuwe IVO).
32. Nieuw is ook het recht voor de curator in de hoofdprocedure om buitenlandse activa conform

dat buitenlandse recht te verdelen, met inachtneming van de buitenlandse rangorde en
preferenties (art. 36 nieuwe IVO). Dit wordt ook wel de ‘synthetische’ secundaire procedure
genoemd. Deze aanpak is in de praktijk al enkele keren toegepast (vgl. HvJ EU 11 juni 2015,
C-649/13, JOR 2016/46 m.nt. Gispen & Viera (Nortel); Court of Appeal, Chancery Division
9 June 2006 [2006], EWHC 1343 (Collins & Aikman), maar dat is thans niet in alle nationale
rechtstelsels mogelijk. De nieuwe IVO brengt daar verandering in. Door de ‘synthetische’
secundaire procedure is er minder aanleiding een secundaire (of territoriale) procedure te
verzoeken. Van curatoren wordt nu wel meer verwacht; zij moeten zorgen voor een efficiënte
vereffening en verdeling conform het betreffende buitenlandse recht.
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verkoopplan of het blokkeren van een lokaal verkoopplan. Dit gaat vanzelfspre-
kend ten koste van de bevoegdheden van de curatoren van individuele groeps-
ondernemingen.

33. Elke curator van een groepsonderneming kan een groepscoördinatieproce-
dure aanvragen (art. 61 lid 1 nieuwe IVO). De aanvraag moet de essentiële
elementen van de coördinatie bevatten; een voorstel voor de als coördinator aan
te wijzen persoon, de hoofdlijnen van de voorgestelde groepscoördinatie, een
lijst van betrokken curatoren en rechters en een overzicht van de geraamde
kosten van de groepscoördinatie.33 De nieuwe IVO benadrukt dat een coör-
dinatieprocedure een efficiënte uitvoering van de insolventieprocedure van de
groepsleden in de hand moet werken, en over het algemeen een positief effect
moet hebben voor de schuldeisers. De rechter die de aanvraag behandelt dient
deze criteria te toetsen alvorens een coördinatieprocedure te openen. Indien een
coördinatieprocedure wordt aangevraagd bij rechters van verschillende lidsta-
ten, wordt verwezen naar de rechter bij wie de zaak het eerst aanhangig is
gemaakt.34 Om een race to the court tegen te gaan geeft de nieuwe IVO aan
twee derde van de curatoren van de groepsondernemingen de bevoegdheid te
beslissen dat een andere rechter moet worden aangewezen.35

34. De coördinatieprocedure is vrijwillig. De betrokken curatoren kunnen
bezwaar maken tegen deelname en buiten de procedure blijven. Het vrijwillige
karakter van de coördinatieprocedure blijkt ook uit het recht voor aangesloten
curatoren om te weigeren bepaalde aanbevelingen van de coördinator of het
groepscoördinatieplan te volgen. De curator dient in dat geval de personen of
instanties waaraan hij krachtens zijn nationaal recht verslag moet uitbrengen,
alsmede de coördinator, in kennis te stellen van zijn redenen (art. 70 nieuwe
IVO). Curatoren die om wat voor reden niet deelnemen aan een groeps-
coördinatieprocedure, moeten vanzelfsprekend niet worden buitengesloten.

35. De coördinator geeft aanbevelingen voor de gecoördineerde uitvoering van
de insolventieprocedures, stelt een groepscoördinatieplan (ofwel: een gecoördi-
neerd verkoopplan) op. Hij heeft bijzondere bevoegdheden: hij kan deelnemen
aan elke insolventieprocedure van een groepsonderneming (met name door deel
te nemen aan een vergadering van schuldeisers), bemiddelen bij geschillen

33. Art. 61 lid 3 nieuwe IVO.
34. Art. 62 nieuwe IVO.
35. Art. 66 lid 1 nieuwe IVO. Het is moeilijk voor te stellen hoe je op dit moment een

voorspelbaar schuldeisersakkoord kunt bereiken voor verschillende groepsondernemingen
in verschillende lidstaten. Schuldeisersakkoorden worden volledig beheerst door nationaal
recht en de verschillen tussen de verschillende toepasselijke regels zijn groot.
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tussen curatoren en ingrijpen in insolventieprocedures door schorsing te
verzoeken voor de duur van ten hoogste zes maanden.36 Ook voor de
coördinator geldt dat om een dergelijke schorsing pas mag worden verzocht
indien het voorgestelde plan voordelig is voor de schuldeisers in de insolven-
tieprocedure waar de schorsing wordt verzocht, en de schorsing nodig is om de
gecoördineerde verkoop mogelijk te maken.

Coördinatie en samenwerking tussen curatoren en rechters (art. 58 nieuwe IVO)

36. Ook geeft de nieuwe IVO een basis voor coördinatie en samenwerking
tussen curatoren en rechters in verschillende jurisdicties betrokken bij verschil-
lende insolventieprocedures van groepsondernemingen. Men kan denken aan
coördinatie van verificatie van vorderingen en uitdeling aan schuldeisers.
Termijnen voor indiening, verificatievergaderingen en uitdelingen kunnen
afgestemd worden.

37. Wij verwachten veel van deze nieuwe bepaling. Het geeft curatoren een
formele grond om zich te wenden tot de rechter die toezicht houdt op de
buitenlandse curator. Een gefragmenteerde afwikkeling wordt vaak veroorzaakt
door curatoren die zich afsluiten voor samenwerking, terwijl curatoren die oog
hebben voor samenwerking geen instrument hebben om de buitenlandse curator
tot samenwerking te bewegen. Het recht om je als curator te wenden tot de
buitenlandse rechter en toezichthouder geeft de gewenste ingang. Dit zal in de
praktijk een preventieve werking hebben en ook de curatoren die minder oog
hebben voor samenwerking dwingen om het groepsbelang te onderzoeken en
zich open te stellen voor samenwerking.

4.2 Coördinatie en samenwerking – Herstructurering d.m.v.
schuldeisersakkoord

38. De redding van een internationale groep ondernemingen kan gelegen zijn in
een doorstart, maar de voorkeur heeft een herstructurering van de schulden door
middel van een schuldeisersakkoord. Alle nieuwe bepalingen over samenwer-
king en coördinatie zoals hierboven besproken in het kader van een doorstart
zijn ook van toepassing op een herstructurering door middel van een schuldei-
sersakkoord. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld de opening, de relevante
termijnen, en verificatie- en stemmingsprocedures op elkaar af te stemmen.

36. Art. 72 lid 2 nieuwe IVO.
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39. Insolventiefunctionarissen zijn verplicht om een herstructurering te onder-
zoeken en zij kunnen ieder ingrijpen in de andere insolventieprocedures van
groepsondernemingen.37 Knelpunt is dat ook deze samenwerking dient te
voldoen aan de drie genoemde kernvoorwaarden: (i) doeltreffende uitvoering
van de insolventieprocedures vergemakkelijken, (ii) niet onverenigbaar met
toepasselijke nationale regels, (iii) geen belangenconflict.38 Er zal al snel
sprake zijn van onverenigbaarheid met de nationale regels. Schuldeisersak-
koorden worden volledig beheerst door nationaal recht en de verschillen tussen
de verschillende toepasselijke regels zijn groot. Zie paragraaf 2.3 hierboven.

40. Een stap naar een efficiëntere en voorspelbare internationale herstructurering
door middel van een schuldeisersakkoord zou kunnen zijn de erkenning en
toepassing van een in een andere lidstaat gevoerde stemprocedure. Dit zou het
mogelijk maken om in één lidstaat één stemprocedure te doorlopen die vervol-
gens ook geldt voor verschillende akkoordprocedures bij buitenlandse groeps-
ondernemingen. In de praktijk hebben dezelfde schuldeisers geregeld vorderingen
op verschillende groepsondernemingen. Bijvoorbeeld omdat een van de groeps-
ondernemingen obligaties heeft uitgegeven die door het hoofd van de groep in een
andere lidstaat gegarandeerd zijn. Eén stemprocedure in parallelle akkoordpro-
cedures bij de betrokken groepsondernemingen heeft dan voorkeur boven
afzonderlijke stemprocedures. In geval van afzonderlijke stemprocedures kunnen
bijvoorbeeld problemen ontstaan met termijnen. Nu wordt in de praktijk beoogd
met alternatieve oplossingen hetzelfde doel te bereiken. In de zaak GTS39

oordeelde de Rechtbank Amsterdam voor het eerst dat in afwijking van de
Faillissementswet de Nederlandse stemming over het aangeboden akkoord
achterwege mocht blijven en men mocht afgaan op de uitkomst van de stemming
in de Amerikaanse Chapter 11 procedure. Daar was dus sprake van één
stemprocedure met werking in verschillende akkoordprocedures bij verschillende
groepsondernemingen. Codificatie van dit principe zou de voorspelbaarheid van
herstructureringen van internationale groepen ondernemingen vergroten en daar-
mee een sprong voorwaarts betekenen. Dit geldt in het bijzonder indien de
harmonisatie-initiatieven in de praktijk een brug te ver zijn.

Conclusies

41. De nieuwe bepalingen in Hoofdstuk V van de nieuwe IVO beogen het risico
van een gefragmenteerde afwikkeling te verkleinen. De focus ligt op coördi-

37. Art. 60 lid 1 jo. Art. 56 lid 2 nieuwe IVO.
38. Art. 56 nieuwe IVO.
39. Rb. Amsterdam 21 februari 2002, JOR 2002/107 (GTS).
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natie en samenwerking. Wij verwachten dat deze nieuwe instrumenten een
positief effect zullen hebben. Een doorstart van een groep ondernemingen
wordt kansrijker. De opening van verschillende insolventieprocedures in
diverse jurisdicties is beter voor te bereiden vanwege de coördinatie- en
samenwerkingsverplichting voor rechters, daarbij geholpen door het nieuwe
Europese insolventieregister. Curatoren dienen zich te richten op een gecoördi-
neerde behandeling, in plaats van een gefragmenteerde lokale afwikkeling. Zij
dienen een gecoördineerd verkoopplan (of herstructureringsplan) te onderzoe-
ken. En curatoren kunnen ter bescherming van de beoogde herstructurering
ingrijpen in de buitenlandse insolventieprocedures van groepsondernemingen.

42. Wij verwachten dat de nieuwe instrumenten vooral een preventieve werking
zullen hebben. Partijen zijn verplicht zich mede te richten op het concernbe-
lang. Curatoren zullen eerder bereid zijn compromissen te sluiten, al is het maar
om te voorkomen dat een bemoeizuchtige buitenlandse collega als coördinator
wordt benoemd, of buitenlandse collega’s gaan klagen bij hun lokale rechtbank
c.q. toezichthouder.

43. Of er veel gebruik zal worden gemaakt van de nieuwe coördinatieprocedure
is onzeker. Zo’n procedure betekent een extra speler in het proces, het uit
handen geven van bevoegdheden en meer kosten voor de betrokken boedels.40

De huidige praktijk laat zien dat curatoren ook vrijwel geen gebruik maken van
de mogelijkheid een secundaire procedure aan te vragen.41 De verplichting
voor rechters om onderling en met buitenlandse curatoren samen te werken is
ambitieus. Van rechters wordt vanaf volgend jaar gevraagd om actief te
communiceren, buitenlandse curatoren op te roepen en te horen. Het is de
vraag in hoeverre de rechters in de verschillende lidstaten bereid zullen zijn dit
onbekende terrein te betreden.42

44. De nieuwe IVO is een goede stap vooruit, maar er zijn nog meer stappen
nodig. Een zorg is dat curatoren zich ondanks de nieuwe IVO blijven ver-
schuilen achter nationale regels en zich primair blijven richten op lokale
belangen. Voor het slagen van grensoverschrijdende herstructureringen, in het

40. Zie ook S. van Dongen, ‘De herziene Insolventieverordening’, Tijdschrift Financiering,
Zekerheden en Insolventiepraktijk 2016(5)

41. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch
en Sociaal Comité over de toepassing van de Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van
29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures, COM (2012) 743 final, p. 15.

42. Zie ook J.M.G.J. Boon, J. Tromp, B.P.A. Santen, Grensoverschrijdende rechterlijke samen-
werking in insolventies, Ervaringen bij de JudgeCo Judicial Training Sessions, [praktijk,
p. 199].
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bijzonder door middel van schuldeisersakkoorden, is harmonisatie van natio-
nale regels cruciaal. De ambities en initiatieven van de Europese wetgever zijn
er.43 Laten we hopen dat dit in de nabije toekomst zijn beslag krijgt. De in
Nederland te verwachten Wet Continuïteit Ondernemingen II past in deze
ontwikkeling.

45. Ten slotte is relevant voor het slagen van internationale herstructureringen
in Nederland de invoering van een erkenningsprocedure van insolventieproce-
dures in derde staten. Het belang van deze procedure is met de Brexit
toegenomen. Voor de hand ligt invoering van een erkenningsprocedure in lijn
met de Uncitral Modelwet, met een aanpassing waardoor erkenning van de
buitenlandse procedure niet verplicht is alvorens de buitenlandse insolventie-
functionaris in Nederland kan handelen. Ons voorstel is om de insolventie-
functionaris, schuldeiser en de schuldenaar het recht te geven erkenning te
verzoeken om het buitenlandse beslageffect ook ten aanzien van Nederlandse
vermogensbestanddelen te laten doorwerken, of om een schuldeisersakkoord
rechtstreekse werking te laten hebben in Nederland.

43. COM/2016/0723, het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn "on preventive
restructuring frameworks, second chances and measures to increase the efficiency of
restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU".
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Fiscaal verhaal ten laste van een concern

MR. W. VAN KESTEREN1

1. Inleiding

Bij elke (dreigende) insolventie van een belastingschuldige spelen fiscale
aspecten. Als de belastingschuldige onderdeel is van een concern brengt dat
aanvullende complicaties mee. Deze complicaties worden voornamelijk ver-
oorzaakt door de organisatorische verbondenheid van concernvennootschap-
pen. Uiteraard zijn er mogelijkheden om deze complicaties te verminderen of te
verhelpen.

De Belastingdienst heeft verschillende mogelijkheden om zich voor de schul-
den van een belastingplichtige te verhalen op het vermogen van een derde.2 In
deze bijdrage ga ik in op vier fiscale regelingen op grond waarvan de
belastingschuld van een concernvennootschap kan worden verhaald op het
vermogen van de rest van het concern. Het gaat om inleners- en ketenaanspra-
kelijkheid (artikel 34 en 35 Invorderingswet 1990 (IW)), bestuurdersaansprake-
lijkheid (artikel 36 IW), en het bodem(voor)recht met de bijbehorende
meldingsplicht (artikel 21 en 22bis IW). Deze vier regelingen zijn in werking
niet beperkt tot concernverhoudingen, maar zijn wel vaker van toepassing
binnen concernverhoudingen dan daarbuiten. Dat wordt, zoals gezegd, veroor-
zaakt door de organisatorische en juridische verbanden binnen een concern. Ik
bespreek eerst kort de genoemde regelingen en behandel daarna de mogelijk-
heden om ongewenst verhaal te voorkomen of te bestrijden.

Ik hanteer het gezichtspunt van het concern en beperk me tot besloten of
naamloze vennootschappen die aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen.3

De fiscale eenheid en de gevolgen van insolventie van een of meer onderdelen
van die eenheid komen niet aan de orde. Ik ga er steeds van uit dat er geen
fiscale eenheid is. Voor enkele implicaties van insolventie voor een fiscale
eenheid binnen een concern verwijs ik graag naar de bijdrage van Tekstra.

1. Wies van Kesteren is professional support lawyer bij De Brauw Blackstone Westbroek.
Hiervoor is zij tien jaar als advocaat en curator werkzaam geweest bij Fort Advocaten.

2. Volgens de Groene Serie Faillissementswet zijn het er zelfs circa 40 (GS Fw II.1.12.13.1).
3. Een binnenlandse belastingplichtige in de zin van artikel 2 lid 1 sub a Wet op de

vennootschapsbelasting 1969.
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2. Fiscaal verhaal ten laste van een concern

2.1 Inleners- en ketenaansprakelijkheid (artikel 34 en 35 IW)

Inlenersaansprakelijkheid is geregeld in artikel 34 IW. De inlener die een
werknemer van een derde werkzaamheden laat verrichten onder zijn leiding of
toezicht is ten eerste hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de
uitlener moet afdragen voor deze werknemer in verband met de verrichte
werkzaamheden. Ten tweede is de inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de
omzetbelasting die de uitlener als onderdeel van de factuurprijs ontvangt en
moet afdragen voor de inzet van de werknemer. Een voorbeeld is de situatie
waarin A tuinders inhuurt van B om tomaten te telen in het Westland. A is
aansprakelijk voor de loon- en omzetbelasting die B moet afdragen.4 Ook
degene die de ingeleende werknemer doorleent of van een doorlener een
werknemer inleent wordt als inlener aangemerkt. Omdat B tijdens het hoog-
seizoen onvoldoende mensen in dienst heeft om bij A te laten werken, huurt B
extra tuinders in bij C. Vervolgens zijn zowel A (inlener) als B (doorlener)
aansprakelijk voor de loon- en omzetbelasting die C (uitlener) moet afdragen.
Daarnaast staat de aansprakelijkheid van A voor de loon- en omzetbelasting die
B moet afdragen in verband met zijn eigen werknemers en voor de omzetbe-
lasting die B moet afdragen in verband met het factureren aan A van de inzet
van de werknemers van C door B. De aansprakelijkheidsregeling geldt
overigens niet als de inlener en uitlener een koopovereenkomst voor een
bestaande zaak hebben gesloten en de werkzaamheden van de ingeleende
werknemer van onderschikt belang zijn in vergelijking tot die koopovereen-
komst (artikel 34 lid 7 IW).5

Ketenaansprakelijkheid vindt zijn grondslag in artikel 35 IW en heeft betrek-
king op loonbelasting. Ketenaansprakelijkheid speelt bij aanneming van werk.
Een aannemer kan worden aangesproken voor de loonbelasting die de door hem
ingeschakelde onderaannemer verschuldigd is in verband met het werk dat
diens werknemers voor de aannemer uitvoeren. Verder kan een aannemer
aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting waarvoor zijn onderaan-
nemer aansprakelijk is ex artikel 34 IW. Inlenersaansprakelijkheid werkt op die
manier door in ketenaansprakelijkheid. Stel dat A en B uit het voorbeeld
hierboven zich niet bezighielden met de tomatenteelt maar met de aannemerij.
En stel dat A ex artikel 34 IW aansprakelijk is voor de loonbelasting die B ten

4. HR 26 september 2003, JOL 2003/470.
5. Dit wordt meestal bepaald door te kijken naar de prijs voor de werkzaamheden in

verhouding tot het totale factuurbedrag, SDU Commentaar Insolventierecht, aant. C6 bij
artikel 35 IW.
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onrechte niet heeft afgedragen. Als het door A aangenomen werk onderdeel
uitmaakte van een groter project, waarin A slechts onderaannemer was en D de
hoofdaannemer, dan is D ex artikel 35 IW aansprakelijk voor de loonbelasting
waarvoor A ex artikel 34 IW aansprakelijk is indien A die schuld niet voldoet.

Als de keten uit meerdere onderaannemers bestaat, geldt de aansprakelijkheid
van de aannemer voor elk van die onderaannemers. Net als bij inlenersaan-
sprakelijkheid bestaat geen aansprakelijkheid als het aangenomen werk van
ondergeschikt belang is ten opzichte van een koopovereenkomst met betrekking
tot een bestaande zaak tussen de aannemer en onderaannemer (artikel 35 lid 4
sub b IW). In aanvulling daarop is artikel 35 IW evenmin van toepassing als het
werk grotendeels of volledig op de bedrijfslocatie van de onderaannemer wordt
uitgevoerd (artikel 35 lid 4 sub a IW).

Een aannemer in de zin van artikel 35 IW is degene die in opdracht van een
derde buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een
bepaalde prijs en degene die dit doet in de normale uitoefening van zijn bedrijf
zonder opdracht van een derde. Deze tweede categorie wordt ‘eigenbouwer’
genoemd. Een voorbeeld is het toenmalige PTT Telecom dat kabels liet leggen,
huisaansluitingen liet maken en in dat kader ook straten liet openbreken en
herbestraten om zo de voor telecommunicatie benodigde infrastructuur tot stand
te brengen.6 Aldus worden werken van stoffelijke aard uitgevoerd ten behoeve
van de eigen onderneming.

Een onderaannemer is degene die zich verbindt jegens de aannemer om (een
deel van) het werk uit te voeren, ook tegen een bepaalde prijs. Als onderaan-
nemer wordt tot slot ook aangemerkt degene die een toekomstige zaak verkoopt
aan de aannemer (artikel 35 lid 3 onder c IW). Deze gelijkstelling is opgenomen
om te voorkomen dat – kort gezegd – partijen onder de ketenaansprakelijk-
heidsregeling proberen uit te komen door af te spreken dat de onderaannemer
niet een werk van stoffelijk aard vervaardigt maar dit werk aan de aannemer
verkoopt.

In concernverband doen zich regelmatig situaties voor waarop inleners- en
ketenaansprakelijkheid betrekking hebben. Er wordt bijvoorbeeld vaak gewerkt
met projectvennootschappen. Concernvennootschap A sluit een overeenkomst
voor de aanneming van werk als bedoeld in artikel 35 IW. Het werk wordt
geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door concernvennootschap B. Als vennoot-
schap B de loonbelasting ten behoeve van de werknemers die hebben gewerkt

6. Rb. Den Haag 21 september 1994, V-N 1994/3361.
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aan het project niet betaalt, is vennootschap A daarvoor hoofdelijk verbonden.
De Belastingdienst kan de loonbelastingschuld van concernvennootschap B op
grond van artikel 35 IW verhalen op concernvennootschap A.

Een andere veelvoorkomende situatie binnen een concern is dat het personeel is
geconcentreerd in één vennootschap, terwijl het wordt ingezet ten behoeve van
het volledige concern. Concernvennootschap A voert werkzaamheden uit en
maakt daarbij gebruik van het personeel van concernvennootschap B. Als
vennootschap B de loon- en omzetbelasting in verband met de projectwerk-
zaamheden van haar werknemers niet betaalt, dan is vennootschap A daarvoor
op grond van artikel 34 IW hoofdelijk aansprakelijk.

Het gevolg van inleners- en ketenaansprakelijkheid kan zijn dat niet-insolvente
concernvennootschappen opdraaien voor loon- of omzetbelastingschulden van
een insolvent concernonderdeel. Als vennootschap A vennootschap B nog niet
had betaald voor de uitgevoerde werkzaamheden of het ingeleende personeel,
dan is het verhaal door de Belastingdienst op vennootschap A weinig bezwaar-
lijk. Als vennootschap A wel al had betaald aan vennootschap B, dan moet zij
twee keer betalen. Dat haar verhaalspositie ten opzichte van vennootschap B
door diens faillissement weinig rooskleurig is, maakt het verhaal door de fiscus
op het vermogen van vennootschap A bezwaarlijk. Inleners- en ketenaanspra-
kelijkheid kunnen dus leiden tot dubbele betaling door het concern zonder
uitzicht op verhaal.

2.2 Bestuurdersaansprakelijkheid (artikel 36 IW)

De meest voorkomende fiscale bestuurdersaansprakelijkheid wordt gegrond op
artikel 36 IW. Het gaat om aansprakelijkheid van de bestuurder in het geval de
door hem bestuurde vennootschap niet tijdig voldoet aan de betalingsverplich-
ting met betrekking tot bepaalde belastingsoorten.7 Zodra blijkt dat de
vennootschap niet aan haar fiscale betalingsverplichting kan voldoen, moet
zij daarvan schriftelijke mededeling doen aan de fiscus (artikel 36 lid 2 IW). Dit
wordt ‘melding betalingsonmacht’ genoemd.

Als de vennootschap op juiste wijze betalingsonmacht heeft gemeld, is een
bestuurder slechts aansprakelijk als aannemelijk is dat de uitblijvende be-

7. Het gaat om loon- en omzetbelasting, accijns, verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
en van pruim- en snuiftabak, kansspelbelasting verschuldigd door een lichaam met
rechtspersoonlijkheid in de zin van de Algemene wet rijksbelastingen en de in artikel 1
van de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belastingen.
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lastingbetaling het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk
bestuur. Dit moet hebben plaatsgehad in de periode van drie jaar voordat de
betalingsonmacht werd gemeld. Als de vennootschap niet op juiste wijze
betalingsonmacht heeft gemeld, wordt vermoed dat de uitblijvende betaling
aan de bestuurder te wijten is. Hij is dan hoofdelijk aansprakelijk voor de
onbetaald gebleven belasting. Een bestuurder mag uitsluitend tegenbewijs
leveren tegen dit vermoeden als hij aannemelijk maakt dat het niet juist melden
van de betalingsonmacht niet aan hem is te wijten.

Relevant in concernverhoudingen is dat op grond van artikel 36 lid 5 IW niet
alleen een statutair bestuurder wordt aangemerkt als bestuurder in de zin van
deze bepaling. Als bestuurder worden ook aangemerkt de oud-bestuurder
tijdens wiens bestuursperiode de belastingschuld is ontstaan, de feitelijk
bestuurder en indirect bestuurders.
Binnen een concern treden concernvennootschappen vaak op als bestuurder van
andere onderdelen uit dat concern. Een simpel voorbeeld is een holding die
bestuurder is van enkele concernvennootschappen (werkmaatschappijen). Als
zo’n concernvennootschap in zwaar weer terechtkomt en niet meer aan haar
fiscale verplichtingen kan voldoen, loopt de holding het risico aangesproken te
worden ex artikel 36 IW. Als een juiste melding betalingsonmacht uitblijft,
loopt de holding aan tegen de bewijsvermoedens van artikel 36 lid 4 IW. Het
gevolg is dat de Belastingdienst de belastingschulden van de insolvente
concernvennootschap via de besturende concernvennootschap kan verhalen
op het concernvermogen.

2.3 Bodemrecht en meldingsplicht bodemzaken (artikel 21 en 22bis IW)

De Belastingdienst kan zich ook verhalen op concernvermogen door gebruik te
maken van het bodem(voor)recht. Ter bescherming van het bodem(voor)recht
geldt bovendien een meldingsplicht. Schending daarvan kan eveneens ertoe
leiden dat concernvermogen verbonden wordt voor schulden van een insolvent
onderdeel van dat concern.

2.3.1 Bodemrecht

Op grond van artikel 21 lid 1 IW heeft de Belastingdienst een algemeen
voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige. Dankzij lid 2 van
artikel 21 IW gaat het voorrecht van de fiscus boven vrijwel alle andere
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voorrechten8 en zelfs boven een bezitloos pandrecht op een bodemzaak.9 Dat
wordt bodemvoorrecht genoemd. Daarnaast is het bodemrecht van belang.
Daarmee wordt het recht bedoeld dat de fiscus heeft om zich te verhalen op alle
bodemzaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden,
ongeacht aan wie zij in eigendom toebehoren (artikel 22 IW).

De Belastingdienst kan zijn bodem(voor)recht uitoefenen op bodemzaken die
zich bevinden op de bodem van de belastingschuldige. Het begrip ‘bodem’
moet worden uitgelegd als (gedeelte van) een perceel dat de belastingschuldige
feitelijk gebruikt en tot zijn beschikking heeft, onafhankelijk van derden.10

Buiten faillissement maakt de Belastingdienst haar bodem(voor)recht geldend
door beslag te leggen (artikel 21.3 Leidraad Invordering 2008 (LI)). Dit heet
bodembeslag. Als de belastingschuldige om wiens bodem het gaat in staat van
faillissement komt te verkeren, is beslagleggen ten laste van hem niet meer
mogelijk (artikel 24 Fw). Er kan nog wel bodembeslag worden gelegd op de
bodemzaken van derden. Zij verkeren immers niet in staat van faillissement,
zodat beslaglegging onverkort mogelijk is.

Binnen concernverband wordt vaak door verschillende vennootschappen ge-
bruikgemaakt van een bepaalde bedrijfsruimte. De ruimte is eigendom van of
wordt gehuurd door één concernvennootschap, terwijl ook andere concernven-
nootschappen activiteiten ontplooien in die bedrijfsruimte. Alle concernven-
nootschappen hebben onafhankelijk van elkaar feitelijk toegang tot de ruimte.
Voor artikel 21 en 22 IW vormt de bedrijfsruimte daarom een bodem van elk
van de belastingschuldige concernvennootschappen. Dat brengt mee dat de
Belastingdienst zich voor de fiscale schulden van elk van deze vennootschap-
pen kan verhalen op alle bodemzaken die zich in de bedrijfsruimte bevinden.
De fiscus kan dus de bodemzaken van het hele concern uitwinnen voor de
belastingschulden van één (of meer) concernvennootschap(pen).

2.3.2 Meldingsplicht bodemzaken

Artikel 22bis lid 2 IW bepaalt dat een geheel of gedeeltelijk gerechtigde tot een
bodemzaak melding moet doen aan de Ontvanger als hij voornemens is om zijn
rechten uit te oefenen of enige andere handeling te (laten) verrichten waardoor
een bodemzaak niet langer als zodanig kan worden aangemerkt. Voor de definitie

8. De voorrechten uit artikel 3:284, 3:287 en 3:288 sub a BW zijn hoger in rang.
9. Uit artikel 22 lid 3 IW kan worden opgemaakt wat bodemzaken zijn. De meest voorko-

mende bodemzaak is (roerende) inventaris.
10. HR 18 oktober 1991, NJ 1992/298 (Big Dutchman/Ontvanger).
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van het begrip ‘bodemzaak’ verwijst artikel 22bis IW naar artikel 22 lid 3 IW. Het
kan dus gaan om bodemzaken die in eigendom toebehoren aan degene wiens
bodem het betreft of aan een derde.11 Melding moet plaatsvinden ongeacht of de
belastingschuldige, om wiens bodem het gaat, in staat van insolventie verkeert.

Nadat melding is gedaan, moet een wachttermijn van vier weken in acht
worden genomen voordat uitvoering mag worden gegeven aan het gemelde
voornemen. Gedurende de wachttermijn mag de melder geen handelingen
(laten) verrichten waardoor de Ontvanger zou worden beperkt in zijn rechten
met betrekking tot de bodemzaak (artikel 22bis lid 5 IW). Bij schending van de
meldingsplicht of de wachttermijn kan de Ontvanger de gerechtigde verplichten
om een onderbouwde opgave te doen van de executiewaarde van de desbetref-
fende bodemzaak (artikel 22bis lid 7 IW). Vervolgens mag de Ontvanger de
executiewaarde vaststellen. De gerechtigde is verplicht de vastgestelde execu-
tiewaarde aan de fiscus te voldoen, tot maximaal de belastingschuld van de
belastingschuldige op wiens bodem de bodemzaken zich bevonden en waar-
voor de fiscus zich op die bodemzaken had kunnen verhalen als artikel 22bis
IW niet zou zijn geschonden (artikel 22bis lid 10 IW).

In concernverband zal de meldingsplicht zich snel voordoen. Zoals beschreven
in paragraaf 2.3.1, komt het vaak voor dat een concern op dusdanige wijze
gebruikmaakt van een bedrijfsruimte dat die kan worden aangemerkt als bodem
van alle concernvennootschappen. Alle roerende zaken die bestemd zijn voor
stoffering van die (gemeenschappelijke) bodem kunnen vervolgens worden
aangemerkt als bodemzaken. De volgende stap is het feit dat de meldingsplicht
ook geldt als het gaat om handelingen met bodemzaken die eigendom zijn van
concernvennootschappen die zelf geen belastingschulden hebben (in de zin van
artikel 21 en 22 IW). Voor het intreden van de meldingsplicht is immers
voldoende dat het gaat om een voorgenomen handeling met een bodemzaak.
Niet vereist is dat de bodemzaak toebehoort aan een belastingschuldige. Indien
één van de concernvennootschappen die de bedrijfsruimte gebruikt in beta-
lingsonmacht verkeert, moet melding plaatsvinden zodra er een handeling
wordt verricht met een bodemzaak, ongeacht aan wie de bodemzaak toebe-
hoort. Van de meldingsplicht die aldus ontstaat, zal het concern zich vaak niet
bewust zijn. Schending van de meldingsplicht lijkt dus in een klein hoekje te

11. Vreemd genoeg lijkt de wetgever slechts oog te hebben gehad voor bodemzaken die
eigendom vormen van degene wiens bodem het betreft. Artikel 22bis lid 13 IW spreekt
namelijk over ‘de belastingschuldige wiens bodemzaak het betreft’. Dit acht ik onjuist. Het
bijzondere aan het bodemrecht is immers juist dat het ook kan kleven aan bodemzaken die
(weliswaar misschien niet materieel maar wel formeel) eigendom zijn van een ander, niet
zijnde degene wiens bodem het betreft.
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zitten. Vooruitlopend op paragraaf 3.4.2, merk ik wel alvast op dat het in de
praktijk gelukkig mee zal vallen.

3. Remedies tegen fiscaal verhaal ten laste van een concern

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk behandel ik een aantal remedies die soelaas bieden als de fiscus
gebruikmaakt van één van zijn mogelijkheden om zich te verhalen op het
vermogen van een concern voor de belastingschuld van een onderdeel van dat
concern. Deze maatregelen vallen uiteen in verschillende categorieën. Sommige
strekken ertoe aansprakelijkheid van het concern te voorkomen of te bestrijden,
andere hebben als doel om de omvang te beperken van de schuld waarvoor
verhaal op het concernvermogen mogelijk is en weer andere maatregelen
beogen het verhaal op het concernvermogen achteraf te herstellen.

Het zijn geen maatregelen die uitsluitend door een concern kunnen worden
getroffen. Elke derde die geconfronteerd wordt met de ruime verhaalsmoge-
lijkheden van de fiscus kan er gebruik van maken. Ik beperk me tot oplossingen
die specifiek spelen bij de vier genoemde verhaalsmogelijkheden (inleners- en
ketenaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en bodem(voor)recht met
meldingsplicht). Op algemene remedies, zoals uitstel van betaling en kwijt-
schelding (artikel 25 en 26 IW), de regeling van betalingskorting (artikel 27a
IW), bezwaar en beroep (artikel 49 IW), ga ik niet in. Wel komt het waarborgen
van de fiscale continuïteit kort aan bod, omdat dit in een faillissementssituatie
eenvoudig als remedie over het hoofd kan worden gezien.

3.2 Inleners- en ketenaansprakelijkheid (artikel 34 en 35 IW)

Het uitgangspunt van inleners- en ketenaansprakelijkheid is dat als de wettelijke
regeling van toepassing is, hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat tenzij zich een
uitzondering daarop voordoet.12 Aansprakelijkheid kan dus niet worden
voorkomen, maar wel worden beperkt of bestreden.

Voordat de inlener of aannemer een overeenkomst sluit met een uitlener of
onderaannemer, kan hij vragen om een Verklaring betalingsgedrag keten- en
inlenersaansprakelijkheid. De uitlener of onderaannemer kan op zijn beurt zo’n
verklaring aanvragen bij de Ontvanger (artikel 34.7 en 35.12.1 LI).13 De

12. Cursus Belastingrecht (J.H.P.M. Raaijmakers), LB.9.2.4.A.
13. Het aanvraagformulier is te downloaden van de website van de Belastingdienst.
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verklaring ziet op de betaling door de uitlener of onderaannemer van loon- en
omzetbelasting.14 Als de loon- en omzetbelasting niet is voldaan, wordt er geen
verklaring afgegeven. Als voor bepaalde belastingen uitstel is verleend of een
betalingsregeling is getroffen maar de rest is betaald, dan wordt een ‘voorbe-
houdverklaring’ afgegeven. Als alles is betaald of er is zekerheid gesteld voor het
onbetaalde deel, dan volgt een ‘schone verklaring’. De heilzame werking van
zo’n verklaring is beperkt. Alleen als er uitstel is verleend aan de belastingschul-
dige vennootschap en daarbij met minder zekerheid genoegen is genomen dan
mogelijk is vanwege de verhaalsmogelijkheid uit artikel 34 IW, kan de Ontvanger
de inlener niet aansprakelijk stellen voor de desbetreffende aanslag(en).15

Een probaat middel om inleners- en ketenaansprakelijkheid te beperken is
gebruik te maken van een G-rekening.16 De inlener kan met de uitlener
overeenkomen dat de inlener een deel van het bedrag dat hij moet betalen
aan de uitlener overmaakt op de G-rekening van de uitlener. Partijen moeten
vastleggen dat dit bedrag op de G-rekening wordt voldaan ten behoeve van de
betaling van de loonbelasting, sociale verzekeringspremies en omzetbelasting
die de uitlener verschuldigd is in verband met de werkzaamheden van de
uitgeleende werknemer. Hetzelfde geldt voor aannemers. Voor inleners is dit
geregeld in artikel 34 lid 3 IW, voor aannemers in artikel 35 lid 5 IW.

Als de inlener of aannemer gebruikmaakt van een G-rekening, wordt het bedrag
dat naar die G-rekening is overgemaakt in mindering gebracht op een
aansprakelijkstelling wegens inleners- of ketenaansprakelijkheid. Er gelden
twee uitzonderingen. Ten eerste moet worden voldaan aan de voorwaarden
uit artikel 6 Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprake-
lijkheid 2004 (artikel 34.4.1 en 35.5.1 LI). Als dat niet gebeurt, wordt de
aansprakelijkheid slechts verminderd met de stortingen op de G-rekening die
aan de Ontvanger ten goede zijn gekomen. De tweede uitzondering is het geval
waarin de inlener of aannemer wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de
uitlener of onderaannemer het op de G-rekening gestorte bedrag niet zou

14. Het gaat daarbij uitsluitend om belastingen die geformaliseerd zijn in een aanslag, op
materieel verschuldigde maar nog niet geformaliseerde belastingschulden heeft de verkla-
ring geen betrekking.

15. HR 19 december 2008, BNB 2009/73 en BNB 2009/76. Ik ga ervan uit dat dit ook geldt bij
artikel 35 IW.

16. De G-rekening komt tot stand door het sluiten van een overeenkomst tussen de rekening-
houder, de bank en de Belastingdienst. Op een G-rekening mogen uitsluitend bedragen
worden voldaan die strekken ten behoeve van betaling aan de fiscus. Vanaf een G-rekening
kan daarom alleen geld worden overgemaakt naar de Belastingdienst of naar een andere G-
rekening. Het saldo van de G-rekening wordt bij het openen van de rekening verpand aan de
Belastingdienst.
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gebruiken voor de betaling van loonbelasting, sociale verzekeringspremies of
omzetbelasting (artikel 34 lid 4 IW respectievelijk artikel 35 lid 5 IW).

Een nadeel van betalingen via de G-rekening is dat het pandrecht niet geldt voor
bedragen die na het failleren van de uitlener of onderaannemer op de G-
rekening worden gestort (artikel 34.4.2 en 35.5.2 LI). Omdat de bedragen niet
zijn verpand, komen ze onbezwaard op de G-rekening van de failliet terecht.
Aangezien de bedragen aldus in de faillissementsboedel vallen, komen ze niet
in mindering op het bedrag van de aansprakelijkstelling ex artikel 34 of 35 IW.

Een andere methode om inleners- en ketenaansprakelijkheid te bestrijden, is
door aannemelijk te maken dat het niet betalen van de verschuldigde belastin-
gen niet te wijten is aan de uitlener respectievelijk onderaannemer of aan de
inlener respectievelijk aannemer (artikel 34 lid 5 IW of artikel 35 lid 6 IW).
Voor de belastingen waarvoor dit lukt, geldt geen inleners- of ketenaansprake-
lijkheid. Artikel 35.8.1 LI geeft nadere regels voor aannemers die gebruik
willen maken van deze ontsnappingsroute; voor inleners ontbreken deze regels.
De regeling komt er in het kort op neer dat geen van de schakels in de keten de
uitblijvende betaling verweten mag worden. De niet-verwijtbaarheid wordt naar
redelijkheid en billijkheid beoordeeld, aldus artikel 35.8.1 LI. Het gaat om een
toets van de feiten, waarbij voorzienbaarheid en de mogelijkheid om door
voorafgaande maatregelen de gevolgen van opgetreden calamiteiten af te
wenden zwaar wegen. De toets heeft een objectief karakter.17 Artikel 35.8.2
LI bevat een groot aantal omstandigheden die in beginsel steeds tot verwijt-
baarheid leiden.

In geval van inlenersaansprakelijkheid waarbij meerdere in- en uitleners
betrokken zijn, kan de uiteindelijke inlener zich verder beroepen op artikel
34.3 LI. De Ontvanger stelt op grond van deze bepaling eerst de doorlener
aansprakelijk voordat hij verhaal zoekt bij de uiteindelijke inlener. Een
vergelijkbare regeling geldt bij ketenaansprakelijkheid (artikel 35.11 LI).
Binnen een concern zal deze mogelijkheid evenwel weinig soelaas bieden,
omdat de doorlener respectievelijk onderaannemer meestal ook een concern-
vennootschap zal zijn.

Tot slot gelden onder bepaalde voorwaarden voor uitzendondernemingen
aanvullende disculpatiemogelijkheden. Deze zijn geregeld in artikel 34.6.1 en
34.6.2 LI.

17. Cursus Belastingrecht (J.H.P.M. Raaijmakers), LB.9.2.4.B.a.
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3.3 Bestuurdersaansprakelijkheid: melding betalingsonmacht (artikel 36 IW)

Zoals beschreven in paragraaf 2.2, moet een vennootschap betalingsonmacht
melden bij de Ontvanger zodra blijkt dat zij niet in staat is om tijdig of volledig te
betalen (artikel 36 lid 2 IW). Hierbij is het onvoldoende dat wordt meegedeeld dat
niet aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Desgevraagd moeten
ook nadere inlichtingen worden verstrekt en stukken worden overgelegd. Pas als
dit alles volledig en op juiste wijze is gebeurd, is sprake van rechtsgeldige
melding betalingsonmacht in de zin van artikel 36 lid 2 IW.

Artikel 36.5 LI geeft nadere regels voor het melden van betalingsonmacht. Ten
eerste legt artikel 36.5.1 LI uit wat onder ‘betalingsonmacht’ moet worden
verstaan. Van betalingsonmacht is sprake als de belastingschuldige vennoot-
schap de belastingschuld niet kan voldoen om een van de navolgende redenen:
1. de vennootschap heeft onvoldoende liquide middelen18 ;
2. de vennootschap heeft tijdelijk onvoldoende liquide middelen maar de

verwachting bestaat dat zij op enig moment alsnog de schuld kan voldoen;
3. de vennootschap heeft voldoende liquide middelen maar die gebruikt zij

niet voor het betalen van de belastingen vanwege andere opeisbare beta-
lingsverplichtingen.

Op grond van artikel 36 lid 2 IW is elke bestuurder bevoegd om een melding
betalingsonmacht te doen namens de door hem bestuurde vennootschap. Een
gemachtigde mag dat ook (artikel 36.5.1 LI). De melding wordt gedaan bij de
Ontvanger. De melding moet schriftelijk plaatsvinden maar is verder vormvrij.
In de praktijk wordt vaak gebruikgemaakt van het formulier Melding Beta-
lingsonmacht bij belastingen en premies.19 Als schriftelijk om uitstel van
betaling20 wordt verzocht of in een ander schriftelijk stuk van betalings-
problemen blijkt, geldt dat in principe ook als melding betalingsonmacht
(artikel 36.5.2 LI). Voorwaarde is dat in het uitstelverzoek of het andere stuk
inzage wordt gegeven in de oorzaak van de financiële problemen die ertoe
leiden dat niet betaald kan worden.

De termijn waarbinnen melding betalingsonmacht moet plaatsvinden, is afhan-
kelijk van het soort belastingaanslag waarvoor de melding plaatsvindt (artikel
36.5.4 LI jo artikel 7 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990). Als het gaat

18. Liquide middelen in de zin van artikel 36.5.1 LI zijn kasmiddelen, waaronder banktegoeden,
en direct opneembare kredietruimte.

19. Te downloaden op de website van de Belastingdienst.
20. Anders dan kort uitstel ex artikel 25.6.2D LI of uitstel in verband met een ingesteld

rechtsmiddel.
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om een gewone aanslag moet de melding uiterlijk worden gedaan binnen twee
weken nadat de belasting betaald moest worden. Bij naheffingsaanslagen die
niet betaald kunnen worden, moet de melding uiterlijk twee weken na de
vervaldag van die naheffingsaanslag plaatsvinden. Voor naheffingsaanslagen is
van belang dat melding betalingsonmacht alleen kan worden gedaan als de
naheffing plaatsvond omdat er meer belasting verschuldigd is dan volgens de
aangifte, en dit niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de vennootschap.
Is een naheffingsaanslag opgelegd omdat er geen aangifte is gedaan, dan is
melding betalingsonmacht niet mogelijk. Daarentegen is melding wel mogelijk
als geen aangifte is gedaan maar nog geen naheffingsaanslag is opgelegd
(artikel 36.5.4 LI). In dat geval moet melding worden gedaan binnen de
tweewekentermijn die geldt voor gewone aanslagen. Oftewel: uiterlijk binnen
twee weken nadat de (niet-aangegeven) belasting had moeten worden betaald.
Als de betalingsonmacht pas ontstaat na verloop van de termijn waarbinnen
gemeld moet worden, dus buiten de termijn waarbinnen de belasting al dan niet
op grond van de naheffingsaanslag moest zijn betaald, dan moet onverwijld
melding betalingsonmacht worden gedaan (artikel 36.5.4 LI). ‘Onverwijld’
houdt in dat geval (ook) in twee weken na het ontstaan van de betalings-
onmacht.

Een rechtsgeldige melding betalingsonmacht ziet op een bepaald tijdvak, maar
houdt zijn (tegen bestuurdersaansprakelijkheid beschermende) werking zolang
de belastingschuldige vennootschap niet kan betalen of totdat de Ontvanger
meedeelt dat hij meent dat er niet langer sprake is van betalingsonmacht (artikel
36.5.12 LI). De Ontvanger komt tot het oordeel dat er geen betalingsonmacht
meer is als – kort gezegd – betaling wordt hervat. Het voortduren van de
werking van de melding betalingsonmacht geldt niet voor belasting die de
belastingschuldige verschuldigd wordt na de melding en waarvoor een nahef-
fingsaanslag wordt opgelegd wegens het niet (tijdig) doen van aangifte. Dat is
logisch, omdat voor een dergelijke naheffingsaanslag immers geen betalings-
onmacht kan worden gemeld.

De meldingsplicht geldt niet in faillissement (artikel 36.5.7 LI).21 Als de
meldingstermijn afloopt na het uitspreken van het faillissement van de belasting-
schuldige vennootschap, geldt de fictie van rechtsgeldige melding betalings-
onmacht. Dat is alleen anders als geen melding betalingsonmacht had kunnen
plaatsvinden, ongeacht of er sprake was van faillissement (artikel 36.5.7 LI).

21. De meldingsplicht geldt wel in surseance van betaling (artikel 36.5.6 LI).
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Zoals beschreven in paragraaf 2.2 is het gevolg van het rechtsgeldig melden van
betalingsonmacht dat de Belastingdienst aannemelijk moet maken dat de
uitblijvende betaling is veroorzaakt door aan de bestuurder te wijten kennelijk
onbehoorlijk bestuur22 in de periode van drie jaar voorafgaand aan de melding
(artikel 36 lid 3 IW). De bewijslast rust in dat geval op de fiscus, die daarbij niet
geholpen wordt door enig wettelijk vermoeden. Door de melding betalings-
onmacht treedt in wezen de hoofdregel van de civielrechtelijke bewijslastverde-
ling uit artikel 150 Rv in werking. De Belastingdienst moet aantonen dat er
sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat aan de bestuurder te wijten is
en dat het onbetaald laten van de belastingschuld daarvan het gevolg is. Na
rechtsgeldige melding betalingsonmacht staat het de bestuurder vrij om tegen-
bewijs te leveren als de fiscus slaagt in zijn bewijslevering.

Bij uitblijvende rechtsgeldige melding, is de bestuurder aansprakelijk voor de
onbetaald gebleven belastingschuld, omdat wettelijk wordt vermoed dat de niet-
betaling aan de bestuurder te wijten is (artikel 36 lid 4 IW). In dat geval heeft de
bestuurder nog één mogelijkheid om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Hij
moet daartoe aantonen dat het niet aan hem te wijten is dat de belastingschul-
dige vennootschap niet rechtsgeldig betalingsonmacht heeft gemeld. Als dat
lukt, dan wordt de bestuurder toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen
het wettelijk vermoeden dat dat de uitblijvende betaling zijn schuld is (artikel
36 lid 4 IW). Voorbeelden van waarin de bestuurder slaagde in zijn bewijs zijn
het geval waarin de bestuurder dusdanig ernstig ziek was dat hij niet in staat
was om melding te doen23 en het geval waarin de bestuurder ervan was
uitgegaan dat zijn accountant voor melding zou zorgen en hij die accountant
voor voldoende deskundig mocht houden en aan diens zorgvuldige taakver-
vulling niet hoefde te twijfelen.24

Voor oud-bestuurders bevatten artikel 36 lid 6 IW en artikel 36.6.2 LI een
bijzondere regeling. Op grond van artikel 36 lid 6 IW heeft de oud-bestuurder
niet de mogelijkheid om aan te tonen dat het uitblijven van rechtsgeldige
melding betalingsonmacht niet aan hem te wijten is. Hij wordt dus ook niet
toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen het vermoeden dat de niet-
betaling van de belasting zijn schuld is. Ex artikel 36.6.2 LI wordt een oud-
bestuurder die geen bestuurder meer was op het moment dat betalingsonmacht
gemeld moest worden en die aansprakelijk wordt gesteld, echter wel direct
toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. Het maakt dus uit wanneer de

22. Artikel 36.4 LI gaat nader in op wat onder kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van
artikel 36 IW moet worden verstaan.

23. HR 28 september 2007, BNB 2007/322.
24. HR 25 maart 2016, BNB 2016/112.
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bestuurder die wordt aangesproken is gedefungeerd. Een nieuwe bestuurder
heeft ook een eigen regeling. Artikel 36.6.3 LI bepaalt dat degene die bij zijn
aantreden wordt geconfronteerd met vastgestelde belastingschulden, daarvoor
aansprakelijk is tenzij hij aannemelijk maakt dat er onvoldoende middelen zijn
om de schulden te betalen en het niet mogelijk is gebleken om maatregelen te
treffen om daar iets aan te doen.

Binnen een concern is het zaak voor de besturende concernvennootschappen
om goed in de gaten te houden of zich betalingsonmacht voordoet en zo ja,
tijdig tot rechtsgeldige melding daarvan over te gaan. Op deze manier kan
relatief eenvoudig worden ontkomen aan de verstrekkende gevolgen van het
wettelijke vermoeden uit artikel 36 lid 4 IW. De kans op een aansprakelijk-
stelling van de besturende concernvennootschap neemt daardoor significant af,
waarbij bovendien ook nog eens de mogelijkheid tot het leveren van tegen-
bewijs op de normale manier open blijft staan. Zo is de melding betalings-
onmacht zeer geschikt om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.

3.4 Bodemrecht en meldingsplicht bodemzaken (artikel 21 en 22bis IW)

3.4.1 Maatregelen tegen bodemrecht

In paragraaf 2.3.1 is de werking van het bodemrecht van de Belastingdienst
beschreven. De fiscus kan zich verhalen op bodemzaken die zich op de bodem
van de belastingschuldige bevinden, ongeacht aan wie ze toebehoren (artikel 22
IW). Er kunnen echter maatregelen getroffen worden om een dergelijk verhaal
tegen te gaan. Die maatregelen zien zowel op de fase voorafgaand aan
bodembeslag als op de fase waarin bodembeslag is gelegd en executie dreigt
of zelfs al heeft plaatsgevonden.

Buiten concernverband zou een bodemverhuurconstructie kunnen worden
opgetuigd. Het doel is om te zorgen dat de bodemzaken, waarop de fiscus
zich mogelijk kan verhalen, zich niet langer op de bodem van de belasting-
schuldige bevinden. Dit doel kan worden bewerkstelligd door de bodem onder
de bodemzaken uit te halen. Zoals beschreven, wordt als ‘bodem’ aangemerkt
(het gedeelte van) een perceel dat de belastingschuldige feitelijk gebruikt en dat
hij tot zijn beschikking heeft, onafhankelijk van derden.25 In concernverband is
een bodemverhuurconstructie echter moeilijk voorstelbaar. De reden hiervoor is
dat de feitelijke verwevenheid binnen een concern meestal dusdanig is dat het
praktisch gezien onmogelijk zal zijn om ervoor te zorgen dat de concernven-

25. HR 18 oktober 1991, NJ 1992/298 (Big Dutchman/Ontvanger).
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nootschap met belastingschulden feitelijk geen gebruik meer kan maken van de
bodem of daarover de zelfstandige beschikking verliest. De natuurlijk personen
die de feitelijke toegang verzorgen, zullen immers vaak dezelfde personen
binnen de verschillende concernvennootschappen zijn. Voorts zou de fiscus de
intraconcern-bodemverhuurconstructie hoogstwaarschijnlijk (willen) aantasten
op grond van onrechtmatig handelen van het concern(bestuur). De bodemver-
huurconstructie biedt een concern aldus weinig soelaas.

Als de belastingschuldige failliet wordt verklaard, kan op zijn vermogen geen
bodembeslag meer worden gelegd (artikel 33 Fw). Wel kan nog steeds
bodembeslag worden gelegd op de bodemzaken van derden.26 Zodra een
belastingschuldige failleert, is duidelijk dat de kans klein is dat hij zijn
belastingschulden (volledig) zal voldoen. De kans op bodembeslag wordt
daardoor groter, aangezien de fiscus zijn mogelijkheden om zich te verhalen
op het vermogen van derden nodig zal hebben om tot (volledige) betaling van
de belastingschulden te komen. Derden zullen daarom zo spoedig mogelijk hun
bodemzaken willen revindiceren. Zij kunnen in dat voornemen worden ge-
dwarsboomd doordat een afkoelingsperiode wordt afgekondigd (artikel 63a
Fw). Tijdens de afkoelingsperiode kunnen bodemzaken niet worden terug-
genomen. De fiscus mag gedurende deze periode wel bodemzaken van derden
beslaan. Dit leidt tot de situatie dat een derde die gerechtigd is zijn bodemzaken
te revindiceren, desondanks verplicht is de bodemzaken ongemoeid te laten.
Vervolgens wordt hij geconfronteerd met een bodembeslag waardoor hij de
bodemzaken niet meer vrij van beslag kan terugnemen. De oplossing voor deze
problematiek staat in artikel 63c lid 2 Fw: een bodembeslag dat wordt gelegd
tijdens de afkoelingsperiode kan niet worden tegengeworpen aan de derde die
daarvoor bij deurwaardersexploot de bodemzaak heeft opgeëist bij de curator.
Op deze manier kan worden voorkomen dat de fiscus met bodembeslag tijdens
de afkoelingsperiode een revindicatierecht doorkruist.27 Een complicatie is dat
op grond van artikel 22bis lid 18 IW melding moet worden gemaakt van het
voornemen om tot opeising ex artikel 63c lid 2 over te gaan. Wel lijkt de
wetgever bedoeld te hebben dat als de afkoelingsperiode intreedt in de periode
van vier weken ex artikel 22bis lid 6 IW, waarbinnen de derde bevoegd zijn om

26. HR 12 mei 1989, NJ 1990/130 (Gerritse/Ontvanger).
27. Dit geldt in faillissement slechts voor de derde-eigenaar, niet voor een bezitloos pandhouder.

Vanwege het bodemvoorrecht komt de fiscus immers in rang voor de stil pandhouder. Door
het faillissement is het vermogen van de failliet en de onderlinge verhouding van de
schuldeisers gefixeerd. Dit betekent dat de bezitloos pandhouder hoe dan ook zal moeten
accepteren dat de fiscus vóór hem gaat ten aanzien van de betrokken bodemzaken. Zie HR
13 december 2013, NJ 2014/88 (Danvo).
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zijn rechten op de bodemzaak uit te oefenen, er niet opnieuw melding hoeft te
worden gedaan.28

Als er bodembeslag is gelegd, zijn er nog steeds mogelijkheden om aan verhaal
op het concernvermogen te ontkomen. De concernvennootschap wiens bodem-
zaken zijn beslagen, kan zich bijvoorbeeld beroepen op de beleidsregels over de
volgorde van uitwinning van bodembeslag.29 Buiten faillissement bepaalt
artikel 22.4 jo 14.1.4 LI dat de Belastingdienst zich eerst verhaalt op zaken
van de belastingschuldige, dan op zaken waarop anderen een beperkt recht
hebben en dan pas op eigendommen van derden. In een faillissementssituatie
wint de fiscus een bodembeslag niet uit als het vrije boedelactief samen met de
opbrengst van bezitloos verpande bodemzaken voldoende is om de belasting-
schuld uit te voldoen (artikel 22.5 LI). Langs deze weg kan (al dan niet
gedeeltelijk) worden voorkomen dat het concernvermogen wordt uitgewonnen.
Het zal immers vaak voorkomen dat zich op de bodem van de belastingschul-
dige niet alleen bodemzaken van andere concernvennootschappen bevinden
maar ook verpande bodemzaken. Door te verlangen dat eerst de verpande
bodemzaken worden uitgewonnen, kan het verhaal op de bodemzaken van het
concern worden beperkt of voorkomen.

Verder kunnen er verschillende rechtsmiddelen worden ingesteld als bodembe-
slag is gelegd. Het meest kansrijke argument daarbij is dat sprake is van reëel
eigendom van een ander dan de belastingschuldige. Artikel 22.8.10 LI bevat
een regeling met betrekking tot reëel eigendom. Van reëel eigendom is sprake
als de bodemzaken zowel juridisch eigendom zijn van de derde als economisch
‘in overwegende mate’ aan hem toebehoren. Een eigendomsvoorbehoud en
financial lease worden niet gezien als reëel eigendom. Artikel 22.8.10 LI
verwijst naar de Leaseregeling30 en bevat daarnaast nog een zestal situaties
waarin geen reëel eigendom wordt aangenomen. Het gaat daarbij steeds om
gevallen waarin de rechtsverhouding tussen de belastingschuldige en de derde
dusdanig is dat de derde slechts formeel en niet materieel een eigendomsrecht
heeft. Het loont de moeite voor een concern om te zorgen dat het reëel
eigendom van bodemzaken goed is geregeld en verdeeld over de verschillende
concernvennootschappen. Het concentreren van eigendom in één concernven-

28. Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 3, p. 42. In deze passage wordt alleen gerefereerd aan
artikel 63c Fw en niet aan artikel 241c Fw maar ik volg Wuisman in zijn conclusie bij HR
13 december 2013, NJ 2014/88 (met verwijzing naar Spinath), dat er geen reden is om aan te
nemen dat de regeling in surseance niet hetzelfde zou werken als in faillissement.

29. HR 26 juni 1998, NJ 1998/745 (Aerts q.q./ABN AMRO).
30. Besluit van 15 november 1999, voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2001, RTB 2001/2423,

Stcrt. 122.
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nootschap met gebruikmaking van de bodemzaken door de andere concern-
vennootschappen is riskant. In lagere rechtspraak is een beroep op reëel
eigendom binnen een concern meermaals afgewezen omdat bedrijfsinmenging
werd aangenomen.31 Een voorbeeld is de situatie waarin een drukkerij haar
inventaris en machines huurde van haar moeder tegen een lage prijs, terwijl de
omzet van de moeder vooral in de dochter werd gegenereerd en facturen aan de
moeder op naam van de dochter zijn gesteld.32

Het argument dat sprake is van reëel eigendom kan in verschillende rechts-
middelen worden aangevoerd. Het eerste rechtsmiddel tegen bodembeslag is
het indienen van een beroepschrift bij de Ontvanger (artikel 22 lid 1 IW). Dit
beroepschrift moet zijn ingediend voordat de bodemzaken worden geëxecu-
teerd en uiterlijk zeven dagen nadat bodembeslag is gelegd. De executiever-
koop wordt in elk geval geschorst tot acht dagen na betekening van de
beslissing op het beroepschrift aan de belastingschuldige concernvennootschap
en aan de concernvennootschap die het beroep heeft ingesteld.

De tweede optie is om verzet in te stellen tegen executie van de bodemzaken
(artikel 438 Rv). De concernvennootschap moet daartoe zowel de fiscus als de
belastingschuldige concernvennootschap dagvaarden (artikel 438 lid 5 Rv). Het
verzet kan worden ingesteld tot het tijdstip van verkoop. Belangrijk is dat verzet
geen schorsende werking heeft; om schorsing te bewerkstelligen zal een
verzoek aan de Voorzieningenrechter moeten worden gedaan (artikel 438
lid 2 Rv). Op grond van artikel 22.8.3 LI schort de Ontvanger evenwel in
principe toch de executie op.33

Verzet is ook mogelijk op grond van artikel 456 lid 1 Rv. Bij dit verzet moet de
concernvennootschap wiens bodemzaken zijn beslagen, aantonen dat de Be-
lastingdienst het recht van de concernvennootschap op die bodemzaken moet
eerbiedigen. Aangezien het fiscale bodemrecht er (juist) op neerkomt dat de
Belastingdienst zich ook mag verhalen op bodemzaken die aan derden
toebehoren, is het praktisch gezien vrijwel onmogelijk om te bewijzen dat de
fiscus de rechten van de concernvennootschap op de bodemzaken moet
respecteren. Het standpunt van de concernvennootschap die in verzet gaat,
moet erop neerkomen dat niet aan de voorwaarden voor bodembeslag is
voldaan. De drie gevallen waarin verzet ex artikel 456 Rv kan slagen, volgen
uit artikel 22 lid 2 IW: (i) de belastingschuldige heeft de bodemzaak onrecht-

31. Rb. Arnhem 28 augustus 2003, V-N 2003/49.29 en Hof Arnhem 27 december 2005, V-N 2006/
7.25.

32. Rb. Arnhem 28 augustus 2003, V-N 2003/49.29.
33. Dat is anders als door schorsing van de executie de belangen van de Staat worden geschaad.
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matig of van een onbevoegde verkregen zodat de derde een terugvorderings-
recht heeft, (ii) het bodembeslag is gelegd voor een ander soort belasting dan
waarvoor het bodemrecht of (iii) er is geen sprake van bodemzaken.34

Het volgende rechtsmiddel volgt uit artikel 435 lid 3 Rv. De Belastingdienst is
verplicht om binnen acht dagen het bodembeslag te betekenen aan de
concernvennootschap wier bodemzaken zijn beslagen. Deze betekening moet
plaatsvinden binnen acht dagen nadat de fiscus bekend is geworden met die
aanspraak. Dit op straffe van schadeplichtigheid. Als de concernvennootschap
binnen acht dagen na de betekening van het bodembeslag aan haar, schriftelijk
aan de executerende deurwaarder, laat weten dat zij zich verzet tegen executie,
dan geldt het beslag jegens de concernvennootschap als conservatoir. Het is
vervolgens aan de Belastingdienst om een executoriale titel te verkrijgen op
grond waarvan de concernvennootschap de executie van de bodemzaken moet
dulden. Als de fiscus uit het verzetschrift opmaakt dat de concernvennootschap
geen eigenaar is of dat op andere wijze blijkt, dan gaat de executie alsnog door
(artikel 22.8.1 LI). Deze bepaling wekt de indruk dat verzet ex artikel 435 lid 3
Rv weinig kansrijk is. Artikel 22.8.2 LI corrigeert dat beeld. Als uit de
mededeling aan de deurwaarder volgt dat het beslag rust op bodemzaken
waarop de fiscus geen verhaal kan nemen (lees: er is sprake van reële
eigendom) dan wordt het beslag meteen opgeheven. Als niet direct duidelijk
is dat verhaal onmogelijk is, wordt het verzetschrift doorgezonden naar de
directeur van de Rijksbelastingen. Als die niet aan het verzet tegemoet wil
komen, krijgt de rijksadvocaat opdracht om een executoriale titel te halen.

Een laatste optie om executieverkoop van bodemzaken te voorkomen, is om
zekerheid te stellen ten gunste van de Belastingdienst (artikel 22.5 LI). Dit biedt
weliswaar geen oplossing voor het feit dat de fiscus zich verhaalt op het
vermogen van het concern voor een schuld van een onderdeel van dat concern,
maar het kan wel een ongunstige(r) executie voorkomen. Als het bodembeslag
rust op zaken die nodig zijn voor bedrijfsprocessen, dan zal het immers veelal
opportuun zijn om zekerheid te stellen in plaats van de bedrijfsvoering stil te
doen vallen door verkoop van daarvoor noodzakelijke bedrijfsmiddelen.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat ook als geen gebruik is gemaakt van de
beschreven mogelijkheden maar de Belastingdienst wel weet dat de beslagen
bodemzaken aan een derde toebehoren, er slechts executie plaatsvindt als geen
sprake is van reëel eigendom (artikel 22.8.12 LI). Dit is geen maatregel die de
concernvennootschap in stelling kan brengen, maar hij biedt uiteraard wel een

34. Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, aant. 2.3.5 bij artikel 22 IW.
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oplossing voor het voorkomen van executie van bodemzaken die toebehoren aan
een andere concernvennootschap dan het belastingschuldige concernonderdeel.

Als het niet is gelukt bodembeslag te voorkomen of te bestrijden en het beslag
is geëxecuteerd, dan kan een actie uit onrechtmatige daad worden ingesteld
tegen de fiscus (artikel 6:162 BW). Het concern wiens vermogen is uitge-
wonnen, kan aanvoeren dat de Belastingdienst onrechtmatig heeft gehandeld
door zich te verhalen op bodemzaken die in (reëel) eigendom toebehoorden aan
het concern. Er kan schadevergoeding worden gevorderd. Een kans van slagen
heeft bijvoorbeeld de stelling dat de Belastingdienst is afgeweken van de
beleidsregels uit de Leidraad Invordering 2008 ten nadele van degene die de
bodemzaken in (reëel) eigendom had, wat in strijd is met de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur.35

3.4.2 Remedies bij meldingsplicht bodemzaken

Om te ontkomen aan de meldingsplicht en dus aan aansprakelijkheid vanwege
schending daarvan of van de opvolgende wachttermijn, kan gebruik worden
gemaakt van de uitzonderingen op de meldingsplicht. Er zijn er een aantal.

De belangrijkste uitzondering ziet op bodemzaken die reëel eigendom vormen
(artikel 22bis.1 lid 1 onder a LI). Als sprake is van reëel eigendom in de zin van
artikel 22.8.10 LI dan hoeft niet te worden gemeld. Deze uitzondering is
logisch, omdat de derde zich met succes op zijn reëel eigendomsrecht zou
kunnen beroepen als de fiscus tot uitoefening van zijn bodemrecht zou
overgaan. Om die reden zou een melding niet tot enige actie van de fiscus
leiden, zodat de melding feitelijk onnodig zou zijn.

Voor zover het concern geen reëel eigendom heeft of kan aantonen, is belangrijk
dat handelingen die worden verricht in de normale uitoefening van het beroep of
bedrijf van de belastingschuldige op grond van artikel 22bis lid 3 IW niet hoeven
te worden gemeld. Volgens artikel 22bis.3 LI moet het gaan om vervanging van
bodemzaken of andere handelingen die worden verricht in het kader van de
continuïteit van de onderneming van de belastingschuldige concernvennootschap.
Handelingen die zijn gericht op uitwinning van zekerheden of versterking van een
zekerhedenpositie vallen niet onder de uitzondering.

Verder geldt op grond van artikel 22bis lid 17 IW jo 1cj Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 voor de toepassing van de meldingsplicht een drempel

35. HR 13 januari 1989, NJ 1990/211.
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van € 10.000. Zolang de bodemzaken waarop de concernvennootschap rechten
kan uitoefenen samen36 minder dan € 10.000 waard zijn, kunnen handelingen
worden verricht met deze bodemzaken zonder dat melding is vereist.

Ook bij gevallen waarin de meldingsplichtige concernvennootschap – kort
gezegd – haar aanspraak op een bodemzaak ontleent aan financiering van de
desbetreffende bodemzaak (artikel 22bis.1 lid 1 onder b LI) geldt een uitzon-
dering op de meldingsplicht. Voor deze uitzondering gelden allerlei voorwaar-
den. Het komt erop neer dat de bodemzaken (nagenoeg) volledig moeten zijn
gefinancierd door de meldingsplichtige concernvennootschap, waarbij haar
aanspraak is beperkt tot een (eersterangs) zekerheidsrecht op de betreffende
gefinancierde bodemzaak.

Een andere mogelijkheid om te voorkomen dat concernvermogen een verhaals-
object wordt, is in overleg te treden met de Belastingdienst over het voornemen
om een meldingsplichtige handeling te verrichten (artikel 22bis.5 LI). Dit
overleg kan leiden tot afkoop van het bodem(voor)recht (artikel 22bis.5.1 LI).
Als reorganisatie (van de onderneming) van de belastingschuldige concernven-
nootschap noodzakelijk is voor het waarborgen van de continuïteit daarvan, kan
de fiscus afzien van de uitoefening van het bodem(voor)recht. Dit kan worden
gecombineerd met schuldsanering (artikel 22bis.5.2 LI) of uitstel van betaling
(artikel 22bis.5.3 LI).

Als de meldingsplicht of de wachttermijn is geschonden, moet desgevraagd aan
de Belastingdienst opgave worden gedaan van de executiewaarde van de
betrokken bodemzaken (artikel 22bis lid 7 IW). Op die manier kan worden
bepaald welke vordering de fiscus kan instellen tegen de concernvennootschap
die de meldingsplicht of wachttermijn heeft geschonden. Tegen de beschikking
waarin de fiscus ex artikel 22bis lid 9 IW de executiewaarde vaststelt, kunnen de
gebruikelijke rechtsmiddelen worden ingesteld.37 Via deze weg is het mogelijk
om het bedrag waarvoor een concern wordt aangesproken te bestrijden.

3.5 Waarborgen fiscale continuïteit

Een mogelijkheid om verhaal van fiscale schulden op het concernvermogen te
beperken of voorkomen, die niet samenhangt met een specifieke aansprake-
lijkheidsgrond, is het waarborgen van de fiscale continuïteit. Een failliete
belastingschuldige vennootschap blijft verplicht aangifte te doen en te betalen

36. Kamerstukken II 2012/13, 33 402, nr. 7, p. 30.
37. Artikel 22bis lid 15 IW: er is bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie mogelijk.
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(artikel 8 Algemene wet rijksbelastingen). Het is zinvol om zoveel mogelijk
deze fiscale continuïteit te waarborgen. Daardoor wordt de omvang van de
schuld van de failliete concernvennootschap beperkt. Als tijdig en op juiste
wijze aangifte wordt gedaan, worden immers naheffingsaanslagen met de
bijbehorende boetes voorkomen.38 Het gevolg is een beperking van de fiscale
vordering die op het concernvermogen kan worden verhaald. Er zijn verschil-
lende manieren om de fiscale continuïteit te waarborgen.

Ten eerste kan dat via de curator. Zodra een concernvennootschap in staat van
faillissement wordt verklaard, kunnen afspraken met hem worden gemaakt over
de fiscale verplichtingen van de failliete vennootschap. Zoals gezegd blijft de
aangifteplicht op de failliet rusten. Met de curator moet worden afgestemd wie
voor aangifte zal zorgen: het concernbestuur of de curator. Het bestuur blijft
uiteraard in functie ongeacht het failleren (van een onderdeel) van het concern,
maar de curator is bij uitsluiting van het bestuur bevoegd ten aanzien van het
vermogen van de failliet (artikel 23 en 68 Fw). In artikel 43 Algemene wet
rijksbelastingen is de curator bovendien uitdrukkelijk aangewezen als degene
die (mede) bevoegd is om de fiscale verplichtingen van de failliet na te komen.
De curator is dan ook de eerst aangewezene om voor aangifte te zorgen.

Voor zover het gaat om aangifte over de periode tot de datum van het
faillissement, zal het concern beschikken over alle benodigde gegevens. Als
de curator voor de aangifte zal zorgen, moeten die gegevens uiteraard aan hem
ter beschikking worden gesteld. Voor zover de activiteiten al stillagen, kan
worden volstaan met een nihilaangifte. Ook kan er bij de fiscus op worden
aangedrongen dat het omzetbelastingnummer van de failliete concernvennoot-
schap zo spoedig mogelijk wordt afgevoerd, zodat de failliete concernvennoot-
schap niet langer als ondernemer voor de omzetbelasting wordt aangemerkt.
Voor de aangifte vennootschapsbelasting kan in veel gevallen gebruikgemaakt
worden van een hiertoe in het leven geroepen regeling.39 Deze regeling komt
erop neer dat de curator kan volstaan met het retourneren van de uitnodiging tot
het doen van aangifte vennootschapsbelasting voorzien van een sticker met de
mededeling “Geen belastbare feiten” of “Onvoldoende boedelactief”.

Verder kan door of in overleg met de curator verliesverrekening ex artikel 20
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 plaatsvinden. Ook dat strekt tot
verlaging van de schuld waarvoor een concern aangesproken kan worden.

38. Voor zover er naheffingsaanslagen te verwachten zijn vanwege het uitblijven van (volledig)
juiste aangiften voor datum faillissement, moet ook daar iets aan gedaan worden. Overleg met
de curator over het instellen van rechtsmiddelen tegen dergelijke aanslagen is dan geraden.

39. Besluit van 27 december 2006, nr. CPP2006/2883M, V-N 2007/6.2.
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Het doel van verliesverrekening is om een teruggave te bewerkstelligen van
vennootschapsbelasting die is betaald over de winst uit het voorgaande jaar. De
teruggave kan worden verrekend met de fiscale schuld van de failliete
concernvennootschap40 waardoor de schuld, die op het concernvermogen
verhaald kan worden, wordt verlaagd. Omdat verrekening van de teruggave
mogelijk is, zal de verliesverrekening niet direct tot een toename van het
boedelactief leiden. Dit kan aanleiding vormen voor een minder welwillende
houding bij de curator. De omvang van de teruggave kan het evenwel
opportuun maken om een boedelbijdrage met de curator af te spreken, en
hem zo tot medewerking te bewegen.

Naast het maken van afspraken over het doen van aangifte, is het nuttig om te
controleren hoe de curator de fiscale aspecten van het faillissement afwikkelt.
Een voorbeeld is de manier waarop een curator omgaat met een bankgarantie
die door de verhuurder wordt uitgewonnen voor btw-belaste huurpenningen. De
bankgarantie zal door een contragarantie zijn afgedekt. Voor het bedrag van de
contragarantie zal de bank zijn zekerheden die door de failliete concernvennoot-
schap is verstrekt, uitwinnen. Op deze manier wordt de huur inclusief btw
betaald door de failliet, zodat recht bestaat op aftrek van de btw (artikel 15 lid 1
sub a Wet op de omzetbelasting 1968). Dit is een relevant fiscaal feit en moet
door de curator op juiste wijze worden verwerkt in de boedeladministratie. Het
leidt immers tot een teruggave, met verlaging van de fiscale schuld van de
failliete concernvennootschap tot gevolg. Zodoende vermindert de totale schuld
waarvoor het concern aansprakelijk is.

Een ander voorbeeld is dat UWV de loonbelasting en verschuldigde premies
over de op grond van de Loongarantieregeling (artikel 61 e.v. Werkloosheids-
wet) overgenomen salarissen afdraagt aan de Belastingdienst. De fiscus dient
vaak ten onrechte toch een vordering in voor de bedragen die UWV al heeft
betaald. De curator behoort deze vordering niet te plaatsen en zo nodig bezwaar
te maken tegen de oplegging van boetes voor deze belastingen. Het gevolg
daarvan is opnieuw een beperking van de schuld van de failliete concernven-
nootschap, en dus van de totale schuld waarvoor het concern kan worden
aangesproken.

Een andere weg om te bewandelen is die richting fiscus. In het zicht van
faillissement kan – met inachtneming van de regels die gelden voor selectieve
betaling en paulianeus handelen – voorrang worden gegeven aan de betaling
van belasting. In de praktijk gebeurt vaak het omgekeerde. Het kan toch de

40. Zie Hof ’s-Hertogenbosch 8 september 2009, JOR 2010/32 (Ibaso).
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moeite lonen om niet (vooral) handelscrediteuren te betalen maar (ook) de
fiscus. De Belastingdienst heeft immers meer hulpmiddelen om de rest van het
concern aan te spreken dan tot dienst staan aan concurrente crediteuren.

3.6 Regres en subrogatie

3.6.1 Regres en subrogatie bij artikel 34, 35 en 36 IW

Als een concernvennootschap op grond van artikel 34, 35 of 36 IW (een deel
van) de schuld van de insolvente concernvennootschap heeft betaald, heeft zij
een regresrecht.

Dit volgt in de eerste plaats uit artikel 6:10 lid 1 BW. De normale, civielrech-
telijke regresregeling geldt namelijk onverkort voor de op grond van artikel 34,
35 en 36 IW hoofdelijk verbonden schuldenaren. Ik laat dit verder buiten
beschouwing. In de tweede plaats bevatten artikel 55 en 56 IW een fiscale
regresregeling. Die werkt als volgt.

De hoofdelijk aansprakelijke concernvennootschap die belasting heeft betaald
voor een andere concernvennootschap op grond van artikel 34, 35 of 36 IW,
heeft sowieso een regresrecht op deze laatste partij (artikel 55 lid 5 IW). Het is
daarvoor niet relevant of is betaald op grond van een geformaliseerde
aansprakelijkstelling; artikel 55 IW is ook van toepassing bij betaling op grond
van (nog niet geformaliseerde) materiële aansprakelijkheid. Omdat de aanspra-
kelijkheid ex artikel 34, 35 en 36 IW hoofdelijk is, kan meer dan een partij
worden aangesproken door de Belastingdienst. De concernvennootschap die
betaalt, heeft een regresrecht op alle partijen die hoofdelijk verbonden zijn voor
de betreffende belastingschuld.

Anders dan bij de civielrechtelijke regeling, zijn de hoofdelijk aansprakelijke
partijen op grond van de fiscale regeling voor gelijke delen draagplichtig
(artikel 55 lid 1 IW). Dat is slechts anders bij ketenaansprakelijkheid: als kan
worden vastgesteld welk aandeel iedereen heeft gehad in het uit te voeren werk,
wordt ieders draagplicht naar rato van zijn aandeel in het werk bepaald (artikel
55 lid 1 IW).

Als verhaal op de belastingschuldige concernvennootschap en de mede-draag-
plichtige partijen (gedeeltelijk) onmogelijk blijkt, vindt omslag van het onver-
haalbare deel plaats op dezelfde wijze als van de totale schuld (artikel 55 lid 4
IW). Oftewel: het onverhaalbare deel moet in gelijke delen (of bij ketenaan-
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sprakelijkheid zo mogelijk pro rato) worden gedragen door degenen die
hoofdelijk aansprakelijk zijn op grond van de betreffende bepaling.

De draagplicht van elke aansprakelijke partij is steeds beperkt tot het maximum
van de schuld waarvoor hij aansprakelijk is op grond van de bepaling die van
kracht is (artikel 55 lid 3 IW). Met andere woorden: als een concernvennoot-
schap op grond van artikel 34 IW aansprakelijk is voor € 50.000 en op grond
van artikel 35 IW voor € 60.000, hoeft zij voor het onverhaalbare gedeelte van
de inlenersaansprakelijkheidsschuld maximaal bij te dragen tot € 50.000 en niet
tot € 110.000.

Voor de concernvennootschap die aansprakelijk is gesteld op grond van artikel
34 of 35 IW, bestaat een extra regresrecht. Zij kan haar vordering ook verhalen
op het vermogen van de bestuurder die op grond van artikel 36 IW aanspra-
kelijk is voor de omzet- of loonbelastingschuld (artikel 56 lid 1 IW).41 Deze
verhaalsmogelijkheid bestaat ook voor de concernvennootschap die op grond
van artikel 55 IW belasting heeft betaald zonder aansprakelijk te zijn gesteld of
op wie verhaal is gezocht door een derde ex artikel 55 IW. Van belang is dat het
verhaal uitsluitend mogelijk is als de bestuurder daadwerkelijk aansprakelijk is
ex artikel 36 IW.42 Er moet dus sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur,
al dan niet op grond van het wettelijke vermoeden van artikel 36 lid 4 IW.

In geval van aansprakelijkheid van concernonderdelen zal het bestuur meestal
bestaan uit een of meer concernvennootschappen. De regresmogelijkheid van
artikel 56 lid 1 IW biedt dan geen soelaas. Waar het concern wel wat aan heeft,
is de mogelijkheid die artikel 56 lid 4 IW biedt om af te wijken van de regeling
in het artikel. Het is mogelijk om met inleners of partijen in een keten af te
spreken dat geen regres op het bestuur zal worden gezocht. Ook binnen het
concern kunnen afwijkende afspraken nuttig zijn. Bijvoorbeeld voor het geval
een van de betalende concernvennootschappen zelf failliet zou gaan en – zonder
afwijkende afspraken – de curator een regresvordering zou willen instellen
tegen het bestuur. Uiteraard is dan wel van belang dat de afspraken ex artikel 56
lid 4 IW op dusdanige wijze zijn gemaakt dat zij niet aantastbaar zijn op grond
van de actio pauliana of anderszins.

Naast regres speelt subrogatie. Ook voor subrogatie is er een civielrechtelijke
en een fiscaalrechtelijke weg. De vraag is waartoe de subrogatie krachtens

41. De verhaalsmogelijkheden uit artikel 56 IW zijn ruimer. Ik beperk me tot de situaties die in
deze bijdrage zijn besproken, dus inleners- en ketenaansprakelijkheid van een vennootschap
voor de schuld van een andere vennootschap.

42. HR 18 oktober 2002, NJ 2002/612.
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artikel 6:12 lid 1 BW leidt. Artikel 6:12 lid 1 jo 6:142 BW wekt de indruk dat
de hoofdelijk verbonden concernvennootschap subrogeert in alle nevenrechten
van de vordering van de Belastingdienst. Dat zou betekenen dat de concern-
vennootschap bijvoorbeeld het bodemrecht uit artikel 22 lid 3 IW kan
uitoefenen of een dwangbevel van de fiscus ten uitvoer mag leggen ex artikel
6:142 lid 1 BW. Dat dit niet de bedoeling is geweest van de wetgever, maak ik
op uit artikel 57 IW. Volgens deze bepaling subrogeert de betalende concern-
vennootschap uitsluitend in het voorrecht van de Belastingdienst ex artikel 21
IW. Er vindt geen subrogatie plaats in de andere (bijzondere) verhaalsmoge-
lijkheden van de fiscus.

Verder is het de vraag voor welk gedeelte van het bedrag dat de aansprakelijke
concernvennootschap betaalt, zij subrogeert in het fiscale voorrecht. Artikel
6:12 lid 1 BW bepaalt immers dat subrogatie slechts plaatsvindt voor ‘meer dan
het gedeelte dat hem aangaat’. Ik zou willen aansluiten bij artikel 55 en 56 IW.
De belastingschuldige concernvennootschap geldt mijns inziens als primair
draagplichtige partij. Dat betekent dat subrogatie primair het volledige betaalde
bedrag betreft omdat de schuld volledig de belastingschuldige concernvennoot-
schap aangaat en helemaal niet de betalende concernvennootschap. Als verhaal
op de belastingschuldige concernvennootschap niet mogelijk is, zijn alle
aansprakelijke partijen voor gelijke delen draagplichtig.43 Subrogatie vindt
dan plaats tot het bedrag dat op de andere partijen kan worden verhaald. Als er
een bestuurder ex artikel 36 IW aansprakelijk is voor dezelfde loon- of
omzetbelastingschuld als degenen die ex artikel 34 en 35 IW aansprakelijk
zijn, is de bestuurder volledig draagplichtig.44 Subrogatie strekt zich dan uit tot
het volledige betaalde bedrag, opnieuw omdat geen enkel deel daarvan de
betalende concernvennootschap aangaat. Aansprakelijke bestuurders onderling
zijn, naar mijn mening, voor gelijke delen draagplichtig. Subrogatie is dan weer
beperkt tot het bedrag dat de bestuurders op elkaar kunnen verhalen. Het restant
gaat henzelf aan.

Hoewel artikel 57 IW niets regelt over de omvang van de subrogatie krachtens
deze bepaling, meen ik dat daarvoor dezelfde draagplicht geldt als voor artikel
6:12 BW.

43. De kanttekening ten aanzien van ketenaansprakelijkheid geldt ook hier: voor zover mogelijk
wordt de draagplicht pro rato naar het aandeel in het werk verdeeld.

44. Zie J.H.P.M. Raaijmakers, Fiscale aansprakelijkheidsbepalingen in de Invorderingswet
1990, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 193 met verwijzing naar de Memorie van
Toelichting.
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3.6.2 Subrogatie bij artikel 22 lid 3 en 22bis IW

Als de bodemzaak van een concernvennootschap op grond van artikel 22 lid 3
IW is uitgewonnen voor een schuld van een andere concernvennootschap, dan
subrogeert zij in de positie van de fiscus voor het gedeelte van de schuld dat
hierdoor teniet is gegaan (artikel 6:150 sub a BW).45 Op grond van artikel 57
IW is – evenals voor aansprakelijkgestelden ex artikel 34, 35 en 36 IW – de
subrogatie beperkt tot het fiscale voorrecht uit artikel 21 IW. Subrogatie vindt
plaats voor het volledige bedrag dat op de bodemzaken van de concernvennoot-
schap is verhaald.

In paragraaf 2.3.2 is uiteengezet dat een concernvennootschap gehouden kan
worden tot betaling van de executiewaarde van een bodemzaak, als de mel-
dingsplicht of daaropvolgende wachttermijn is geschonden (artikel 22bis lid 7
jo lid 9 jo lid 10 IW). De betaling strekt in mindering op de belastingschuld van
degene op wiens bodem de bodemzaak zich bevond (artikel 22bis lid 13 IW).
Voor het bedrag dat ex artikel 22bis lid 7 IW als executiewaarde van de
desbetreffende bodemzaak aan de fiscus is opgegeven46 en dat vervolgens
tijdig is afgedragen aan de fiscus, kan verhaal worden gezocht op de belas-
tingschuldige concernvennootschap. Dan vindt evenwel geen subrogatie plaats
in het algemene fiscale voorrecht uit artikel 21 IW (artikel 22bis lid 16 IW).47

Het enige dat de concernvennootschap die de meldingsplicht of wachttermijn
heeft geschonden, maar vervolgens wel netjes de executiewaarde van de
betrokken bodemzaken heeft voldaan, verkrijgt, is een concurrente vordering
op de belastingschuldige concernvennootschap. Die vordering zal in de praktijk
vrijwel niets waard zijn omdat uit het feit dat verhaal op de bodemzaken van
derden heeft plaatsgevonden volgt dat er onvoldoende vrij actief is om de
hoogpreferente fiscale vordering uit te voldoen (zie paragraaf 3.4.1 over de
verplichting van de Belastingdienst om zich pas als ultimum remedium op
zaken van derden te verhalen), laat staan dat aan betaling van een concurrente
schuld kan worden toegekomen.

45. Tekstra ziet dit als situatie ex artikel 6:150 sub b BW en verwijst naar de parlementaire
geschiedenis (A.J. Tekstra, Handboek fiscaal insolventierecht, Den Haag: SDU Uitgevers
2011, p. 219). Ik zie het voorbeeld van bodembeslag niet terug in de parlementaire
geschiedenis, en meen dat het om een situatie ex artikel 6:150 sub a BW gaat. Evenzo:
Asser 6-II 2013/278 en Groene Serie Verbintenissenrecht, aant. 17 bij artikel 6:150 BW.

46. Zie paragraaf 2.3.2.
47. Wat zelfs Van Eijsden ‘onbegrijpelijk’ noemt, zie A. van Eijsden, ‘Artikel 22bis Invorderings-

wet 1990: slimme vondst of juridische kronkel?’, Beslag en executie in de praktijk 2016/1.
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Afwikkeling van groepsfaillissementen: van consolidatie
tot verificatie

MR. E.J.R. VERWEY1

1. Inleiding

Sinds 2000 is het aantal faillissementen van 4500 per jaar gestegen tot ruim
9600 faillissementen in 2014. 2 De absolute piek lag in 2013 met ruim 12000
faillissementen. In 2015 werden bijna 9000 faillissementen afgewikkeld. Deze
9000 faillissementen waren alleen al goed voor in totaal zo’n 4,9 miljard euro
aan openstaande schulden, terwijl de totale activa in de faillissementen op
ongeveer 525 miljoen euro uitkwamen. Ruim 4,4 miljard euro aan schulden
bleef in 2015 onbetaald.

Bovenstaande illustreert dat de uitbetalingen uit een faillissementsboedel voor
crediteuren vaak zeer beperkt is.3 Daar komt bij dat, voor zover crediteuren al
een uitbetaling krijgen, deze uitbetaling regelmatig lange tijd op zich laat
wachten. De curator gaat doorgaans tot uitbetaling over na afwikkeling van het
faillissement. In 2015 werd 51% van het aantal faillissementen binnen 24
maanden afgewikkeld. Zo’n 26% van de faillissementen duurde in 2015 langer
dan 36 maanden om af te wikkelen.

Een curator heeft bij uitstek als taak om het actief van de boedel te gelde te
maken en vervolgens het boedelsaldo over de crediteuren te verdelen. In de
praktijk komt het niet heel vaak voor dat het gehele verificatietraject wordt
doorlopen en worden veel faillissementen vereenvoudigd afgewikkeld of volgt
er in het geheel geen uitkering.

Ook bij houdstervennootschappen, zonder operationele activiteiten, wordt door
curatoren actief gegenereerd dat voor uitdeling beschikbaar kan komen. Het
actief wordt gegenereerd door de verkoop van participaties, het incasseren van
(onverpande) (intercompany-)vorderingen of het slagen doen van een bestuur-

1. Evert Verwey is advocaat bij Clifford Chance LLP in Amsterdam.
2. De feiten in deze alinea zijn afkomstig uit het rapport van WODC/CBS: Faillissementen

oorzaken en schulden 2015, WODC en CBS, December 2016.
3. J.J. Knol, ‘B. Wessels, Verificatie van schuldvorderingen’ (Polak Wessels V), Deventer,

Kluwer, TvI 2001, p. 135.
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dersaansprakelijkheidsclaim. De houdstervennootschap heeft naast een bank-
financiering of fiscale claim vaak nauwelijks externe crediteuren.4

In dit artikel zullen beknopt enkele elementen besproken worden die terug-
komen bij de verificatie van schuldvorderingen in het geval van concernfail-
lissementen.

2. Verificatievergaderingen bij concerns

2.1 Inleiding

Uitgangspunt van het Nederlandse vennootschapsrecht is de zelfstandigheid van
rechtspersonen en vennootschappen (zie art. 2:5 BW).5 Elke vennootschap is een
afzonderlijk rechtssubject, een zelfstandig drager van eigen rechten en plichten.

Het feit dat een rechtspersoon deel uitmaakt van een concern doet daar in
beginsel niets aan af. De concernvennootschappen zijn weliswaar in meer of
mindere mate onderworpen aan een centrale leiding en zijn regelmatig ook
overigens in economisch, financieel, personeel en organisatorisch opzicht met
elkaar verbonden, maar zij worden geacht hun juridische zelfstandigheid te
hebben behouden.6

Ditzelfde uitgangspunt ligt ten grondslag aan de Faillissementswet (“Fw”). Ook
de behandeling en afwikkeling van een faillissement vindt in beginsel (enkel-
voudig) plaats per vennootschap. De curator wikkelt de eigen rechten en
verplichtingen van de desbetreffende vennootschap af en keert zo mogelijk
en rekening houdend met rang en omvang van de vordering een percentage uit
aan de crediteuren. Deze zelfstandigheid blijft in beginsel bestaan, ook in
concernverhoudingen. Hoewel in concernverhoudingen de verwevenheid tus-

4. Bij landelijk bekende (concern)faillissementen zoals Econcern N.V., DSB Bank N.V., LG
Philips N.V. en KPNQWest N.V. was een uitkering aan concurrente schuldeisers mogelijk.

5. Zie: M.L.H. Reumers, Samengevoegde afwikkeling van faillissementen, diss. Erasmus
Universiteit Rotterdam, 2007.

6. Vgl. M.J.G.C. Raaijmakers, ‘Over de verhouding tussen plicht en bevoegdheid van de
moedermaatschappij tot centrale leiding van de groep’, in: J.W. Winter e.a., Beschouwingen
over concernfinanciering, Deventer: Kluwer 1993, p. 44; Zie ook: OK 23 juni 1983, NJ
1984/571, m.nt. Ma (Hyster): ‘In de verhouding tussen een moeder- en een dochterven-
nootschap (…) kan de moedervennootschap aan de dochtervennootschap richtlijnen en
aanwijzingen geven, waaraan die dochtervennootschap zich door haar afhankelijkheid van
de moedervennootschap in het algemeen moeilijk kan onttrekken. Dit laat echter onverlet de
eigen rechten en verplichtingen van de dochtervennootschap als rechtspersoon naar
Nederlands recht’.
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sen de van het concern deel uitmakende vennootschappen eerder regel dan
uitzondering is, gaat de Fw ervan uit dat ook in die gevallen de failliete
concernvennootschappen separaat worden afgewikkeld.

De Fw kent de mogelijkheid van de geconsolideerde behandeling van meerdere
faillissementen niet. Sinds 1987 wordt legitimatie voor deze zogenoemde
geconsolideerde behandeling ontleend aan de uitspraak van de Hoge Raad
inzake Van Kempen en Begeer/Zilfa en DCW.7

Geconsolideerde afwikkeling, ook wel inhoudelijke consolidatie genoemd,
zoals toegestaan door de Hoge Raad van faillissementen komt niet vaak
voor. De vereisten voor deze vorm van consolidatie zijn namelijk, zelfs bij
concerns, niet altijd toepasselijk.

Toch maken curatoren (vaker) gebruik van een andere vorm van consolidatie,
de zogenaamde procedurele consolidatie. Voor een uitgebreide uitleg over deze
twee vormen wordt verwezen naar het artikel van mrs. M. Geradts en E. de Vos
elders in deze bundel8 en andere literatuur.9

In deze paragraaf zal worden uiteengezet hoe een curator (of een crediteur)
dient om te gaan met een verificatievergadering wanneer reeds sprake is van
een geconsolideerde (inhoudelijke) afwikkeling.

2.2 Verificatievergadering algemeen

2.2.1 – Stap 1 – financiële analyse

Als eerste stap dient een curator na te gaan of de boedelschulden en preferente
schuldeisers volledig voldaan kunnen worden. Indien dit niet het geval is, kan
een verificatievergadering achterwege blijven en ligt een vereenvoudigde

7. HR 25 september 1987, NJ 1988/136, m.nt. G (Van Kempen en Begeer/Zilfa en DCW).
8. M.J.E Geradts en A.E. de Vos, ‘Het Concern en de faillissementsrechter’, in: De Curator en

het Concern, Deventer: Kluwer 2016.
9. M.L.H. Reumers, Samengevoegde afwikkeling van faillissementen, diss. Erasmus Univer-

siteit Rotterdam, 2007; R.J. van Galen, Consolidatie van insolventieprocedure, https://www.
nautadutilh.com/siteassets/documents/consolidatie_van_insolventieprocedures.pdf; C.M.
Harmsen, ‘Geconsolideerde behandeling van insolventies’, Ondernemingsrecht 2008, 136;
S.C.J.J. Kortmann, ‘Geconsolideerd declareren’, TvI 2002, 333; A.J. Verdaas, ‘Declaratie-
perikelen II’, TvI 2002. 334 en A. van Hees, ‘Declaratieperikelen’, TvI, 2002, 335.
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afwikkeling (art. 137a Fw) of opheffing (art. 16 Fw) voor de hand.10 Dit is in de
praktijk een gebruikelijk wijze van afwikkeling nu in de meeste gevallen een
uitkering aan concurrente schuldeisers niet mogelijk zal zijn. Bij het lezen van
dit artikel is het van belang om ervan uit te gaan dat er voldoende actief is
gerealiseerd om over te gaan tot een uitdeling aan de concurrente crediteuren.
Indien daar geen sprake van is, is veel van het onderstaande niet relevant.

Indien de curator voorziet dat alle preferente (boedel)schulden voldaan kunnen
worden, is een verificatievergadering noodzakelijk zodat het resterend actief
aan de crediteuren uitgedeeld kan worden. Dit is ook neergelegd in artikel 12.1
van de INSOLAD Praktijkregels:11

“Wanneer er voldoende contante middelen aanwezig zijn om een uitdeling
aan de crediteuren te bewerkstelligen verzoekt de curator aan de rechter-
commissaris een uitdeling te bevelen. Is nog geen verificatievergadering
gehouden, doch is deze wel vereist, dan verzoekt de curator de rechter-
commissaris tevens een verificatievergadering bijeen te roepen.”

Een eerste (tussentijdse) uitdeling is vaak een (logische) vervolgstap van het
houden van een verificatievergadering. Het (maximale) passief van het faillisse-
ment is bekend en in het geval er al actief beschikbaar is, kan dit onder de
crediteuren uitgedeeld worden. Mogelijk is om bijvoorbeeld bij wege van een
eerste uitdeling de preferente crediteuren het hunne uit te delen zodat recht wordt
gedaan aan hun preferente status. De concurrente crediteuren kunnen dan in een
tweede (tussentijdse) uitdeling volgen of in een slotuitdeling. Bij een eerste
tussentijdse uitdeling is het aan te bevelen dat een curator ook een reserve
aanhoudt voor verdere faillissementskosten die gemaakt zullen moeten worden.12

2.2.2 – Stap 2 – uitschrijven verificatievergadering

De (huidige) Fw vereist dat de rechter-commissaris, binnen 14 dagen na
faillietverklaring, een dag en tijd bepaalt van de verificatievergadering. Hoewel
het initiatief in art. 108 Fw bij de rechter-commissaris ligt, zal deze in de

10. In sommige gevallen kan desalniettemin een verificatievergadering opportuun zijn. Denk
hierbij aan faillissementen van natuurlijke personen waarbij er vorderingen betwist worden.
De failliet kan in dergelijk geval belang hebben om op een verificatievergadering het passief
te fixeren zodat hij na opheffing van het faillissement niet geconfronteerd zal worden met
betwiste crediteuren.

11. Zie voor de laatste versie van de INSOLAD Praktijkregels: https://www.insolad.nl/regelge-
ving/praktijkregels/.

12. Denk hier aan salaris curator, kosten van juridische procedures of betaling verzekerings-
premies.
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praktijk eerst een beschikking nemen nadat de curator hem om een dag- en
uurbepaling voor het houden van een verificatievergadering heeft verzocht.13

De Recofa-richtlijnen 2009 sluiten, in lijn met de INSOLAD Praktijkregels, op
die praktijk beter aan dan de tekst van art. 108 Fw.14

De rechter-commissaris zal in zijn beschikking niet alleen datum en tijd van de
verificatievergadering bepalen, maar tevens een dag bepalen waarvóór credi-
teuren hun vorderingen (uiterlijk) kunnen indienen. De rechter-commissaris zal
eveneens de curator opdragen de crediteuren aan te schijven ex art. 109 Fw en
hen van deze termijnen op de hoogte te stellen. Tevens zal de curator melding
maken dat de voorlopige crediteurenlijsten 10 dagen voor de verificatieverga-
dering gedeponeerd zullen worden bij de griffie van de rechtbank.

Curatoren neigen ernaar – niet geheel ten onrechte – een verificatievergadering
uit te stellen totdat alle activa verkocht zijn en lopende civiele procedures
afgerond zijn. Ook wordt vaak gewacht totdat een separatist de aan hem in
zekerheid gegeven activa heeft verzilverd. Crediteuren die niet betrokken zijn
bij voorgaande zaken, begrijpen dit vaak niet en moeten (in hun perceptie) lang
wachten tot een verificatievergadering en daaropvolgend een uitdeling plaats-
vindt.

Heeft een crediteur rechtsmiddelen om een verificatievergadering uit te lokken?
Een crediteur zou een verificatievergadering kunnen uitlokken via een verzoek
ex art. 69 Fw. In de jurisprudentie zijn hiervan geen voorbeelden van te vinden,
maar in de praktijk is dit door rechters-commissarissen een enkele maal
bevolen. Ik zou menen dat voor een crediteur, mits goed onderbouwd, het
mogelijk kan zijn om een verificatievergadering uit te lokken ex art. 69 Fw. Zo
is mij een geval bekend dat een crediteur belang had bij een verificatie omdat
daarmee een verrekeningspositie mogelijk werd. In dat geval heeft de rechter-
commissaris een verificatievergadering bevolen. Bijzonder was dit des te meer
omdat het een negatieve boedel betrof en geen enkele uitkering mogelijk was.15

Crediteuren kunnen hiernaast ook een crediteurenvergadering bijeenroepen ex
art. 84 lid 1 Fw en 178 Fw en via die weg een verificatievergadering uitlokken.16

13. B. Wessels, ‘Verificatie van schuldvorderingen’, Wessels Insolventierecht nr. V, 2014/5052.
14. Zie voor de Recofa-richtlijnen 2009: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/

Recofa-richtlijnen-voor-faillissementen-en-surseances-van-betaling.pdf.
15. F.M.J. Verstijlen, ‘De faillissementsprocedure van art. 69 Fw revisited’, WPNR 2015(7074).
16. Rb. Haarlem 14 juni 2012, RI 2012/96 (Elliot c.s./Curatoren KPNQWest).
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Naast de verificatie van de vorderingen an sich kan de verificatievergadering
ook een ander doel hebben. Op de verificatievergadering zijn de crediteuren in
de gelegenheid informatie te vragen van de curator omtrent de ingediende
vorderingen, ingediende vorderingen te betwisten, de gefailleerde of haar
bestuurder(s) vragen te stellen – via de rechter-commissaris – over de oorzaken
van het faillissement en desgewenst om instelling van een commissie uit de
crediteuren te vragen.

Indien er zodanig veel actief is dat uitdeling mogelijk is, dient mijns inziens de
curator zo spoedig mogelijk over te gaan tot het houden van een verificatie-
vergadering. Daarna kan een eerste (tussentijdse) uitdeling plaatsvinden. Het
snel houden van een verificatievergadering heeft nog bijkomende voordelen,
die hier kort zullen worden aangestipt.

Vlak na het faillissement is de administratie van de failliet vaak toegankelijker
dan vele jaren erna. Betwisting kan nog makkelijker worden onderbouwd door
het – dan nog aanwezige – bestuur of financiële afdeling. Jaren na een
faillietverklaring waarbij de financiële systemen vaak niet werkzaam zijn, is
dat een stuk lastiger. Hiernaast kunnen crediteuren tijdens een verificatiever-
gadering geïnformeerd worden over de gang van zaken en wordt het voor een
crediteur tastbaarder in plaats van verslaggeving via een openbaar verslag. In
andere landen, zoals in Duitsland, is het gebruikelijk om fysieke bijeenkomsten
te houden waarbij eveneens een plan van aanpak wordt gepresenteerd door de
curator.17

Tevens merk ik op dat er ook meerdere technieken zijn om gefaseerd te
verifiëren. Allereerst is er de techniek in de praktijk ontstaan dat verificatie-
vergaderingen niet worden gesloten en op een ander moment worden voortge-
zet zodat nog met betwiste crediteuren overleg gevoerd kan worden zodat
renvooiprocedures achterwege kunnen blijven.18

Hiernaast kan de rechter-commissaris, zo nodig, de verificatie van schuldvor-
deringen die na afloop van de in art. 108 Fw bepaalde termijn zijn ingediend en
die niet reeds ingevolge art. 127 Fw zijn geverifieerd, laten plaatshebben op een
nadere vergadering van schuldeisers. Dat is de (in de praktijk zo genoemde)
bezemwagenvergadering zie art. 178 Fw. Ten minste vijf schuldeisers die over
een voldoende bedrag aan erkende en voorwaardelijk toegelaten vorderingen

17. Vooral bij grotere insolventieprocedures kiest de crediteurenvergadering (Gläubigerver-
sammlung) een crediteurencommissie (Gläubigerausschuss), die dan in grote omvang de
rechten van de crediteurenvergadering overneemt (§ 160 (1) InsO).

18. Zie voor een voorbeeld: Rb. Amsterdam 4 mei 2006, JOR 2006/169.
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beschikken, kunnen deze extra vergadering uitlokken. Tijdens deze vergadering
kunnen crediteuren alsnog geverifieerd worden.

In de praktijk ben ik wel eens tegengekomen dat het houden van een
verificatievergadering wordt ervaren als een tijdrovende en kostbare exercitie.
Ik betwijfel dat. Tegenwoordig zijn de financiële administratieve systemen van
veel vennootschappen digitaal beschikbaar en is het redelijk eenvoudig om een
crediteurenlijst samen te stellen. In grotere faillissementen kan een crediteuren-
lijst worden opgevraagd bij de desbetreffende financiële afdeling die vlak na het
faillissement nog operationeel zal zijn. De taak van de curator is dan om alle
crediteuren aan te schrijven met het verzoek om zijn vordering in te dienen.
Digitale indiening is tegenwoordig ook mogelijk waardoor het indienen van
vordering snel, gemakkelijk en efficiënt kan.

Mijn ervaring met faillissementsgriffies is ook zeer positief. Tijdslijnen en wijze
van deponeringen (vaak per e-mail) zijn goed bespreekbaar en griffies stellen
zich coöperatief op teneinde verificatievergaderingen en uitdelingen mogelijk te
maken.

Een praktijkvoorbeeld waarbij meerdere verificatievergaderingen voortvarend
gehouden zijn, is het faillissement van DSB Bank N.V. uit 2009, een van de
grootste faillissementen uit de Nederlandse geschiedenis. Iets meer dan een jaar
na faillietverklaring hebben de curatoren van DSB Bank N.V. een eerste
verificatievergadering gehouden. Anderhalf jaar na faillietverklaring is een
eerste uitdeling uitgevoerd van 100% aan de preferente crediteuren en 15%
aan de concurrente crediteuren. Indien bij zo’n groot faillissement zo snel een
verificatievergadering en uitdeling mogelijk is, zal dat ook het geval zijn bij
middelgrote (concern)faillissementen waarbij genoeg actief voorhanden is.

2.2.3 – gang van zaken tijdens verificatievergadering

Verificatie betreft het onderzoek naar de deugdelijkheid van een (schuld)
vordering en het vastleggen van de onderlinge verhoudingen tussen de
crediteuren in hun relatie ten opzichte van de gefailleerde. Verificatie strekt
verder tot een doelmatige afwikkeling van geschillen omtrent bestaan, omvang
en eventuele preferentie (waaronder ook een achterstelling) van vorderingen op
de gefailleerde.19

19. HR 16 april 1999, JOR 1999/156.

467

Afwikkeling van groepsfaillissementen



Voor een schuldeiser is het indienen van een vordering ter verificatie van
belang. Het indienen ter verificatie is vaak het enige verhaalsmiddelen eenmaal
erkend betreft het proces-verbaal van de verificatievergadering een executoriale
titel voor de onbetaalde vordering. Tot slot verkrijgt de crediteur door indiening
een stemrecht in de vergaderingen van schuldeisers, daaronder begrepen de
verificatievergadering.

Ter verificatievergadering kan de curator, schuldenaar of crediteur vorderingen
betwisten.20 Een curator zal dit doen wanneer de vordering niet uit de
administratie blijkt. De positie van schuldenaren tijdens verificatievergaderin-
gen mag niet uit het oog worden verloren. Hij is bevoegd om de verificatie-
vergadering bij te wonen (ex art. 117 Fw komt dit recht toe aan de bestuurder
van een rechtspersoon). De schuldenaar woont de verificatievergadering in
persoon bij met als doel aldaar alle inlichtingen te geven over de oorzaken van
het faillissement en de staat van de boedel, die hem door de rechter-commis-
saris worden gevraagd.

2.3 Geconsolideerde verificatievergadering

2.3.1 Inleiding

In het arrest Kempen en Begeer/Zilfa en DCW heeft de Hoge Raad in r.o. 3.3
bepaald dat:

“(…) alle schuldeisers voor wie de failliete boedel tot verhaal strekt, [zijn]
bevoegd de juistheid van de vordering van een andere schuldeiser, de
beweerde voorrang of het beweerde recht van terughouding te betwisten of
zich bij de betwisting van de curator aan te sluiten. Dit brengt mee dat in
het geval van een (geconsolideerde)boedel slechts als geverifieerde vorde-
ringen kunnen gelden vorderingen die zijn geverifieerd op een in beide
faillissementen tezamen gehouden verificatievergadering waaromtrent alle
bekende schuldeisers van beide vennootschappen door de curatoren schrif-
telijk zijn verwittigd en waar die crediteuren de in de art. 116 tweede zin en
119 eerste lid tweede zin bedoelde bevoegdheden hebben kunnen uitoefe-
nen, dan wel in een op grond van verwijzing in die vergadering gevoerde
renvooiprocedure.” 21

20. R.R. Verkerk, ‘De betwisting van schuldvorderingen door schuldeisers in het faillissement’,
TvI 2013/11.

21. HR 25 september 1987, NJ 1988/136, m.nt. G (Van Kempen en Begeer/Zilfa en DCW).
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De Hoge Raad heeft hiermee bepaald dat er één verificatievergadering dient te
worden gehouden voor alle schuldeisers in alle faillissementen die worden
geconsolideerd. Alle faillissementen worden geconsolideerd, wat betekent dat
zowel het actief van elk faillissement, als het passief van elk faillissement op
een hoop worden gegooid zodat sprake is van een (geconsolideerde) boedel.
Artikel 9.2 van de INSOLAD Praktijkregels bepaalt dat een curator slechts in
uitzonderingsgevallen en alleen na toestemming van de rechter-commissaris
over kan gaan tot een geconsolideerde afwikkeling van samenhangende
faillissementen.

Indien een curator te maken heeft met verweven boedels die lastig van elkaar te
scheiden zijn, kan hij de rechter-commissaris verzoeken om de faillissementen
geconsolideerd af te wikkelen. De curator kan dit verzoek doen voordat de
verificatievergadering heeft plaatsgevonden zodat elke crediteur de mogelijk-
heid krijgt vorderingen van een mede-crediteur te betwisten.

Dit brengt mee dat crediteuren in dit opzicht meer rechten krijgen. Waar de
crediteuren voor de consolidatie, alleen recht hadden om mede-crediteuren in
hetzelfde faillissement te betwisten, hebben crediteuren, na consolidatie, het
recht om alle crediteuren van de geconsolideerde boedel te betwisten.

Andere gevolgen van geconsolideerde afwikkeling zijn (mogelijk): de rangorde
die geldt in een enkelvoudig afgewikkelde insolventie geldt ook in een
geconsolideerde insolventie ten aanzien van het geconsolideerde vermogen;
een algemeen voorrecht verbonden aan een vordering op één van de daarbij
betrokken schuldenaren rust op alle goederen in het geconsolideerde vermogen;
vorderingen die schuldenaren op elkaar hebben vervallen; ten aanzien van
iedere bestuurder van een rechtspersoon waarvan de insolventie geconsolideerd
wordt afgewikkeld heeft als tekort te gelden het tekort van alle geconsolideerde
vermogens.22

2.3.2 Financiële analyse

De positie van de concurrente crediteuren wijzigt per definitie als gevolg van
een besluit tot geconsolideerde behandeling en afwikkeling van meerdere
insolventies. De verhouding tussen activa en passiva (inclusief boedelschulden)
zal per schuldenaar verschillend zijn en dus ook in geconsolideerde zin anders
zijn dan bij de individuele schuldenaar. Concurrente crediteuren van een ‘volle’

22. M.L.H. Reumers, ‘De geconsolideerde insolventie’, TvI 2008, 16.

469

Afwikkeling van groepsfaillissementen



boedel zullen wellicht slechter af zijn als gevolg van consolidatie dan
concurrente crediteuren van een ‘lege’ boedel.23

Indien er sprake is van een geconsolideerde afwikkeling moeten de boedel-
schulden van de samengevoegde faillissementen worden aangemerkt als
boedelkosten van de geconsolideerde boedel. Dat kan nadelig zijn voor andere
crediteuren omdat deze worden geconfronteerd met hogere boedelschulden dan
in het geval er sprake was van een enkelvoudig faillissement. Crediteuren
dienen dus in de gaten te houden wanneer een curator een verzoek om een
geconsolideerde afwikkeling indient. Het ligt op de weg van de curator en
rechter-commissaris om de gevolgen voor de crediteuren bij het verzoek mee te
nemen zodat deze inzichtelijk zijn voor de crediteuren. Zo is het gepast indien
de curator zijn voorgenomen verzoek tot consolidatie eerst toelicht in een
openbaar verslag en tevens aan de grootste crediteuren voorlegt.

2.3.3 Uitschrijven verificatievergadering

Op het moment dat geconsolideerde afwikkeling is goedgekeurd door de
rechter-commissaris en het houden van een verificatievergadering opportuun
is, dient de curator dezelfde stappen te ondernemen als bij een enkelvoudige
verificatievergadering (zie par. 2.2.3). Het ligt hierbij overigens wel voor de
hand crediteuren langer de tijd te gunnen om hun vorderingen in te dienen.

2.3.4 Gang van zaken tijdens geconsolideerde verificatievergadering

De gang van zaken tijdens een geconsolideerde verificatievergadering zal niet
veel verschillen van een enkelvoudige. Tijdens de verificatievergadering zullen
alle vorderingen van alle boedels op een lijst van erkende en een lijst van
betwiste crediteuren worden geplaatst.

2.4 Wetsvoorstel Modernisering Faillissementsprocedure

Op 2 december 2015 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de consulta-
tieversie van de Wet Modernisering Faillissementsprocedure gepubliceerd.24

23. C.M. Harmsen, ‘Geconsolideerde behandeling van insolventies’, Ondernemingsrecht 2008,
136.

24. Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren
van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure). Het voorstel
en de bijbehorende toelichting zijn te raadplegen via www.internetconsultatie.nl/modernise-
ringfw. Zie ook: J.M. Hummelen, ‘De Wet Modernisering Faillissementsprocedure: van
1896 naar 2016’, TvI 2016/4.
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De consultatie van het voorstel werd op 1 maart 2016 gesloten. Het doel van het
voorstel is om de faillissementsprocedure efficiënter en transparanter te maken
zodat faillissementen sneller en met minder kosten afgewikkeld kunnen
worden, daarmee de opbrengst voor schuldeisers te verhogen en de schade
die voortvloeit uit faillissementen zoveel mogelijk te beperken. Het voorstel
bevat daartoe onder meer maatregelen waarmee wordt beoogd de efficiëntie van
de faillissementsprocedure te verbeteren, deze te vereenvoudigen, de informa-
tieverstrekking aan schuldeisers en andere betrokkenen bij het faillissement te
verbeteren en de kennisconcentratie bij de rechterlijke macht te bevorderen. Het
voorstel is in de consultatie niet zonder kritiek gebleven.

Een aantal voorstellen zien ook op de verificatieprocedure zodat deze sneller
kan plaatsvinden en uitdelingen aan crediteuren eerder geëffectueerd kunnen
worden.

Datum verificatievergadering (108 Fw)

In het wetsvoorstel wordt art. 108 Fw aangepast. De voorgestelde wijziging
strekt tot het afschaffen van de veertien dagen termijn waarbinnen de rechter-
commissaris de verificatievergadering moet bepalen.

Om de wet beter in overeenstemming te brengen met deze praktijk wordt in het
gewijzigde art. 108 Fw bepaald dat de rechter-commissaris “zo nodig” een
verificatievergadering zal uitschrijven. Dit betekent dat een vergadering kan
worden bepaald, zodra duidelijk is of er voldoende actief zal zijn om tot enige
uitkering aan de concurrente schuldeisers over te gaan. Als slechts aan preferente
schuldeisers kan worden uitgekeerd, kan zonder verificatievergadering tot ver-
eenvoudigde afwikkeling of opheffing worden overgegaan ex art. 137a Fw.

Bar Date

Het nieuwe wetsvoorstel introduceert ook een fatale termijn voor het indienen
van vorderingen (de zgn. bar date).25 Eén van de oorzaken van de relatief lange
looptijd van faillissementen, naar het oordeel van de wetgever, ligt in de termijn
waarbinnen vorderingen worden ingediend en met name de mogelijkheden om
tot het laatste moment vorderingen in te dienen. De wetgever verwacht dat de
afwikkeling van een faillissement sneller en efficiënter zal zijn indien een
uiterste termijn wordt geïntroduceerd waarbinnen vorderingen moeten worden

25. J.M. Hummelen, ‘De introductie van een “bar date” in het Nederlands faillissementsrecht’,
TvI 2013/4.
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ingediend. Tegelijkertijd zal verlate indiening niet meer mogelijk zijn. Om de
snelheid van de procedure te bevorderen, is het wenselijk om een duidelijke
termijn in te voeren die in beginsel fataal is, dus zonder mogelijkheden om na
ommekomst van de termijn nog een vordering ter verificatie in te dienen. De
overschrijding van deze termijn zal voortaan betekenen dat de schuldeiser in de
regel niet kan meedelen in de baten van de faillissementsboedel. Deze nieuwe
regel vormt een prikkel om tijdig de vordering ter verificatie in te dienen.

Art. 127 lid 1 (nieuw) Fw betreft de nieuwe termijn waarbinnen vorderingen
moeten worden ingediend. Uitgangspunt in het voorstel is dat een vordering
binnen dertien maanden na het onherroepelijk worden van een faillissements-
vonnis wordt ingediend. De uiterste termijn is van dwingende aard en het staat
de curator niet vrij om na ommekomst van de termijn alsnog de vordering voor
verificatie in aanmerking te nemen. De rechter-commissaris zal een discretio-
naire bevoegdheid hebben om de termijn te verlengen of te verkorten, en zal
daarbij rekening moeten houden met de belangen van de gezamenlijke
schuldeisers. Bij grote faillissementen met veel buitenlandse crediteuren is
het goed denkbaar dat de rechter-commissaris afwijkende termijnen bepaald.

2.5 Conclusie

Bij de verificatie van vorderingen zijn veel aspecten van belang. De huidige Fw
sluit niet goed aan bij de praktijk en de wens van de wetgever. De wetgever ziet in
dat een snelle doorloop van de faillissementen wenselijk is en daar past ook een
snel verificatie- en uitdelingstraject bij. De wetgever heeft daarom ook een
voorstel gedaan om de wet op een aantal punten aan te passen. Mijns inziens is
dat een stap in de goede richting en ook in lijn met de Europese ontwikkelingen.26

3. Specifieke aangelegenheden van verificatie van vorderingen bij
concerns

In deze paragraaf zal stil worden gestaan bij enkele gevallen die wellicht iets
vaker voorkomen bij de verificatie in concern faillissementen dan bij afwikke-
ling van enkelvoudige faillissementen. Achtereenvolgens zal stil gestaan
worden bij (i) hoofdelijkheden ex art. 136 Fw, voorwaardelijke toelating ex
art. 125 Fw en (iii) separatisten bij verificatie.

26. Proposal for a directive of the European Parliament and of the council on preventive
restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of
restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU,
22 november 2016.
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3.1 Hoofdelijkheden en verificatie (art. 136 Fw)

In concernverhoudingen is het eerder regel dan uitzondering dat concernon-
derdelen zich over en weer hoofdelijk aansprakelijk stellen voor crediteuren,
voornamelijk voor het bankkrediet. Als enkele of alle hoofdelijk aansprakelijk
partijen failleren, dan zal de crediteur zich veelal tot de overgebleven debiteur
wenden teneinde volledige betaling te verkrijgen. Zijn alle concernonderdelen
gefailleerd of blijkt de derde debiteur geen vermogensbestanddelen te hebben
die voor uitwinning vatbaar zijn, dan zal de crediteur zijn vorderingen ter
verificatie moeten indienen in de relevante faillissementen.

Volgens de beginselen van de hoofdelijkheid zou de crediteur in elk faillisse-
ment zijn vordering op de betreffende failliet kunnen indienen, met dien
verstande dat, mocht het in een van de faillissementen tot uitkering komen,
alle hoofdelijke verbintenissen afnemen met het bedrag van de uitkering.
Betaling, al dan niet gedwongen, heeft immers delgende werking voor alle
verbintenissen (art. 6:7 BW jº art. 3:297 BW). In art. 136 lid 1 Fw is echter
anders bepaald27:

“Indien van hoofdelijke schuldenaren een of meer in staat van faillissement
verkeren, kan de schuldeiser in het faillissement van die schuldenaar,
onderscheidenlijk in het faillissement van ieder dier schuldenaren opkomen
voor en betaling ontvangen over het gehele bedrag, hem ten tijde der
faillietverklaring nog verschuldigd, totdat zijn vordering ten volle zal zijn
gekweten.”

Het eerste lid van art. 136 Fw ziet op de positie van de schuldeiser tegenover
hoofdelijk schuldenaren, waarvan er één of meerdere failliet zijn. Een schuld-
eiser kan op basis van art. 136 Fw voor zijn volledige vordering (100%)
opkomen in het faillissement van de failliete hoofdelijk schuldenaar. Uitdelin-
gen worden ook over die volledige vordering berekend. Het gaat bij de in te
dienen vordering om de nog openstaande vordering op het moment van
faillietverklaring. Voorafgaand aan de faillietverklaring ontvangen betalingen
– ook van een andere failliete hoofdelijke schuldenaar – dienen op de originele
vordering in mindering te worden gebracht. 28

27. G.J.L. Bergervoet, Borgtocht, Deventer: Kluwer 2014 nrs. 188 e.v., W.H. van Boom,
Hoofdelijke verbintenissen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1999 en W.H. van Boom,
‘Hoofdelijke productaansprakelijkheid, regres en insolventie’, TvI 2000 p. 26 e.v.

28. Zie HR 2 januari 1942, NJ 1942/296, Rb. Amsterdam 28 november 1913, NJ 1914, p. 21 en
Rb. Rotterdam 29 juni 1923, W 11 145.
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Betalingen gedaan na de faillietverklaringen door anderen dan de failliete
hoofdelijk schuldenaar hebben echter geen invloed meer op de hoogte van de in
te dienen en te erkennen vordering. Ook niet indien deze betaling is gerealiseerd
door middel van de executie van een zekerheidsrecht.29

Het gevolg van art. 136 lid 1 Fw. is dan ook dat indien een schuldeiser uit het
faillissement van de hoofdelijk schuldenaar uitdelingen ontvangt en zijn
vordering nog niet volledig is voldaan, de schuldeiser de andere hoofdelijk
schuldenaren voor het restant kan aanspreken. Heeft nog geen uitdeling
plaatsgevonden en gaat een andere hoofdelijk schuldenaar ook failliet, dan
kan hij ook in dit andere faillissement voor zijn volledige vordering (100%)
opkomen.

Uit artikel 136 Fw volgt dat een schuldeiser onder omstandigheden voor een
hogere vordering geverifieerd kan worden dan de vordering die hij ten tijde van
de verificatievergadering op de (hoofdelijk) schuldenaar heeft.

Het bovenstaande wordt ook wel het “extraatje” van 136 Fw genoemd omdat
deze bepaling ertoe leidt dat bij samenlopende faillissementen in elk van de
faillissementen de vorderingen per datum faillissement volledig kunnen worden
geverifieerd.30 Komt het in een van de faillissementen tot uitkering, dan blijft
de omvang van de vorderingen in de twee faillissementen ongewijzigd. Het
percentage dat de crediteur in deze faillissementen eventueel ontvangt, wordt
dus berekend over de omvang van de vordering zoals deze voor faillietverkla-
ring was. Het doel hiervan is uiteraard een zo hoog mogelijke opbrengst voor de
crediteur te realiseren in elk van de faillissementen, liefst totdat zijn vordering
ten volle zal zijn gekweten. Dit is een keuze geweest van de wetgever waar de
nodige kritiek op is geleverd, maar niettemin op deze wijze in de wet is
opgenomen omdat de wetgever de redelijkheid inzag van dit systeem. Hoofde-
lijkheid wordt immers bedongen bij het aangaan van een bepaalde transactie en
daarmee komt de schuldeiser in een betere positie terecht. Deze positie wordt
gereflecteerd in art. 136 Fw.31

Vraag is hoe om wordt gegaan met art. 136 Fw indien de gefailleerde
concernonderdelen geconsolideerd worden afgewikkeld. In de literatuur is dit
zijdelings ter sprake gekomen en de mogelijke benadeling die een schuldeiser
kan ondervinden indien twee hoofdelijke concernonderdelen worden geconso-

29. J.M. Hummelen, Groene Serie Faillissementsrecht, artikel 136 Fw, aantekening 4.
30. G.J.L. Bergervoet, Borgtocht, Deventer: Kluwer 2014 nrs. 188 e.v. en W.H. van Boom,

‘Hoofdelijke productaansprakelijkheid, regres en insolventie’, TvI 2000 p. 26 e.v.
31. Dit systeem is overigens eveneens toepasselijk in akkoordsituaties, zie art. 160 Fw.
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lideerd is vooral aan het licht gekomen.32 Mijns inziens past het niet dat een
schuldeiser zijn extraatje kwijt raakt op het moment dat twee boedels worden
geconsolideerd en is hij gerechtigd om tweemaal zijn vordering in te dienen in
het geconsolideerd faillissement. Immers de schuldeiser heeft het recht om in
ieder faillissement voor de volledige vordering op te komen. De beperkte
literatuur op dit punt is onduidelijk. De suggestie dat de schuldenaren worden
vereenzelvigd en dat daarmee het ‘extraatje’ zou vervallen is onjuist. Aan
art. 136 lid 1 Fw zou in dat geval geen betekenis toekomen, omdat de
hoofdelijke verbondenheid zich zou oplossen door consolidatie. Deze benade-
ring doet mijns inziens onnodig afbreuk aan de (bedongen) rechten van de
hoofdelijk schuldeiser en kent gevolgen toe aan consolidatie die daar niet
noodzakelijkerwijs uit voortvloeien. Een goed verdedigbare benadering is dat
een crediteur in het geconsolideerde faillissement dezelfde vorderingen kan
indienen als in de afzonderlijke faillissementen mogelijk zou zijn geweest.

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Een crediteur heeft een vordering van
100 op schuldenaren A, B en C. De schuldenaren hebben zich over en weer
hoofdelijk verbonden voor betaling van de vordering aan de crediteur. A, B en
C gaan failliet en op de dag van faillietverklaring betreft de onbetaalde
vordering 100. Gedurende het faillissement wint de crediteur de aan haar
verstrekte zekerheden door A uit voor een totaalbedrag van 30.

Men zou de stelling in kunnen nemen dat de crediteur in totaal 300 (de
volledige vordering per datum faillissement) of 70 (de restantvordering) in kan
dienen in het geconsolideerd faillissement op basis van art. 136 Fw. Mijns
inziens ligt het echter iets genuanceerder.

In het enkelvoudige faillissement van A kan de crediteur slechts 70 indienen.
Immers, art. 59 Fw brengt met zich mee dat de opbrengst van de zekerheden in
aftrek genomen moet worden van de vordering per datum faillissement.

In het faillissement van B en C kan de crediteur echter dan nog steeds opkomen
voor 100 en voor dat volledige bedrag zijn vordering ter verificatie indienen.

Indien de curator besluit om de boedels geconsolideerd af te wikkelen betekent
dat mijns inziens dat nu het passief van A, B en C wordt geconsolideerd, de
crediteur in totaal 270 ter verificatie kan indienen bij de curator. Daarmee wordt
het meeste recht gedaan aan de positie van de crediteur ex art. 136 Fw en de

32. M.L.H. Reumers, Samengevoegde afwikkeling van faillissementen, diss. Erasmus Univer-
siteit Rotterdam, 2007; C.M. Harmsen, ‘Geconsolideerde behandeling van insolventies’,
Ondernemingsrecht 2008, 136.
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door hem bedongen hoofdelijkheid. Het is dan niet redelijk dat de crediteur
rechten verliest slechts door consolidatie.

3.2 Voorwaardelijke toelating ex. art. 125 Fw.

In geval van betwisting van een vordering, een voorrang of een retentierecht,
waarover op de verificatievergadering geen overeenstemming wordt bereikt,
verwijst de rechter-commissaris partijen naar de renvooiprocedure (zie art. 122
Fw). Partijen zullen over de omvang en rang van de vorderingen procederen en
wanneer er sprake is van een vonnis dat in kracht van gewijsde gaat, wordt de
vordering geplaatst op een van de crediteurenlijsten.

Hangende de renvooiprocedure zal de crediteur in beginsel geen (tussentijdse)
uitdelingen ontvangen. Een schuldeiser heeft echter wel een mogelijkheid om te
zorgen dat met zijn positie, ook tijdens de renvooiprocedure, rekening wordt
gehouden. De schuldeiser kan ter verificatievergadering voorwaardelijke toe-
lating ex art. 125 Fw verzoeken aan de rechter-commissaris. De voorwaarde-
lijke toelating van betwiste vorderingen door de rechter-commissaris is nuttig,
omdat zodoende de loop van het faillissement niet behoeft te worden opge-
houden door verificatiegeschillen.33 Indien een schuldeiser voorwaardelijke
toelating verzoekt dan is de curator verplicht het bedrag dat gemoeid is bij een
uitdeling te reserveren voor de betwiste schuldeiser (zie art. 189 lid 1 Fw).
Tegen de voorwaardelijke toelating van een betwiste vordering door de rechter-
commissaris is geen hoger beroep mogelijk.

Een voorwaardelijk toegelaten schuldeiser kan meestemmen over een ontwerp-
akkoord (ex art. 142 Fw e.v.).34 Door de verlening van stemrecht over een
ontwerp-akkoord aan een voorwaardelijk toegelaten schuldeiser wordt voorko-
men dat een met de gefailleerde bevriende schuldeiser de concurrente vordering
van een medeschuldeiser betwist, om laatstgenoemde van de stemming over
een akkoord uit te sluiten. Met de toelating verkrijgt de schuldeiser ook
stemrecht in de vergaderingen van schuldeisers en de mogelijkheid een
dergelijke vergadering uit te lokken (art. 82 en art. 84 lid 1 Fw). Een stemming
wordt achteraf niet ongeldig en evenmin wordt de stemverhouding gecorrigeerd
indien een voorwaardelijk erkende schuldeiser de renvooiprocedure verliest.

33. Zie de MvT bij Van der Feltz II (1897), p. 74 en p. 114, en HR 27 april 1931, NJ 1931,
p. 1233, m.nt. EMM.

34. B. Wessels, ‘Verificatie van schuldvorderingen’, Wessels Insolventierecht nr. V, 2014/5185.
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3.3 Separatisten en verificatie: gedeeltelijke erkenning en betwisting

De wet biedt de mogelijkheid om schuldvorderingen gedeeltelijk te erkennen en
te betwisten. In de praktijk gebeurt dit ook veelvuldig.35

De vraag is op welke lijst de curator een schuldvordering dient te plaatsen die
hij slechts voor een deel erkent en voor het overige betwist. In de praktijk
plaatsen curatoren veelal dat deel van de schuldvordering dat wordt erkend op
de lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen en voor het overige – onder
vermelding van de gronden van de betwisting – op de lijst van voorlopige
betwiste schuldvorderingen.36 Verschoof is een tegenstander van deze prakti-
sche aanpak, maar mijns inziens is er in de literatuur meer houvast te vinden dat
gedeeltelijke indiening wel degelijk mogelijk is.37 Nu de praktijk veelvuldig
gebruik maakt van deze wijze van erkenning en het ook praktisch is, zie ik geen
grote bezwaren om geen gebruik te maken van deze wijze van verificatie, zo
ook in het geval er sprake is van separatisten die nog niet al het actief te gelde
hebben gemaakt.

Een argument dat vaak in de praktijk wordt genoemd om een verificatie en
daaropvolgende uitdeling uit te stellen is het feit dat de activa van gefailleerde
nog niet allemaal zijn verkocht. Wanneer er sprake is van zekerheden zal de
restantvordering van de separatist niet nog niet bekend zal zijn. Het voorgaande
hoeft mijns inziens er niet aan in de weg staan om een verificatievergadering of
een uitdeling te laten plaatsvinden.

Separatisten hoeven hun restantvordering nog niet in te dienen, maar kunnen
wel een schatting maken van welk gedeelte in ieder geval onbetaald zal blijven,
ook nadat de (verpande of verhypothekeerde) activa zijn verkocht. Met andere
woorden de separatist kan in overleg met de curator een schatting maken van
zijn concurrente restantvordering.

De separatist kan dan zijn vordering (gesplitst) indienen (met behoud van
voorrang). De curator kan dan het gedeelte van dat in ieder geval als concurrent
te beschouwen is erkennen. Het restant van de vordering kan dan worden betwist
(en voorwaardelijk worden toegelaten) en de renvooiprocedure kan op de
parkeerrol worden geplaatst in afwachting dat de zekerheden zijn uitgewonnen.

35. SDU Commentaar Insolventierecht bij art. 122 lid 1 Fw, sub C.3.
36. R.J. Verschoof, ‘Praktische vragen bij de verificatie van vorderingen’, FIP 2012/1, p. 23-24.
37. HR 19 november 2010, NJ 2011/403 (onder punt 19 van de conclusie van de A-G

Huydecoper); A.L. Leuftink, ‘Surseance van betaling’, Deventer: Kluwer 1995, Serie recht
en praktijk nr. 87, par. 15.7.4.
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De crediteur komt in ieder geval in aanmerking om een uitdeling te ontvangen
op zijn erkende vordering.

Op het moment dat alle zekerheden zijn uitgewonnen en de definitieve
restantvordering bekend is, kan de separatist een conclusie van eis tot verificatie
indienen inclusief de vermindering van de vordering, waarna de vordering voor
het gehele restant kan worden erkend in het faillissement en dan ook voor dat
bedrag in aanmerking komt voor een uitdeling in het faillissement. Indien in de
tussenliggende periode een uitdeling heeft plaatsgevonden, kan de crediteur het
gereserveerde bedrag ontvangen.

4. Conclusie

In het bovenstaande zijn een beperkt aantal zaken belicht die de revue passeren
bij het houden van een verificatievergadering. Mijn ervaring is dat het
gebruikelijk geworden is om lang te wachten voordat verificatievergaderingen
en uitdelingen plaatsvinden. Indien er sprake is van een volle boedel met veel
actief en de curator een reserve kan aanhouden voor afwikkelingskosten, zijn
weinig goede argumenten te vinden waarom een (tussentijdse) uitdeling
opgehouden zou moeten worden. Het actief behoort toe aan de gezamenlijke
crediteuren en de huidige Fw (en daarop gerichte praktijk) bevat genoeg
middelen om recht te doen aan hun positie. Het doet me deugd dat de wetgever
dit ook heeft ingezien en enkele wetswijzigingen heeft voorgesteld om de
verificatie van schuldvorderingen (nog) efficiënter te laten plaatsvinden en de
praktijk op bepaalde gebieden te codificeren.

Mr. E.J.R. Verwey
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Wachten op WCO II: de Engelse Scheme of
Arrangements in de praktijk

MR. I. VAN GASTEREN EN MR. DR. C. SPIERINGS1

1. Introductie

Sinds augustus 2014 ligt een veelbelovend wetsvoorstel op tafel dat een
dwangakkoord buiten faillissement mogelijk zal maken. De wet is bekend
onder de naam Wet Continuïteit Ondernemingen II (hierna: WCO II).2 Naar
aanleiding van binnengekomen reacties tijdens de consultatieprocedure, is de
wetgever momenteel bezig dit wetsvoorstel aan te passen. Naar verwachting
verschijnt het aangepaste wetsvoorstel in de eerste helft van 2017. Vervolgens
moet het voorstel een wetgevingsproces via de Raad van State en de Tweede en
de Eerste Kamer doorlopen. Intussen heeft de Europese Commissie een
concept-richtlijn3 opgesteld welke erop is gericht om ondernemingen in
financiële moeilijkheden meer mogelijkheden te bieden om in een vroeg
stadium te herstructureren. Deze concept-richtlijn wijkt op bepaalde punten
af van het beoogde in de WCO II. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een
afkoelingsperiode tijdens herstructureringsonderhandelingen, die niet is beoogd
in de WCO II maar wel in de concept-richtlijn. Het is de vraag wat de wetgever
met de discrepanties moet en gaat doen. Enerzijds kan men ervoor kiezen om de
WCO II zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de concept-richtlijn. Echter, ook
die concept-richtlijn zelf is nog aan mogelijke wijzigingen onderhevig, nu zij
nog moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van
Ministers. Dit soort processen kost (veel) tijd. Anderzijds kan de wetgever ook
de WCO II in zijn huidige beoogde vorm voortzetten, waarbij later wordt
gekeken of en op welke plaatsen in de Faillissementswet aanpassing nodig is.
Dit laatste heeft onze voorkeur, om te voorkomen dat we nog jaren moeten
wachten op een dwangakkoord buiten faillissement naar Nederlands recht,
terwijl daar toch al jaren behoefte aan is.

1. Ilse van Gasteren en Charlotte Spierings zijn beiden advocaat bij Clifford Chance LLP te
Amsterdam. Spierings is fellow van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht.

2. Zie hierover onder meer A.M. Mennens en P.M. Veder, ‘Clementie en recht: het dwang-
akkoord buiten insolventie’, NTBR 2015/2; S.W. van den Berg, ‘(Rechtsvergelijkende)
beschouwing over waardeallocatie bij herstructureringen’, TvI 2015/42.

3. COM (2016) 723 final 2016/0359 (COD).
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In de tussentijd wordt de Engelsrechtelijke Scheme of Arrangement (hierna:
Scheme) veelvuldig toegepast bij herstructureringen van grote ondernemingen,
waaronder ook vele niet-Engelse bedrijven.4 De stem voor Brexit brengt ook op
dat vlak onduidelijkheid met zich – kan de Engelse Scheme nog wel worden
erkend in EU-lidstaten als de Brexit een feit is? – maar voorlopig wordt
aangenomen dat dit linksom of rechtsom wel wordt opgelost.5 In dit verband
heeft het ons inziens zin om ons, in afwachting van de WCO II en de definitieve
richtlijn, te verdiepen in het systeem van de Scheme. Temeer omdat de WCO II
vele parallellen kent met diezelfde Scheme en wij dus kunnen leren van de
problemen en – vooral ook – mogelijkheden van dit instrument, die in Engeland
reeds de revue zijn gepasseerd.

In deze bijdrage schetsen we ten eerste wat de Scheme is en welke stappen
moeten worden doorlopen voor het uitvoeren van een Scheme. Vervolgens
illustreren we aan de hand van de Apcoa Scheme drie vragen die kunnen spelen
bij de toepassing van een Scheme: de klassenindeling, de rechtsmacht van de
Engelse rechter en de redelijkheidstoets. Ten slotte gaan we in op de erkenning
en tenuitvoerlegging van een Scheme in Nederland.

2. Wat is een Scheme of Arrangement?

Een Scheme biedt de mogelijkheid om een akkoord van schuldeisers tot stand te
brengen, zonder dat alle schuldeisers daarmee instemmen. Naar Nederlands
recht kan een schuldeisersakkoord zonder toestemming van alle schuldeisers in
principe alleen worden aangenomen in faillissement of surseance van betaling.
Voor een akkoord buiten faillissement moeten alle relevante schuldeisers
instemmen. Dit is alleen anders in zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij men
moet denken aan misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW) door een
schuldeiser die weigert in te stemmen met het voorgestelde akkoord.6 Voor
het aannemen van misbruik van bevoegdheid is niet voldoende, dat de tegen-
stem van een crediteur het faillissement tot gevolg kan hebben.

4. Zie voor twee recente voorbeelden van Nederlandse vennootschappen Re Magyar Telecom
BV [2013] EWHC 3800 (Ch); Re Van Gansewinkel Groep BV [2015] EWHC 2151 (Ch).

5. Zie R.D. Vriesendorp, ‘Brexit en Nederlands internationaal insolventierecht’, TvI 2016/25.
6. Zie o.a. HR 12 augustus 2005, JOR 2005/257 (Payroll) ; Hof ’s-Hertogenbosch 19 februari

2008, JOR 2008/212; en Hof Arnhem-Leeuwarden 22 december 2015, JOR 2016/81 (V&D/
Mondia).

480

Mr. I. van Gasteren en Mr. dr. C. Spierings



De juridische basis voor de Scheme ligt in deel 26 van de Engelse Companies
Act 2006. Artikel 899 Companies Act 2006 luidt als volgt:

Court sanction for compromise or arrangement
1) If a majority in number representing 75% in value of the creditors or

class of creditors or members or class of members (as the case may be),
present and voting either in person or by proxy at the meeting
summoned under section 896, agree a compromise or arrangement,
the court may, on an application under this section, sanction the
compromise or arrangement.

2) An application under this section may be made by:
a. the company,
b any creditor or member of the company,
c if the company is being wound up, the liquidator, or
d if the company is in administration, the administrator.

3) A compromise or agreement sanctioned by the court is binding on:
a. all creditors or the class of creditors or on the members or class of

members (as the case may be), and
b the company or, in the case of a company in the course of being

wound up, the liquidator and contributories of the company.
4) The court’s order has no effect until a copy of it has been delivered to the

registrar.

Met een Scheme kan een onderneming buiten faillissement een herstructurering
van schulden doorvoeren (“agree a compromise or arrangement”), zonder dat zij
daarvoor toestemming heeft van alle relevante schuldeisers. De belangrijkste
voorwaarden voor toepassing van een Scheme zijn (i) goedkeuring van minimaal
75%7 van de relevante schuldeisers en (ii) sanctionering door de Engelse High
Court. Voordat goedkeuring wordt verleend vindt een crediteurenvergadering
plaats ten overstaan van de High Court, waar verschillende schuldeisers hun visie
op de Scheme kunnen geven en vervolgens hun stem kunnen uitbrengen. Verder
zal de High Court een redelijkheidstoets toepassen, in welk kader de belangen van
de schuldeisers worden afgewogen. Het gevolg van sanctionering is dat alle
schuldeisers, ook de tegenstemmers, gebonden zijn aan de Scheme.8

7. Als er verschillende classes schuldeisers zijn, moet de 75% meerderheid binnen iedere class
worden behaald.

8. Zie over de Engelse Scheme ook J.T. Jol, ‘The future of international restructurings after the
implementation of WCO II and the amendment of EIR: is the best yet to come?’, pre-
adviezen 2015, uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en
Internationaal Insolventierecht (NVRII), p. 23 e.v.; N.W.A. Tollenaar, ‘Het pre-insolventie-
akkoord’, p. 193 e.v.
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3. Het Scheme-proces stapsgewijs

Een Scheme wordt doorgaans gebruikt voor het herstructureren van schulden,
bijvoorbeeld door het opschorten van aflossingsverplichtingen of het verlengen
van de looptijd van een financiering, maar ook denkbaar zijn een volledige
herfinanciering of het omzetten van schuld in aandelen, de zogenaamde debt-
for-equity-swap. Een Scheme-proces kan worden ingedeeld in de volgende
negen stappen:9

Stap 1. Opstellen van het scheme document, waarin wordt uiteengezet
wat de gevolgen van het arrangement zullen zijn, welke belangen
het bestuur van de vennootschap10 heeft bij het doorvoeren van
de Scheme en andere informatie die van belang kan zijn voor de
crediteuren.

Stap 2. De vennootschap verpreidt de zogenaamde practice statement
letter onder de crediteuren waarin (i) de voorwaarden en het
tijdsverloop van de Scheme worden uiteengezet, en (ii) de
compositie van creditor classes wordt voorgesteld.

Stap 3. Indienen van een initieel verzoek bij de High Court.
Stap 4. Initiële hoorzitting, de zogenaamde convening hearing, om

goedkeuring te verkrijgen voor het oproepen van een crediteuren-
vergadering en voor de indeling in crediteurenklassen.

Stap 5. Verspreiden van de documentatie en kennisgeving van de credi-
teurenvergaderingen aan de crediteuren.

Stap 6. Crediteurenvergaderingen waarin de vennootschap de Scheme
uiteenzet en de crediteuren stemmen over de Scheme.

Stap 7. Administratieve verwerking van de uitkomst van de crediteu-
renvergaderingen en indienen van de documentatie bij de High
Court.

Stap 8. Tweede hoorzitting, de zogenaamde sanction hearing, waarin de
High Court de Scheme kan goedkeuren. Crediteuren die tegen
hebben gestemd, kunnen verschijnen om verweer te voeren.

Stap 9. Deponeren van de sanction order van de High Court bij de
Registrar of Companies.

9. Zie Bijlage 1 voor indicatieve timing van een Scheme proces.
10. Volgens artikel 899 Companies Act kunnen ook crediteuren zelfstandig een Scheme

aanbieden, maar in de praktijk wordt deze optie zelden of nooit gebruikt.
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4. De Apcoa Parking Group Schemes

Een goed voorbeeld van de toepassing van de Scheme op niet-Engelse
ondernemingen is de Scheme (of eigenlijk Schemes) die zijn toegepast op de
Duitse Apcoa Parking Group (hierna: Apcoa).11 Apcoa beheerde en exploi-
teerde ongeveer 8.500 parkeergarages en -locaties in 12 Europese landen,
waaronder Nederland, en had haar hoofdkantoor in Duitsland. In 2007 kreeg
Apcoa een financiering van een bankensyndicaat voor een bedrag van ongeveer
€ 700 miljoen, die in 2014 moest worden terugbetaald. Vanwege onder andere
de kredietcrisis, tegenvallende resultaten, hoge schulden- en daarmee ook
rentelasten, voorzag Apcoa dat die terugbetaling problematisch zou worden.
In aanloop naar 2014 kwamen de financiers en aandeelhouders daarom bijeen
om te praten over mogelijke oplossingen. Het doel was om tot een verlaging
van de totale schuldenlast van Apcoa te komen, om zo de rente en aflossings-
verplichtingen te laten aansluiten bij het niveau van Apcoa’s omzet en
prestaties. Omdat een definitieve oplossing niet op tijd kon worden gevonden,
er moesten immers vele partijen (waaronder alle financiers en aandeelhouders)
hun goedkeuring geven, moest in 2014 de looptijd van de financiering worden
verlengd. De bestuurders in (vooral) Duitsland konden zonder die verlenging
een faillissementsaanvraag niet langer uitstellen.12 Echter, onder de voor deze
financieringen standaard LMA13-financieringsdocumentatie, is voor een ver-
lenging van de looptijd van de financiering de goedkeuring van alle banken in
het syndicaat nodig. De overgrote meerderheid van de banken in het syndicaat
gaf vrijwillig hun goedkeuring voor deze verlenging, omdat dit nodig was om
de herstructureringsonderhandelingen buiten faillissement te kunnen voortzet-
ten. Helaas werd de benodigde 100%-goedkeuring echter niet gehaald. De
financieringsdocumentatie werd beheerst door Duits recht, en net als naar
Nederlands recht bestaat ook in Duitsland nog geen wettelijke basis voor een
dwangakkoord buiten faillissement. Partijen moesten dus op zoek naar alter-
natieve oplossingen, en kwamen uit bij de Scheme. Op welke basis konden
echter de niet-Engelse Apcoa-entiteiten in aanmerking komen voor een Engels-
rechtelijke Scheme? Daartoe werd eerst het toepasselijke recht op de financie-
ringsdocumentatie gewijzigd van Duits naar Engels recht. Gelukkig voor de
voorstanders van de Scheme, en op zichzelf uitzonderlijk, kon die wijziging op

11. Re Apcoa Parking (UK) Ltd and others [2014] EWHC 997 (Ch); Re Apcoa Parking
Holdings GmbH and others [2014] EWHC 3849 (Ch).

12. Een te grote schuldenlast en insolvabiliteit zijn naar Duits recht dwingende redenen voor een
faillissement, wat met zich brengt dat de bestuurders op straffe van aansprakelijkheid
verplicht zijn om onverwijld (binnen maximaal 3 weken) een faillissementsaanvraag in te
dienen.

13. Loan Market Association.
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grond van de financieringsdocumentatie worden doorgevoerd als een meerder-
heid van 66 2/3% van het syndicaat daarmee instemde. De wijziging van het
toepasselijke recht zou later in de procedure echter nog controversieel blijken,
nu de crediteuren die zich verzetten tegen de Scheme het verwijt maakten dat
sprake was van forum shopping.

Deze eerste Apcoa Scheme, met als doel het verlengen van de looptijd van de
financiering, werd met de benodigde meerderheid aangenomen en goedgekeurd
door de High Court. De belangrijkste overwegingen voor de High Court om
haar goedkeuring te geven waren dat er geen actieve tegenstemmen waren14 en
dat alle verschenen crediteuren (die meer dan 80% van de schuld vertegen-
woordigden) voorstemden. De wijziging die de Scheme beoogde te effectueren,
was bovendien duidelijk en eenvoudig. Opzienbarend was dat de High Court
rechtsmacht aannam ten aanzien van de niet-Engelse Apcoa-entiteiten. In
paragraaf 4.2. gaan wij in op de grondslag voor die rechtsmacht.

Vervolgens was een tweede Scheme nodig voor het herstructureren van de
schuld. De herstructureringsonderhandelingen waren geëindigd in een voorstel
om – hoofdzakelijk – (i) 55% van de uitstaande senior schuld15 structureel
achter te stellen (door deze naar een hoger gelegen groepsmaatschappij over te
hevelen); (ii) ongeveer € 35 miljoen overbruggingskrediet af te lossen; en (iii)
ongeveer € 65 miljoen achtergestelde schuld te converteren in 7% aandelen-
kapitaal (cash danwel warrants naar keuze van de betreffende bank). Een van
de crediteuren in het syndicaat, die we Partij X zullen noemen, die ongeveer 7%
van de uitstaande senior schuld in handen had, weigerde goedkeuring. Daarom
moest Apcoa opnieuw zijn toevlucht nemen tot een Scheme. De procedure voor
de High Court draaide voornamelijk om de volgende kwesties.

4.1 Klassenindeling

Partij X stelde dat hij in een andere crediteurenklasse viel dan de andere senior
banken, omdat zij allemaal ook verstrekkers waren van het overbruggings-
krediet (en daarom “meer” baat hadden bij het voorstel). Dit argument was voor
Partij X van groot belang. Het Engelse recht kent immers niet de zogenaamde
horizontale cramdown, waarbij schuldeisers uit andere klassen de crediteur die
goedkeuring weigert, kunnen overstemmen, waar bijvoorbeeld de WCO II wel
in voorziet. Oftewel, een tegenstemmende crediteur die door de Engelse rechter

14. De niet meewerkende syndicaatsbank onthield zich van stemming.
15. Senior schuld betekent de bankschuld met de hoogste rang, derhalve de banken die als eerste

moeten worden terugbetaald en die de hoogste rang hebben in de verdeling van opbrengsten
uit pand- en hypotheekrechten.
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in een aparte klasse wordt geplaatst, verkrijgt daarmee effectief een vetorecht
ten aanzien van de hele Scheme.

Het criterium voor de klassenindeling in Schemes werd geformuleerd in de
Hawk Insurance zaak. Hierin werd door de High Court bepaald dat een klasse
van crediteuren “must be confined to those persons whose rights are not so
dissimilar as to make it impossible for them to consult together with a view to
their common interest”.16 Vervolgens is in de jurisprudentie bepaald dat
bepalend zijn de (juridische) rechten die de crediteuren jegens de schuldenaar
kunnen uitoefenen, en niet hun belangen. De crediteuren met gelijke rechten
behoren tot dezelfde klasse. Oftewel, het feit dat een crediteur met gelijke
rechten wellicht andere belangen of wensen heeft ten aanzien van een
herstructureringsvoorstel, maakt nog niet dat die crediteur in een andere klasse
moet worden ingedeeld. In het geval de rechten van crediteuren jegens de
schuldenaar niet geheel gelijk zijn, moet verder worden gekeken of deze
verschillende rechten zodanig zijn dat het onmogelijk wordt om gezamenlijk
tot een standpunt te komen dat het belang van de hele klasse dient.17

Aan Apcoa was in 2013 door een gedeelte van het senior bankensyndicaat een
extra overbruggingskrediet van € 34 miljoen verstrekt. Dit was nodig omdat
destijds de cashpool-financiering van Apcoa werd ingetrokken, waardoor een
onmiddellijk liquiditeitstekort optrad en een faillissement dreigde. Syndicaats-
leden zijn doorgaans alleen bereid een dergelijk overbruggingskrediet te
verstrekken als zij ook met voorrang (een super priority of super senior status)
worden terugbetaald. Deze afspraak over de de facto achterstelling van de
(reeds bestaande) senior schuld kon echter naar Duits recht (dat oorspronkelijk
op de overeenkomst van toepassing was) alleen worden gemaakt met mede-
werking van 100% van de syndicaatsleden. De alternatieve oplossing werd
gevonden in het aangaan van een zogenaamd ‘turnover agreement’, waarin de
senior syndicaatsleden die het overbruggingskrediet verstrekten, afspraken dat
zij de opbrengsten en terugbetalingen die zij op de senior schuld ontvingen, als
eerste zouden aanwenden ter aflossing van het overbruggingskrediet.

Partij X had geweigerd partij te worden bij de turnover agreement en stelde in
de procedure dat hij in een andere klasse hoorde dan de overige senior
crediteuren, nu hij destijds zijn verhaalspositie niet had prijsgegeven. Boven-
dien stelde hij dat de financiers van het overbruggingskrediet beter af zouden

16. Re Hawk Insurance Co Ltd [2001] EWCA Civ 241, zie ook Sovereign Life Assurance Co v
Dodd [1892] 2 QB 573.

17. Re Telewest Communications Plc (No 1) [2005] 1 BCLC 752.

485

Wachten op WCO II: de Engelse Scheme of Arrangements in de praktijk



zijn met de voorgestelde Scheme dan hij, nu beoogd werd het overbruggings-
krediet volledig af te lossen. Naar het oordeel van de High Court waren de
rechten van Partij X echter nog substantieel hetzelfde als die van de andere
senior crediteuren, nu het overbruggingskrediet maar een relatief kleine
financiering betrof in vergelijking met de totale uitstaande schuld. Daarnaast
golden de afspraken in de turnover agreement tussen de crediteuren onderling
en niet jegens de Apcoa-vennootschappen. Het al dan niet partij zijn bij de
turnover agreement beïnvloedde dus niet materieel de rechten ten opzichte van
Apcoa. Bovendien waren de turnover afspraken beëindigd in de aanloop naar
het indienen van het verzoek tot het toepassen van de Scheme. En ook al was
het oogmerk van die beëindiging geweest om te voorkomen dat in de Scheme
verschillende crediteurenklassen zouden ontstaan, beschouwde de High Court
dat niet als ‘objectionable manipulation of the classes’.

Ook het argument van Partij X dat de crediteuren die het overbruggingskrediet
hadden verstrekt gezamenlijke belangen hadden die afweken van zijn eigen
belang, overtuigde de High Court niet. Zij ging af op verklaringen van de
verstrekkers van het overbruggingskrediet dat de reden dat zij voor de Scheme
stemden niet primair gelegen was in het feit dat het overbruggingskrediet zou
worden afgelost, maar vanwege de positieve gevolgen van de herstructurering als
geheel.

4.2 Rechtsmacht (sufficient connection)

Partij X voerde aan dat de Engelse rechter de Scheme niet mocht sanctioneren,
nu de High Court geen rechtsmacht had. Op grond van artikel 895 van de
Companies Act 2006 heeft de Engelse rechter rechtsmacht om een Scheme te
sanctioneren als die rechter bevoegd is om de betreffende vennootschap te
ontbinden. Artikel 220 en 221 lid 1 van de Insolvency Act 1986 geven aan
Engelse rechters de bevoegdheid tot het ontbinden van buitenlandse onderne-
mingen. De Insolvency Act 1986 bevat geen beperking op basis van de
statutaire zetel of COMI van een onderneming. In de jurisprudentie is echter
uitgemaakt dat rechtsmacht wordt aangenomen indien, kort gezegd, voldoende
verband (sufficient connection) met Engeland wordt aangetoond.18

18. Re Drax Holdings Ltd [2004] 1 WLR 1049. In Stocznia Gdanska SA v Latreefers Inc (No. 2)
[2001] 2 BCLC 116 en Real Estate Development Co [1991] BCLC 210 werd de norm verder
uitgewerkt in de volgende drie criteria: (i) there must be a sufficient connection with
England and Wales which may, but does not necessarily have to, consist of assets within the
jurisdiction; (ii) there must be a reasonable possibility of benefit to those applying for the
winding-up order; and (iii) one or more persons interested in the distribution of assets must
be persons over whom the court can exercise jurisdiction. Benadrukt wordt echter, dat dit
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De High Court maakt in de Apcoa zaak onderscheid tussen een members’
scheme (een akkoord tussen een onderneming en haar leden of aandeelhouders)
en een creditors’ scheme (een akkoord tussen een onderneming en haar
crediteuren). Bij een creditors’ scheme draait het volgens de High Court niet
zozeer om de statutaire zetel van de onderneming, maar om de contractuele
relatie tussen de onderneming en de crediteuren en tussen de crediteuren
onderling. Het doel van een creditors’ scheme is immers niet het ontbinden
van de onderneming, maar een herijking van de rechten van de crediteuren
jegens hun schuldenaar. De High Court acht het feit dat de leningsdocumentatie
een forumkeuze voor Engeland en een rechtskeuze voor Engels recht bevatten
voldoende voor sufficient connection. Dat forum- en rechtskeuze met het oog
op het verzoeken om een Scheme waren gewijzigd van Duits naar Engels recht,
maakt dat niet anders. De High Court merkt op dat het terughoudend rechts-
macht zou aannemen, indien de forum- en rechtskeuze geen enkel verband
zouden houden met de eerdere afspraken van partijen of indien er geen
aanwijsbare reden zou zijn voor de wijziging. Dit was in de Apcoa zaak echter
niet aan de orde, nu de kredietdocumentatie vanaf het begin af aan Engels recht
van toepassing had verklaard voor een aantal specifieke doeleinden, Londen
was aangewezen als plaats voor het uitvoeren van alle rechten en verplichtingen
onder de kredietdocumentatie en twee van de Apcoa-vennootschappen Engelse
entiteiten waren. Belangrijk was evenzeer dat toen Apcoa de wijziging van het
toepasselijk recht voorlegde aan de crediteuren, het voor alle syndicaatsleden
duidelijk was dat dit werd gedaan met het oog op een mogelijke Engelse
Scheme. Ook in de procedure over de eerdere Scheme had geen van de
crediteuren bezwaar gemaakt tegen de gewijzigde rechtskeuze.

Het feit dat de High Court rechtsmacht aannam in de Apcoa zaak is van groot
belang. Hiermee is de toegang tot de Scheme voor niet-Engelse ondernemingen
in belangrijke mate verruimd. Tegelijkertijd moet in het oog worden gehouden
dat de High Court steeds in een concreet geval zal toetsen of voldaan is aan het
vereiste van sufficient connection.

De High Court zal een Scheme niet sanctioneren, als het er niet van overtuigd is
dat de Scheme erkend kan worden en ten uitvoer kan worden gelegd in het land
waar de activa van de onderneming zich bevinden.19 In paragraaf 5 gaan wij
nader in op erkenning en tenuitvoerlegging.

geen noodzakelijke en cumulatieve voorwaarden voor rechtsmacht zijn. Voor Schemes geldt
in het bijzonder, dat het tweede en derde criterium niet passend zijn, nu deze criteria zien op
ontbinding van de vennootschap en niet op herstructurering. Uit 3Re Drax blijkt dat de open
norm van ‘sufficient connection’ leidend is.

19. Re Magyar Telecom BV [2013] EWHC 3800 (Ch).
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4.3 Redelijkheidstoets

De High Court sanctioneert de aan haar voorgelegde Scheme alleen als zij
voldoet aan de fairness test. De toets is drieledig. In de eerste plaats wordt
bezien of alle formaliteiten voor de crediteurenvergaderingen die blijken uit de
wet, statuten of die waren opgelegd in de convening hearing in acht zijn
genomen en of de vereiste meerderheid of meerderheden zijn behaald. Ten
tweede wordt getoetst of de schuldeisers die vóór de Scheme gestemd hebben
‘truly representative’ waren voor de betreffende crediteurenklasse.20 In de
derde plaats beoordeelt de High Court of de Scheme fair and reasonable is en
geen onredelijke onteigening (unfair expropriation) meebrengt voor een credi-
teur. Het feit dat een Scheme door een overweldigende meerderheid is
goedgekeurd, is weliswaar een belangrijke indicatie, maar geen garantie dat
een Scheme de redelijkheidstoets kan doorstaan.

Bij de beoordeling of een Scheme fair and reasonable is, bekijkt de High Court
of de gemaakte afspraken commercieel gezien redelijk zijn. Dat wil zeggen dat
een intelligente en eerlijke man die deel uitmaakt van de betreffende klasse
crediteuren en die handelt naar zijn belang, redelijkerwijs de Scheme zou
goedkeuren.

Ook de vraag naar erkenning en verbindende kracht in het land waar de activa
zich bevinden, speelt een rol bij de beoordeling van de redelijkheid.21 Een
Scheme wordt niet gezien als redelijk, als het niet de beoogde gevolgen zal
hebben. Dit zal het geval zijn als een crediteur de afspraken in de Scheme kan
omzeilen door op eigen houtje rechtsmiddelen in te zetten tegen de debiteur in
een land dat de Scheme niet erkent, waardoor hij een voorsprong kan verkrijgen
op andere crediteuren. In de praktijk worden er om deze reden opinies van
experts op het gebied van internationaal insolventierecht aangeleverd voor
iedere jurisdictie die betrokken is bij de Scheme, welke opinies de mogelijkheid
van de erkenning in voldoende mate bevestigen.22

In de Apcoa zaak hechtte de High Court veel waarde aan het feit dat het
afketsen van de Scheme waarschijnlijk zou resulteren in het faillissement van
de groep, wat een substantieel slechtere uitkomst zou zijn voor alle senior

20. Dit zeer oude principe wordt teruggevoerd op Re Alabama, New Orleans, Texas & Pacific
Junction Railway Co [1891] 1 Ch 213.

21. Sompo Japan Insurance Inc v. Transfercom Limited [2007] EWHC 146 (Ch); Re Rodenstock
GmbH [2011] EWHC 1104 (Ch).

22. In de Apcoa Schemes ging dit om Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Belgie,
Denemarken en Noorwegen.
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crediteuren. Er was in de ogen van de rechter dus meer dat de schuldeisers
verenigde dan wat hen verdeelde. In de woorden van Justice Hildyard: “It (…)
seems to me that the advantage of avoiding insolvency and being able to share
in a larger cake would sufficiently outweigh the wish to have a larger share
than others in a much smaller cake.”

5. Erkenning en tenuitvoerlegging van een Scheme in Nederland

Zoals hierboven al aangestipt is de mogelijkheid van erkenning en tenuitvoer-
legging van een Scheme in Nederland van groot belang in de afweging van de
High Court om een Scheme te sanctioneren. Erkenning van een Scheme in
Nederland is mogelijk op grond van de EEX-Verordening (herschikking) of het
commune IPR.

5.1 EEX-Verordening (herschikking)

In recente jurisprudentie heeft de High Court op basis van buitenlandse opinies
aangenomen dat Schemes zullen worden erkend in Nederland op grond van
Artikel 36 van de EEX-Verordening (herschikking) (hierna: EEX-Vo (herschik-
king)).23 De sanctionering door de High Court wordt gezien als een ‘beslissing’ in
de zin van Artikel 2 EEX-Vo (herschikking). Voor die kwalificatie is van belang
dat de High Court een eigen afweging maakt, ondanks een eventueel uitblijven
van actief verzet door schuldeisers. Geen van de gronden voor weigering van
erkenning (zoals schending van de openbare orde) doet zich voor.

In het Van Gansewinkel-arrest overwoog Justice Snowden dat, ook als de
Scheme buiten het toepassingsbereik van de 2 EEX-Vo (herschikking) valt, de
Scheme toch erkend zal worden in andere EU-lidstaten, nu (bijvoorbeeld) een
Nederlandse rechter niet de bevoegdheid van de Engelse rechter mag toetsen op
grond van Artikel 45 lid 2 EEX-Vo (herschikking).24

Als de Brexit een feit is, zal de EEX-Vo (herschikking) niet meer als basis
kunnen dienen voor erkenning en tenuitvoerlegging van Schemes. De ver-
wachting is echter dat Engeland dan toe zal treden tot het Verdrag van Lugano,
dat vergelijkbare regels geeft als de EEX-Vo (herschikking).25

23. Re Van Gansewinkel Groep BV [2015] EWHC 2151 (Ch) 73.
24. Deze redenering is echter verworpen door Justice Briggs in Re Rodenstock GmbH [2011]

EWHC 1104 (Ch) 49.
25. R.D. Vriesendorp, ‘Brexit en Nederlands internationaal insolventierecht’, TvI 2016/25.
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5.2 Commune IPR

Erkenning en tenuitvoerlegging kunnen ook plaatsvinden op grond van het
commune Nederlandse IPR.26 Aan vier vereisten moet worden voldaan: (i) de
buitenlandse rechter was (op basis van een internationaal algemeen aanvaarde
grondslag) bevoegd om van de zaak kennis te nemen, (ii) het vonnis is tot stand
gekomen na een behoorlijke rechtspleging, (iii) er is geen sprake van strijd met
de openbare orde en (iv) er is geen strijd met een eerdere beslissing tussen
partijen.27 In paragraaf 4.2 zijn wij ingegaan op de criteria aan de hand waarvan
beoordeeld wordt of de Engelse rechter bevoegd is om een Scheme voor een
buitenlandse onderneming te sanctioneren. Ook aan de andere eisen is volgens
ons voldaan.

6. Slot

In afwachting van de WCO II en de richtlijn die de Europese Commissie in
voorbereiding heeft, zullen ondernemingen in moeilijkheden baat kunnen hebben
bij het toepassen van een Scheme of Arrangement. Met het Apcoa arrest heeft de
High Court de toegangspoort voor buitenlandse ondernemingen tot de Engelse
regeling een stukje verder opengezet. Een forum- en rechtskeuze voor Engels
recht zijn volgens de pragmatische High Court voldoende om de vereiste
sufficient connection met Engeland aan te nemen – ook als de betreffende
clausules gewijzigd zijn met als enige doel om een Scheme mogelijk te maken.
Dat kan nadelig uitpakken voor individuele crediteuren die gedwongen worden
tot een herstructurering die wellicht tegen hun belangen indruist. Aan de andere
kant kan een Scheme ondernemingen redden van faillissement. De sanctionering
door de High Court moet ervoor zorgen dat ieders belang wordt gehoord en
gewogen.

26. Zie ook Re Van Gansewinkel Groep BV [2015] EWHC 2151 (Ch), 75-76.
27. HR 26 september 2014, JOR 2014/350 m.nt. Van der Plas.
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De koers van de curator van een beursvennootschap

MR. M.R. VAN ZANTEN1

1. Inleiding

In deze bijdrage gaat het niet over zo maar een failliet, maar over een failliet
verklaarde uitgevende instelling, ook wel beursvennootschap genoemd. Een
beursvennootschap kan verschillende activiteiten uitoefenen. De Wet op het
financieel toezicht (Wft) en de Verordening marktmisbruik2 bevatten voor
beursvennootschappen een aantal specifieke bepalingen. De specifieke bepa-
lingen die gelden voor beursvennootschappen dienen ter bescherming van de
beleggers en ter bestrijding van marktmisbruik. Deze zorgen er voor dat een
beursvennootschap, ook (juist!) als het financieel slecht gaat, openheid geeft
over haar financiële situatie. Bij niet beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het
juist vaak aan openheid met betrekking tot hun financiële situatie. Het valt
dadelijk op, dat er een spanningsveld bestaat tussen wat commercieel wenselijk
is te communiceren en wat op basis van de geldende regelgeving verplicht moet
worden gedeeld met de markt. De keerzijde van het feit dat de beursvennoot-
schap kapitaal uit de markt kan trekken is het feit dat zij voortdurend in de
schijnwerpers staat en transparantie moet betrachten naar diezelfde markt.

In deze bijdrage zal worden besproken welke gevolgen het faillissement van
een uitgevende instelling met een zetel in Nederland en een beursnotering aan
Euronext Amsterdam heeft voor de in het faillissement aangestelde curator.
Daarnaast kunnen beursvennootschappen ook gebruik maken van de in de
praktijk ontwikkelde pre-pack.3 Gelet op de strikte (in 2016 aangepaste
Europese) regelgeving die van toepassing is op een beursvennootschap is het
voor de (beoogd) curator van belang te weten aan welke specifieke regels hij

1. Marc van Zanten is advocaat bij CMS te Amsterdam. Hij verricht als buitenpromovendus
aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de pre-pack. Met dank aan Nicole
Bokern, Jonathan van Ee en Redmar Poen, die als student-stagiaires van CMS onderzoek
hebben verricht voor dit artikel. Daarnaast is de auteur veel dank verschuldigd aan mr. drs.
C.J.M. Wermers, advocaat bij CMS te Amsterdam, voor haar uiterst bruikbare opmerkingen
op een eerdere versie van dit artikel.

2. Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173), hierna: ‘Verorde-
ning marktmisbruik’.

3. Verwezen wordt naar Royal Imtech N.V. (aanwijzing beoogd curatoren op 5 augustus 2015),
het enige voorbeeld tot nu toe.
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moet voldoen gedurende de periode van zijn aanwijzing, respectievelijk
aanstelling. Het faillissement van een beursvennootschap kan bij curatoren
een groot aantal vragen oproepen. Welke invloed hebben deze specifieke regels
op zijn beheer of zijn deze regels uitsluitend voor het bestuur van de beurs-
vennootschap van belang? Loopt hij hierdoor qualitate qua of pro sé nog extra
aansprakelijkheidsrisico’s buiten de gebruikelijke risico’s? Wat zijn de gevol-
gen voor de boedel van schending van deze regels?

De regelgeving is voor de meeste insolventiejuristen waarschijnlijk geen
dagelijkse kost. Faillissementen van beursvennootschappen komen niet vaak
voor. De afgelopen 25 jaar zijn onder meer de navolgende beursvennootschap-
pen failliet verklaard: DAF, Ring!Rosa, Landis, KPNQwest, Van der Hoop
Bankiers, Dico International, Van der Moolen, Innoconepts, Royal Imtech en
Macintosh Retail Group. Hoewel de hectiek die gepaard gaat met een dergelijk
faillissement voor de curator zorgt voor enerverende tijden is de bestudering
van deze, nogal droge, materie lang niet zo spannend. Daarbij geldt ook nog dat
deze regelgeving voortdurend verandert, zelf tijdens het schrijven van deze
bijdrage werd steeds weer nieuwe wet –en regelgeving gepubliceerd.4 Het doel
van deze bijdrage in deze INSOLAD lustrumcongresbundel is ervoor te zorgen
dat de lezer op hoofdlijnen bekend raakt met de regelgeving zodat van die
kennis bij een pre-pack of een faillissement van een beursvennootschap kan
worden geprofiteerd. Dit zal naar ik hoop voldoende prikkels geven voor de
lezer tot het consumeren van deze enigszins taaie kost.

In deze bijdrage zal ik eerst de (on)mogelijkheid van de “pre-pack methode”
bij een beursvennootschap bespreken en de gevolgen van de wetgeving voor
beursvennootschappen voor het handelen van de beoogd curator (hoofdstuk 2),
waarna de gevolgen van de wetgeving voor beursvennootschappen voor het
beheer van de curator na faillietverklaring van een beursvennootschap zullen
worden besproken (hoofdstuk 3).

2. De pre-pack en de beursvennootschap5

Inleiding
Nadat aan Royal Imtech N.V. (‘Royal Imtech’) op 11 augustus 2015 voorlopig
surseance van betaling werd verleend bleek uit de beschikking van de
Rechtbank Rotterdam dat zes dagen eerder al twee beoogd curatoren door de
rechtbank waren aangewezen. De vraag kan worden gesteld of de stilte die

4. De tekst van deze bijdrage is afgesloten op 1 december 2016.
5. Over dit onderwerp heb ik eerder gepubliceerd, zie: M.R. van Zanten, ‘De pre-pack en de

beursvennootschap’, TvI 2016/14, p. 98-110. Dit hoofdstuk betreft een actualisering van dit
artikel.
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noodzakelijk is na de aanwijzing van de beoogd curator wel past bij een
beursvennootschap. Een beursvennootschap is namelijk aan allerlei regels
gebonden die er nu juist voor moeten zorgen dat de markt zoveel als mogelijk
wordt geïnformeerd over de (financiële) positie van de beursvennootschap
zodat de beleggers weten hoe hun (mogelijke) belegging ervoor staat. Dat lijkt
niet te passen bij de stilte rond de aanwijzing van een beoogd curator.

In dit hoofdstuk zal ik na een korte beschrijving van de pre-pack methode (2.1)
onderzoeken of (de aanvraag voor) de aanwijzing van een beoogd curator
voorwetenschap (voorheen aangeduid als: koersgevoelige informatie) betreft
(2.2). Vervolgens zal het doel van de wettelijke publicatieverplichting worden
besproken waarbij aandacht zal worden besteed aan het standpunt van deMinister
van Veiligheid & Justitie (‘Minister’) en recente Europese regelgeving en de
consequenties daarvan voor de praktijk (2.3-2.8).

2.1 WCO I

Op 21 juni 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet continuïteit
ondernemingen I (‘WCO I’) met algemene stemmen aangenomen.6 Met WCO I
beoogt de Minister een wettelijke basis te verschaffen aan de in Nederland bij
acht van de elf rechtbanken ontwikkelde pre-packpraktijk waardoor de moge-
lijkheden een faillissement op een zorgvuldige wijze voor te bereiden worden
vergroot. De rechtbank kan op verzoek van de schuldenaar een beoogd curator
aanwijzen.7 Een essentieel onderdeel van WCO I is de stilte van de voorberei-
dingsfase waarin de beoogd curator in alle rust het aanstaande faillissement kan
voorbereiden en de mogelijkheden van een doorstart van de activiteiten van de
in financiële moeilijkheden verkerende onderneming kan onderzoeken. Hier-
door kan de schade bij alle schuldeisers (waaronder de werknemers) en andere
betrokkenen zoveel mogelijk worden beperkt met behoud van zoveel mogelijk
werkgelegenheid.8 De stilte zorgt er voor dat de onderneming nog niet te
maken krijgt met negatieve publiciteit die vaak volgt op de faillietverklaring en
die kan leiden tot waardevermindering of zelfs onmogelijkheid tot voortzetting
van de activiteiten. De stilte (en de daarmee gepaard gaande zwakkere positie

6. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een
beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en
vergroting van de kansen op voortzetting van een onderneming of van een doorstart van
rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I), thans aanhangig bij de
Eerste Kamer (Kamerstukken I 34 218, A). De inbreng voor het nader voorlopig verslag is
bepaald op 14 februari 2017.

7. Zie uitgebreid over WCO I en de rol van de beoogd curator onder andere: M.R. van Zanten, ‘De
beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web’, TvI 2015/35, p. 226-239.

8. Art. 363 lid 1 Fw.
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van de stakeholders gedurende de stille voorbereidingsfase) wordt gecompen-
seerd door de opdracht aan de beoogd curator en de beoogd rechter-commis-
saris het traject met een kritische blik te volgen. Voorts dient de beoogd curator
de bestuurder aan te spreken indien het voorbereidingstraject een wending lijkt
te nemen waardoor de belangen die hij behartigt in het gedrang lijken te
komen.9 De stilte is acceptabel omdat deze bevorderlijk is voor het verwezen-
lijken van de meerwaarde tijdens de stille voorbereidingsfase, in die zin dat de
schade van de betrokkenen bij het eventuele faillissement hierdoor zal kunnen
worden beperkt. In WCO I zijn de nodige voorzieningen getroffen tegen
misbruik10 en ter bevordering van spoedige transparantie achteraf.11 De
regeling geldt voor alle ondernemingen, ongeacht de activiteiten die zij
ontplooien en ongeacht de rechtsvorm waarin zij worden gedreven.12 De
Minister meent dat de huidige pre-pack voor zowel beursvennootschappen
als niet-beursgenoteerde ondernemingen kan worden gebruikt.13

Voor de beantwoording van de vraag of een aanwijzing van een beoogd
curator van een beursvennootschap mogelijk is dient eerst te worden onder-
zocht of in dat geval sprake is van voorwetenschap, omdat dat essentieel is voor
de beantwoording van de vraag of de (Europese) regels ter bestrijding van
marktmisbruik van toepassing zijn.

2.2 Voorwetenschap en aanwijzing beoogd curator

Bij een Europese richtlijn14 wordt handel met voorwetenschap en markt-
manipulatie bestreden. De bevoegde autoriteit kan vervolgens richtsnoeren
verstrekken met betrekking tot aangelegenheden die onder de richtlijn vallen

9. Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2015/16, 34 218, nr. 6, p. 8.
10. Uitsluitend indien er sprake is van meerwaarde kan een verzoek om toewijzing van een

beoogd curator ex art. 363 lid 1 Fw worden toegewezen; bestuurders kunnen op basis van
het nieuwe art. 2:138/248 BW aansprakelijk worden gesteld, indien zij in hun verzoek om
aanwijzing doelbewust verkeerde informatie hebben verstrekt; er kan een crediteuren-
commissie worden ingesteld ex art. 74 lid 2 Fw; de eerdere betrokkenheid van de beoogd
curator kan leiden tot betere bestrijding van misbruik en de huidige misbruikjurisprudentie
geldt onverkort; de OR wordt ex art. 363 lid 4 Fw in beginsel betrokken bij de voorbereiding
van het faillissement.

11. Art. 366 leden 3 en 4 Fw. Deze informatie kan onder meer worden gebruikt voor het
instellen van verzet tegen de faillietverklaring ex art. 10 lid 1 Fw.

12. A.M. Wolffram-van Doorn en E. Schmieman, ‘De Wet Continuïteit Ondernemingen I: een
stevige eerste steen voor de nieuwe reorganisatiepijler’, TvI 2015/34, p. 221.

13. De Minister van Veiligheid & Justitie d.d. 15 oktober 2015 in antwoord op schriftelijke
Kamervragen over de rol van banken bij faillissementen, Aanhangsel Handelingen II 2015/
16, 316, sub vraag 3.

14. Richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
28 januari 2003 betreffende marktmisbruik (PbEU 2003, L 96), hierna: ‘Richtlijn markt-
misbruik 2013’.
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zoals de definitie van voorwetenschap.15 Inmiddels zijn de regels betreffende
marktmisbruik te vinden in de Verordening marktmisbruik. Deze regels gelden
voor beursvennootschappen, in de Verordening marktmisbruik aangeduid als
uitgevende instelling. Een uitgevende instelling is een privaat- of publiekrech-
telijke juridische entiteit die financiële instrumenten emitteert of voorstelt te
emitteren, waarbij de uitgevende instelling, in het geval van certificaten van
aandelen die financiële instrumenten vertegenwoordigen, de uitgevende instel-
ling van het vertegenwoordigende financiële instrument is.16 Een beursven-
nootschap dient op grond van art. 17 lid 1 Verordening marktmisbruik
voorwetenschap, die rechtstreeks betrekking heeft op de beursvennootschap,
zo snel mogelijk openbaar te maken. Onder voorwetenschap wordt op basis van
de Verordening marktmisbruik verstaan:

“a)niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer uitgevende instellingen of
op een of meer financiële instrumenten en die, indien zij openbaar zou
worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de
koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële
instrumenten;

b) in verband met grondstoffenderivaten, niet openbaar gemaakte infor-
matie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
heeft op een of meer van dergelijke derivaten of die rechtstreeks
betrekking heeft op het daaraan gerelateerde spotcontract voor grond-
stoffen, en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk
een significante invloed zou hebben op de koers van deze derivaten of
van daaraan gerelateerde spotcontracten voor grondstoffen, en waarvan
redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze openbaar wordt gemaakt of
die verplicht openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig Europese
of nationale wettelijke of reglementaire bepalingen, marktvoorschriften,
contracten, praktijken of gebruiken, op de betrokken grondstoffenderi-
vatenmarkten of spotmarkten;

c) in verband met emissierechten of daarop gebaseerde geveilde producten,
niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer van deze instrumenten, en
die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een signifi-
cante invloed zou hebben op de koers van deze financiële instrumenten of
van daarvan afgeleide financiële instrumenten;

15. Overweging 21 Richtlijn marktmisbruik 2003.
16. Art. 3 lid 1 sub 21 Verordening marktmisbruik.
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d) voor personen die zijn belast met de uitvoering van orders met
betrekking tot financiële instrumenten, betekent voorwetenschap tevens
informatie die door een klant wordt verstrekt en verband houdt met de
lopende orders van de klant inzake financiële instrumenten, die concreet
is, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer
uitgevende instellingen of op een of meer financiële instrumenten en die,
indien zij openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een significante
invloed zou hebben op de koers van deze financiële instrumenten, de
koers van daaraan gerelateerde spotcontracten voor grondstoffen of de
koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten”17

De informatie is voldoende concreet

“indien zij betrekking heeft op een situatie die bestaat of waarvan
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op
een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag
worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie
specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke
invloed van bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van de
financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten, de
daaraan gerelateerde spotcontacten voor grondstoffen of de geveilde, op
emissierechten gebaseerde producten. In het geval van een in tijd gespreid
proces dat erop is gericht een bepaalde situatie of gebeurtenis te doen
plaatsvinden, of dat resulteert in een bepaalde situatie of gebeurtenis, kan
deze toekomstige situatie of deze toekomstige gebeurtenis, alsook de tussen-
stappen in dat proces die verband houden met het ontstaan of het
plaatsvinden van die toekomstige situatie of die toekomstige gebeurtenis,
in dit verband als concrete informatie worden beschouwd.”18

De beursvennootschap is verantwoordelijk voor het maken van de afweging of
sprake is van voorwetenschap. De AFM gaat ervan uit dat de aanvraag van
surseance van betaling of faillissement een belangrijk feit over strategie van de
onderneming is en daarmee een mogelijk voorbeeld van voorwetenschap
oplevert.19 Het ligt dan ook voor de hand te concluderen dat ook (het indienen
van een aanvraag tot) de aanwijzing van een beoogd curator kan worden
gekwalificeerd als voorwetenschap.20 Ook de Minister stelt zich op dit

17. Zie art. 7 lid 1 Verordening marktmisbruik. De AFM heeft deze opgenomen in haar brochure
‘Openbaarmaking van voorwetenschap’, juni 2016, p. 6-7.

18. Art. 7 lid 2 Verordening marktmisbruik.
19. AFM, ‘Openbaarmaking van voorwetenschap’, juni 2016, p. 10.
20. Zie ook: S.M. Bartman, ‘De ondergang van Imtech’, Ondernemingsrecht 2015/106.
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standpunt. Bij twee gelegenheden heeft hij vragen beantwoord over de pre-pack
en de beursvennootschap waarbij hij voorbijgaat aan beantwoording van de
voorvraag of sprake is van voorwetenschap, die door hem kennelijk bevestigd
wordt beantwoord.21

Hurenkamp/Rutten stellen zich op het standpunt dat de aanwijzing van een
beoogd curator kwalificeert ‘als concrete informatie die rechtstreeks betrekking
heeft op de beursvennootschap, niet openbaar is en significante invloed zal
hebben op de koers van de beursgenoteerde aandelen’ en daarmee voldoet aan
de kwalificatie van voorwetenschap.22

Het feit dat een beursvennootschap zodanig ernstige financiële problemen
heeft dat zij in een situatie dreigt te raken waarin zij met het betalen van haar
schulden niet zal kunnen voortgaan23 (en verzoekt om aanwijzing van een
beoogd curator) is naar mijn mening inderdaad te beschouwen als voorweten-
schap.24 Honig heeft informatie over ‘een naderend faillissement’ als voor-
wetenschap aangemerkt, waaronder dan vrij eenvoudig ook de aanwijzing van
een beoogd curator kan worden begrepen.25 Daardoor wordt een bespreking
van de wettelijke vereisten met betrekking tot de publicatieverplichting van
voorwetenschap en de uitzonderingen daarop relevant.

2.3 Doel wettelijke publicatieverplichtingen

De verplichting tot publicatie van voorwetenschap ter bevordering van de markt-
integriteit was neergelegd in art. 5:25i Wft. Ook in de Verordening marktmisbruik
staat marktintegriteit centraal. Deze verordening is op 2 juli 2014 in werking
getreden. Vanaf 3 juli 2016 zijn de lidstaten onderworpen aan de bepalingen ten
aanzien van voorwetenschap en is art. 5:25i Wft komen te vervallen.26 De
Verordening marktmisbruik gaat ervan uit dat marktintegriteit een voorwaarde
is voor een goede werking van de effectenmarkt en dat een goede werking van de
effectenmarkt op haar beurt een voorwaarde is voor economische groei en

21. De Minister van Veiligheid & Justitie d.d. 15 oktober 2015 in antwoord op schriftelijke
Kamervragen over de rol van banken bij faillissementen, Aanhangsel Handelingen II 2015/
16, 316, p. 2, sub vraag 3 en Nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2015/16,
34 218, nr. 6, p. 36.

22. J.R. Hurenkamp en K. Rutten, ‘De Pre-pack bij beursvennootschappen: koersgevoelige
informatie? Over de spagaat tussen WCO I en art. 5:25i Wft’, in: Geschriften vanwege de
Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, Deventer: Kluwer 2016, p. 251.

23. Dit is het in art. 363 lid 1 Fw opgenomen criterium waaraan de verzoeker moet voldoen voor
toewijzing van het verzoek om aanwijzing van een beoogd curator.

24. Zie eerder: M.R. van Zanten, ‘De pre-pack en de beursvennootschap’, TvI 2016/14, p. 99-
100.

25. S.L. Honig, ‘De Verordening Marktmisbruik veranderingen per 3 juli 2016’, Bb 2016/60.
26. Zie art. 39 Verordening marktmisbruik.
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welvaart. Art. 17 Verordening marktmisbruik verplicht een beursvennootschap
voorwetenschap die rechtstreeks betrekking heeft op de beursvennootschap zo
snel mogelijk openbaar te maken op een zodanige wijze dat deze snel toegankelijk
is en volledig, op correcte wijze en tijdig kan worden beoordeeld door het publiek.
Met betrekking tot de waarde van openbaarmaking van voorwetenschap wordt in
de Verordening marktmisbruik het volgende overwogen:

“De openbaarmaking van voorwetenschap door een uitgevende instelling is
van wezenlijk belang om handel met voorwetenschap te vermijden en ervoor
te zorgen dat beleggers niet worden misleid. Uitgevende instellingen moeten
daarom worden verplicht het publiek zo snel mogelijk op de hoogte te brengen
van voorwetenschap. Deze verplichting kan onder bijzondere omstandighe-
den evenwel schade toebrengen aan de legitieme belangen van uitgevende
instellingen. In dergelijke omstandigheden moet worden toegestaan dat
openbaarmaking later plaatsvindt, op voorwaarde dat het niet waarschijnlijk
is dat uitstel misleiding van het publiek tot gevolg heeft en de uitgevende
instelling de vertrouwelijkheid van de informatie kan waarborgen.”27

Voorts is overwogen:

“De eis om voorwetenschap openbaar te maken kan voor kleine en
middelgrote ondernemingen (…) waarvan de financiële instrumenten zijn
toegelaten voor handel op mkb-groeimarkten, bijzonder lastig zijn vanwege
de kosten van de opvolging van de informatie waarover ze beschikken en het
inwinnen van juridisch advies over de vraag of en wanneer informatie moet
worden openbaar gemaakt. Toch is een snelle openbaarmaking van voor-
wetenschap van wezenlijk belang voor het vertrouwen van de beleggers in
deze uitgevende instellingen. Daarom moet ESMA richtsnoeren kunnen
vaststellen om de uitgevende instellingen bij te staan bij het naleven van de
verplichting om voorwetenschap openbaar te maken zonder de bescherming
van beleggers in gevaar te brengen.”28

De informatievoorziening is essentieel voor deelnemers aan de financiële
markten. Zonder deze informatie kunnen zij hun aankoop –en verkoopbeslis-
singen niet maken en verwordt beleggen tot gokken. Net als art. 5:25i lid 3 Wft
biedt de Verordening marktmisbruik de mogelijkheid aan de beursvennootschap
op eigen verantwoordelijkheid de publicatie van voorwetenschap uit te stellen.
De vraag is of de beursvennootschap die aanwijzing van een beoogd curator

27. Zie overweging 49 Verordening marktmisbruik.
28. Zie overweging 55 Verordening marktmisbruik.

498

Mr. M.R. van Zanten



verzoekt de openbaarmaking van deze informatie kan uitstellen. Het antwoord
op deze vraag dient vanaf 3 juli 2016 te worden gezocht in de Verordening
marktmisbruik.29 Aangezien de aanwijzing van de beoogd curator (uiteraard30)
niet wordt genoemd in de Verordening marktmisbruik moet worden onderzocht
of een dergelijke aanwijzing, ook tot een eventueel moment waarop een
dergelijke aanwijzing specifiek wordt genoemd als rechtvaardiging voor uitstel,
zou kunnen vallen onder de uitstelmogelijkheden. Uit de artikelen die tot
dusver over dit onderwerp zijn gepubliceerd blijkt dat er verschillend kan
worden gedacht over het antwoord op deze vraag.31

2.4 Uitstel van openbaarmaking

Art. 17 lid 4 van de Verordening marktmisbruik bepaalt:

“Een uitgevende instelling of een deelnemer aan een emissierechtenmarkt
kan op eigen verantwoordelijkheid de openbaarmaking van voorweten-
schap uitstellen mits aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) onmiddellijke openbaarmaking zou waarschijnlijk schade toebrengen

aan de rechtmatige belangen van de uitgevende instelling of de
deelnemer aan een emissierechtenmarkt;

b) het is niet waarschijnlijk dat het publiek door het uitstel van de
openbaarmaking zou worden misleid;

c) de uitgevende instelling of de deelnemer aan een emissierechtenmarkt is
in staat om de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie te
garanderen.

(…)

Als een uitgevende instelling of een deelnemer aan een emissierechtenmarkt
de openbaarmaking van voorwetenschap heeft uitgesteld krachtens het

29. Het bepaalde in art. 5:25i Wft is zoals eerder vermeld vervallen na het van toepassing
worden van art. 17 van de Verordening marktmisbruik. Daarnaast wordt hierdoor de
Richtlijn marktmisbruik 2003 ingetrokken.

30. Ten tijde van de totstandkoming van de Verordening marktmisbruik was er (nog) geen
wettelijke regeling in Nederland met betrekking tot de aanwijzing van een beoogd curator.

31. Zie enerzijds: J.R. Hurenkamp en K. Rutten, ‘De Pre-pack bij beursvennootschappen:
koersgevoelige informatie? Over de spagaat tussen WCO I en art. 5:25i Wft’, in: Geschriften
vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, Deventer: Kluwer 2016, p. 251-
258; J.R. Hurenkamp en K. Rutten, ‘Reactie naar aanleiding van TvI 2016/14, TvI 2016/23,
p. 162-164, die van mening zijn dat de aanwijzing niet onder de uitstelmogelijkheden valt en
anderzijds: M.R. van Zanten, ‘De pre-pack en de beursvennootschap’, TvI 2016/14, p. 98-
110, die stelt dat de aanwijzing hier wel onder valt.
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onderhavige lid, stelt deze de in lid 3 bedoelde bevoegde autoriteit daarvan
onmiddellijk nadat de informatie openbaar is gemaakt op de hoogte en zet
hij schriftelijk uiteen op welke wijze aan de in dit lid opgenomen voor-
waarden voor het uitstel is voldaan. Als alternatief kunnen de lidstaten
bepalen dat een afschrift van een dergelijke toelichting enkel op verzoek van
de in lid 3 bedoelde bevoegde autoriteit hoeft te worden overgelegd.”

De uitwerking van de Verordening marktmisbruik zal sterk worden bepaald
door de technische uitvoeringsnormen zoals die zijn opgesteld door ESMA.32

Op 28 september 2015 heeft ESMA op basis van art. 18 Verordening markt-
misbruik de definitieve technische uitvoeringsnormen gepubliceerd.33 In de
bijlagen bij de technische uitvoeringsnormen zijn concept Verordeningen
opgenomen ten aanzien van onder meer de verplichtingen die bestaan indien
een uitgevende instelling besluit tot uitstel van publicatie. Er zijn inmiddels al
meerdere definitieve uitvoeringsverordeningen en gedelegeerde verordeningen
vastgesteld. Daarnaast heeft ESMA op basis van art. 17 lid 11 Verordening
Marktmisbruik op 28 januari 2016 concept ‘Guidelines on the Market Abuse
Regulation’ (‘Concept Guidelines’) ter consultatie aangeboden. In de Concept
Guidelines wordt nader ingegaan op het in art. 17 lid 4 van de Verordening
marktmisbruik vereiste rechtmatige belang en op het antwoord op de vraag
wanneer misleiding waarschijnlijk is.34 De definitieve Guidelines zijn door
ESMA vastgelegd in het Final Report van 13 juli 2016 (‘Guidelines’).35 In de
hiernavolgende paragrafen zullen de drie (cumulatieve) voorwaarden voor
uitstel van publicatie worden besproken aan de hand van de ten tijde van het
schrijven van deze bijdrage gepubliceerde (Europese) regelgeving.

2.5 Rechtmatig belang

In art. 17 lid 11 van de Verordening marktmisbruik krijgt ESMA de opdracht
Guidelines op te stellen waarin een niet-uitputtende lijst van voorbeelden van
rechtmatig belang bij uitstel is opgenomen. In deze Guidelines heeft ESMA,

32. Zie art. 18 Verordening marktmisbruik. ESMA staat voor: European Securities and Markets
Authority.

33. Zie de Draft technical standards on the Market Abuse Regulation. Deze technische
uitvoeringsnormen zijn te raadplegen via: https://www.esma.europa.eu/databases-library/
esma-library?f%5B0%5D=im_esma_sections%3A22.

34. Het Consultation Paper met daarin opgenomen de Draft guidelines on the Market Abuse
Regulation is te vinden op: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library?%
5B0%5D=im_esma_sections%3A22.

35. Final Report Guidelines on the Market Abuse Regulation- market soundings and delay of
disclosure of inside information, ESMA 2016/1130.
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voor zover bij een pre-pack van belang zou kunnen zijn, de volgende vormen
van rechtmatig belang bij uitstel opgenomen:

“a. the issuer is conducting negotiations, where the outcome of such
negotiations would likely be jeopardised by immediate public disclosure.
Examples of such negotiations may be those related to mergers, acquisi-
tions, splits and spin-offs, purchases or disposals of major assets or
branches of corporate activity, restructurings and reorganisations.

b. the financial viability of the issuer is in grave and imminent danger,
although not within the scope of the applicable insolvency law, and
immediate public disclosure of the inside information would seriously
prejudice the interests of existing and potential shareholders by jeo-
pardising the conclusion of the negotiations aimed to ensure the
financial recovery of the issuer;(…)”36

Onderhandelingen
Uitstel van publicatie van het feit dat er een stille voorbereidingsfase is, kan
naar mijn mening in het rechtmatige belang zijn van de beursvennootschap als
bedoeld in de Guidelines. Uitstel zal namelijk een gunstige invloed kunnen
hebben op de onderhandelingen. Dit wordt, volgens de Guidelines, los gezien
van de vraag of uitstel van publicatie nadelig is voor (potentiële) aandeelhou-
ders. Na de tekst onder a volgt een punt. Vervolgens volgt onder b de passage
waarin de belangen van de aandeelhouders worden genoemd en na die passage
volgt een punt komma waarna nog een aantal andere vormen van rechtmatig
belang wordt genoemd. Het onder a gestelde is dus een ‘geïsoleerd’ te
beschouwen categorie. De insolventiewetgeving speelt voor deze eerste cate-
gorie van rechtmatig belang dan ook geen rol van betekenis. Die wetgeving
wordt namelijk pas genoemd in het kader van de tweede categorie onder b.37

Voorts is de tekst van de Guidelines ten opzichte van de Draft Guidelines
aangevuld met onder meer: ‘restructurings and reorganisations’. De onderhan-
delingen in het kader van de voorbereiding van een verkoop na de stille
voorbereidingsfase vallen naar mijn idee onder deze voorbeelden.

36. Final Report Guidelines on the Market Abuse Regulation- market soundings and delay of
disclosure of inside information, ESMA 2016/1130, p. 63-64 en Market Abuse Regulation-
Guidelines Delay in the disclosure of inside information d.d. 20 oktober 2016, ESMA/2016/
1478, p. 4 onder 8.

37. Overigens valt op dat de AFM niet duidelijk het onderscheid maakt tussen de voorbeelden
van rechtmatig uitstel onder a) en b) zoals opgenomen in het Final Report Guidelines, zie
AFM, ‘Openbaarmaking van voorwetenschap’, juni 2016, p. 13.
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In overweging 50 van de Verordening marktmisbruik worden ook de lopende
onderhandelingen genoemd, namelijk sub a. In de tweede volzin van overwe-
ging 50 sub a wordt vervolgens aangegeven:

“In het bijzonder wanneer de financiële levensvatbaarheid van de uitge-
vende instelling in ernstig en imminent gevaar is, zij het niet in het kader
van de toepasselijke insolventiewetgeving, mag de openbaarmaking van
informatie voor beperkte tijd worden uitgesteld wanneer een dergelijke
openbaarmaking de belangen van bestaande en potentiële aandeelhouders
ernstig zou schaden doordat de afronding van bepaalde onderhandelingen
voor de verzekering van het financieel herstel van de uitgevende instelling
op lange termijn erdoor in het gedrang zou worden gebracht.”

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er sprake is van verschil tussen de
tekst van art. 50 Verordening marktmisbruik en de Guidelines. In overweging
50 worden de onderhandelingen wel op een lijn gebracht met de insolventie-
wetgeving en de belangen van (potentiële) aandeelhouders. Met de aangepaste
tekst van de Guidelines, waarin ook herstructurering en reorganisatie zijn
toegevoegd, zijn de onderhandelingen in het kader van de stille voorberei-
dingsfase meer onder de genoemde voorbeelden te brengen waardoor het
argument dat deze valt onder een rechtmatig belang van uitstel sterker is
geworden. Op basis van het vorenstaande kom ik tot de conclusie dat de
aanwijzing een rechtmatig belang voor uitstel van publicatie op kan leveren op
basis van de eerste categorie, omdat dit in het belang kan zijn van de uitkomst
van gevoerde onderhandelingen. Voor de volledigheid zal ook de tweede
categorie zoals genoemd in de Guidelines worden besproken.

Ernstig en imminent gevaar
Uitstel van publicatie zal volgens de Guidelines eveneens in het belang van de
beursvennootschap kunnen zijn, omdat deze in ernstig en imminent gevaar is.
Nu in de tweede categorie is gesteld ‘although not within the scope of the
applicable insolvency law’ dient de vraag gesteld te worden of de stille
voorbereidingsfase wel (ook) onder deze categorie kan worden gebracht, te
meer daar de stille voorbereidingsfase niet zozeer is gericht op het herstel van
de beursvennootschap (‘aimed to ensure the financial recovery of the issuer’),
maar meer gericht is op een doorstart (na het voorbereide faillissement) door
een derde partij. Over de betekenis van deze toevoeging is niets te vinden in de
totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling. Het is dan ook niet duidelijk
wat hiermee precies wordt bedoeld. Gewezen zou kunnen worden op het feit
dat de bepalingen van WCO I worden toegevoegd in een nieuwe Titel IV van de
Faillissementswet met als titel: ‘Buiten faillissement en surseance van betaling.’
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Dit zou een aanleiding kunnen zijn te concluderen dat deze tweede categorie
ook van toepassing zou kunnen zijn bij een aanwijzing van een beoogd curator,
omdat er geen sprake is van een insolventieprocedure. Voorts kan gewezen
worden op het feit dat als er eenmaal wel sprake is van een insolventieproce-
dure (waarbij dan gedacht moet worden aan een procedure zoals opgenomen op
Bijlage A bij de Europese Insolventieverordening) openbaarmaking hiervan
dadelijk zal volgen zodat de vraag of rechtmatig belang bij uitstel bestaat op dat
moment niet relevant meer is.

Hurenkamp/Rutten stellen zich evenwel op het standpunt dat ervan moet
worden uitgegaan dat de aanwijzing van de beoogd curator onderdeel uitmaakt
van de insolventiewetgeving. Naar hun mening is de tweede categorie dan ook
niet van toepassing bij de aanwijzing van een beoogd curator.38 Mijns inziens
bestaat er in dit verband wel degelijk een verschil tussen de figuur van de
aanwijzing in stilte van de beoogd curator uit art. 363 Fw e.v. en de figuur van
faillissement en surseance van betaling. Laatstgenoemde procedures betreffen
openbare procedures in het kader waarvan volgens de Europese wetgever
uitstel van publicatie over het voeren van onderhandelingen kennelijk niet te
rechtvaardigen is. Overweging 50 (waarin is gesteld dat uitstel mogelijk is
indien er onderhandelingen plaatsvinden mits niet in het kader van de
toepasselijke insolventiewetgeving) en art. 17 Verordening marktmisbruik
bepalen dan dat in dergelijke (openbare) procedures niet mag worden afgezien
van publicatie van dergelijke onderhandelingen. Dat past ook bij de aard van de
voor de gezamenlijke crediteuren geopende openbare procedure. Dit is anders
bij de aanwijzing van de beoogd curator. De rechtbank maakt bij de beoordeling
van het verzoek een belangenafweging: het verzoek wordt in een dergelijk
geval getoetst of de aanwijzing meerwaarde heeft voor de gezamenlijke
crediteuren. In de herziene Insolventieverordening (‘IVO II’),39 die na
26 juni 2017 van toepassing is, is het materiële toepassingsgebied van de
Insolventieverordening gewijzigd. Uit art. 1 lid 1 IVO II blijkt dat het materiële
toepassingsgebied ‘openbare collectieve procedures’ omvat en dat daaronder
ook pre-insolventieprocedures kunnen vallen. De rechtsfiguur van de aanwij-
zing van de beoogd curator zal volgens de considerans niet onder dit
toepassingsgebied vallen. In de considerans is namelijk gesteld dat ‘vertrou-
welijke insolventieprocedures’ buiten het toepassingsgebied van IVO II val-
len.40 Dus ook de aangepaste Europese insolventiewetgeving ondersteunt de

38. J.R. Hurenkamp en K. Rutten, ‘Reactie naar aanleiding van TvI 2016/14’, TvI 2016/23,
p. 163.

39. Verordening (EU) 2015/848 van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (herschik-
king) (PbEU 2015, L 141/19).

40. Considerans IVO II, nr. 12 en 13 en S. van Dongen, ‘De herziene Insolventieverordening’,
FIP 2016/215.
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stelling dat vertrouwelijke insolventieprocedures niet onder de (Europese)
insolventiewetgeving vallen.

Aangezien onduidelijkheid kan bestaan of de (indiening van het verzoek tot)
aanwijzing van de beoogd curator valt onder de insolventiewetgeving zou deze
onzekerheid kunnen worden voorgelegd aan de AFM zodat deze voor de
praktijk duidelijkheid kan verschaffen.

Ten slotte kan worden gewezen op de Richtlijn herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen.41 In art. 39 BRRD is bepaald:

“Elke openbaarmaking van de verkoop van de instelling of entiteit als
bedoeld in artikel 1, onder b), c) of d), van deze richtlijn die normaliter op
grond van artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 596/2014 zou zijn
voorgeschreven, mag overeenkomstig artikel 17, lid 4 of 5, van die
verordening worden uitgesteld.”

In de memorie van toelichting behorende bij het wetsvoorstel dat strekt tot
implementatie van BRRD is met betrekking tot art. 3A:29 dat art. 39 BRRD
implementeert onder meer het volgende opgenomen:

“Normaliter zou voorwetenschap openbaar moeten worden gemaakt op
grond van artikel 17, eerste lid, van de Verordening marktmisbruik. Het
vooraf publiceren van een voorgenomen overgang van de entiteit in
afwikkeling zou het bereiken van de doelen van dat afwikkelinstrument
echter kunnen bemoeilijken of zelfs frustreren. Daarom is in artikel 39,
tweede lid, laatste alinea, van de richtlijn bepaald dat de verkoop van de
onderneming die normaliter op grond van artikel 17, eerste lid, van de
Verordening marktmisbruik zou zijn voorgeschreven, mag worden uitgesteld
overeenkomstig artikel 17, vierde of vijfde lid, van die verordening.”42

Ook deze Europese regelgeving geeft aan dat de aanwijzing van een beoogd
curator van een beursvennootschap moet (kunnen) vallen onder de uitstelmoge-
lijkheden van de Verordening marktmisbruik.

41. Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG
van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/
36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010
en (EU) nr. 648/2012, van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173), hierna:
‘BRRD’ (Bank Recovery and Resolution Directive).

42. Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2015/15, 34 208, nr. 3, p. 96.
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Niet limitatief
De conclusie van Hurenkamp/Rutten dat om de hiervoor genoemde reden het
Europese recht in de weg staat aan een aanwijzing van een beoogd curator bij
een beursvennootschap is echter naar mijn mening ook om een andere reden
onjuist. De lijst van voorbeelden van rechtmatig belang is namelijk niet
limitatief. De Guidelines bepalen:

“52. It should be highlighted that such a list of legitimate interest of the
issuer that are likely to be prejudiced by immediate disclosure of the inside
information is not meant to be exhaustive and there may be other situations
where issuers have legitimate interests. However, it should be borne in mind
that the possibility to delay the disclosure of inside information as per
Article 17(4) of MAR represents the exception to the general rule of
disclosure to be made as soon as possible according to Article 17(1) of
MAR, and therefore should be narrowly interpreted.

53. The list is also indicative. It should be for the issuers to explain that they
are in a case where their legitimate interests are likely to be prejudiced by
immediate disclosure of inside information, and each situation, including
those listed in these guidelines, should be assessed on a case by case basis.”43

De beursvennootschap zal naar mijn mening dan ook een rechtmatig belang
hebben bij uitstel van publicatie van het feit dat er een stille voorbereidingsfase
is. Immers, de toegevoegde waarde van de stille voorbereidingsfase wordt
bepaald door het feit dat deze in stilte plaatsvindt. Daarbij is (per definitie) door
de rechtbank, bij de beoordeling van het verzoek om aanwijzing van een
beoogd curator, rekening gehouden met de belangen van derden, waaronder de
(potentiële) aandeelhouders. Niet valt in te zien waarom de belangen van
(potentiële) aandeelhouders hier zwaarder zouden moeten wegen dan die van
bijvoorbeeld crediteuren of werknemers die een groot belang bij de stille
voorbereidingsfase kunnen hebben. Naar mijn mening wordt het beroep op een
rechtmatig belang bij de (indiening van een verzoek tot) aanwijzing van een
beoogd curator dan ook niet onmogelijk gemaakt door het bepaalde in
overweging 50 en art. 17 lid 4 Verordening marktmisbruik. Voor de praktijk
zou het wel zinvol zijn indien in de huidige (Europese) regelgeving, net als in
art. 39 BRRD, expliciet wordt opgenomen dat er bij een (het verzoek tot)
aanwijzing van een beoogd curator, danwel bij een vertrouwelijke pre-insol-

43. Final Report Guidelines on the Market Abuse Regulation- market soundings and delay of
disclosure of inside information, ESMA 2016/1130, p. 14; Market Abuse Regulation- Delay
in the disclosure of inside information d.d. 20 oktober 2016, ESMA/2016/1478,p. 4 onder 8.
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ventieprocedure sprake is van een rechtmatig belang tot uitstel van publicatie
gelet op het in de nationale wetgeving erkende belang bij de stilte rond de
aanwijzing. Een dergelijke bepaling is in lijn met de huidige (ontwikkeling in
andere) Europese regelgeving. Daarbij kan ten slotte ook gewezen worden op
recente voorstellen van de Europese Commissie om te komen tot maatregelen
ter bevordering van tijdige herstructurering.44 De Europese Commissie beoogt
dat ondernemers als gevolg van deze richtlijn in staat worden gesteld hun
onderneming door te starten. Hoewel deze richtlijn uiteraard beoogt een
herstructurering buiten faillissement mogelijk te maken past de erkenning van
de mogelijkheid van de pre-pack bij een beursvennootschap, als gevolg
waarvan een doorstart kan worden voorbereid met behoud van (een gedeelte
van de) werkgelegenheid, binnen de doelstelling van deze richtlijn.

2.6 Geen misleiding van het publiek

De Guidelines van ESMA zijn na 3 juli 2016 bepalend voor de uitleg van het
begrip ‘misleiding van het publiek’. Op grond van de Guidelines is misleiding
in de volgende situaties te duchten:

“a)the inside information whose disclosure the issuer intends to delay is
materially different from the previous public announcement of the issuer
on the matter to which the inside information refers to: or

b) the inside information whose disclosure the issuer intends to delay
regards the fact that the issuer’s financial objectives are not likely to be
met, where such objectives were previously announced: or;

c) the inside information whose disclosure the issuer intends to delay is in
contrast with the market’s expectations, where such expectations are
based on signals that the issuer has previously sent to the market, such
as interviews, roadshows or any other type of communication organized
by the issuer or with its approval.”45

Om te beoordelen of uitstel mogelijk is bij een stille voorbereidingsfase dient te
worden onderzocht of uitstel van deze informatie niet tot misleiding aanleiding

44. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive
restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of
restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU
d.d. 22 november 2016, COM(2016) 723 final.

45. Final Report Guidelines on the Market Abuse Regulation- market soundings and delay of
disclosure of inside information, ESMA 2016/1130, p. 64 sub 95 en Market Abuse
Regulation- Delay in the disclosure of inside information d.d. 20 oktober 2016, ESMA/
2016/1478,p. 5 onder 9.
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kan geven. Misleiding ten tijde van de stille voorbereidingsfase is mijns inziens
het meest te duchten indien de uitgevende instelling (kort) voor de aanvraag
voor de aanwijzing van een beoogd curator nog (positief) heeft bericht over
haar toekomst. Ook indien er na de aanwijzing geruchten worden verspreid
over (de financiële problemen van) de onderneming zal de uitgevende instelling
in een lastige situatie terecht kunnen komen. Hierbij geldt dat de beursvennoot-
schap eindverantwoordelijk is en blijft voor de naleving van de regelgeving en
dus moet beoordelen of op enig moment nog sprake kan zijn van (verder) uitstel
van de openbaarmaking van voorwetenschap met betrekking tot de aanwijzing
van de beoogd curator. De beoogd curator speelt als begeleider van een
zorgvuldig voorbereidingstraject hierbij wel een rol in die zin dat hij de beurs-
vennootschap erop dient aan te spreken indien het voorbereidingstraject een
wending lijkt te nemen waardoor het niet langer de belangen dient die hij behartigt
zodat de schuldenaar het traject zelf kan bijsturen.46 Door de stille voorberei-
dingsfase kan het faillissement op een zorgvuldige wijze worden voorbereid en
kan de schade na faillissement voor de stakeholders worden beperkt. Vandaar dat
de beoogd curator wel enige rol heeft te spelen bij het punt van de zorgvuldigheid
die door de beursvennootschap dient te worden betracht teneinde misleiding (en
daarmee schade voor de stakeholders) zoveel mogelijk te voorkomen.

Op basis van de Guidelines zal de misleiding vrijwel altijd ongeoorloofd
worden geacht indien de verwachtingen van de markt als gevolg van eerder
gedane mededelingen onjuist zijn.47 Per definitie zijn de verwachtingen van de
markt onjuist indien bij door de beursvennootschap gedane mededelingen
vermelding van het feit dat er sprake is van een stille voorbereidingsfase
achterwege wordt gelaten. Bij een zuiver taalkundige interpretatie van het
begrip ‘misleiding’ zal iedere vorm van onjuiste of onvolledige informatiever-
strekking met het doel een onjuiste indruk bij het publiek te vestigen aan uitstel
in de weg staan omdat sprake is van misleiding. Met Hoff ben ik van mening
dat het uitstel per definitie ertoe leidt dat bepaalde voorwetenschap welbewust
voor het publiek wordt achtergehouden en misleiding daarmee een gegeven is.
In de wetsgeschiedenis en de totstandkomingsgeschiedenis van de Richtlijn
marktmisbruik 2003 wordt op dit punt geen duidelijkheid verschaft. Hoff komt
terecht tot de conclusie dat ervan mag worden uitgegaan dat de betekenis van
misleiding een andere is dan de gebruikelijke betekenis omdat anders een
rechtmatig beroep op de uitstelregeling illusoir wordt. Hij stelt dat het beter is

46. Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2014/15, 34 218, nr. 3, p. 18 en p. 53; Nota naar
aanleiding van het verslag, Kamerstukken II 2015/16, 34 218, nr. 6, p. 8.

47. Final Report Guidelines on the Market Abuse Regulation- market soundings and delay of
disclosure of inside information, ESMA 2016/1130, p. 64 sub 95 onder c en Market Abuse
Regulation- Delay in the disclosure of inside information d.d. 20 oktober 2016, ESMA/
2016/1478, p. 5 onder 9.
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bij de interpretatie van het begrip misleiding aan te knopen bij het doel
waarvoor de informatie door de uitgevende instelling wordt achtergehouden.
Dan dient de vraag te worden beantwoord of het door de uitgevende instelling
met het uitstel nagestreefde doel wel geoorloofd is. Als dat niet zo is dan is te
vrezen voor misleiding in de zin van de hiervoor genoemde regelgeving.48 In
het geval van een aanwijzing van een beoogd curator is sprake van een
geoorloofd (na inwerkingtreding van WCO I: wettelijk) doel dat wordt
nagestreefd met het uitstel van openbaarmaking. Van misleiding in de zin
van de hiervoor genoemde regelgeving is dan ook geen sprake bij een
dergelijke aanwijzing. Ook Hurenkamp/Rutten zijn van mening dat bij een
stille voorbereidingsfase van te duchten misleiding als doel op zich geen sprake
is, ‘mits de beursvennootschap tijdens die periode of daaraan voorafgaand
geen geruststellende berichten verspreidt die haaks staan op de slechte
vooruitzichten van de vennootschap of berichten verspreidt waarin een reor-
ganisatie of het lopen van onderhandelingen over een overname ontkent.’49 Zij
stellen voorts terecht, dat, indien er echter concreet geruchten in de markt
ontstaan, uitstel van openbaarmaking niet langer gerechtvaardigd is wat met
zich brengt dat de stille voorbereidingsfase alsnog openbaar moet worden
gemaakt. Het zou voor de praktijk overigens wenselijk zijn indien de Guide-
lines op dit punt nadrukkelijk ruimte laten voor de hiervoor genoemde situatie
en op dit punt worden aangevuld.

2.7 Garantie vertrouwelijkheid

Zelfs indien bij een aanwijzing van een beoogd curator aan de eerste twee
vereisten voor uitstel van publicatie van deze voorwetenschap is voldaan kan
het niet waarborgen van de vertrouwelijkheid een belemmering vormen voor
(het voortzetten van) de stille voorbereidingsfase. De uitgevende instelling (als
eerstverantwoordelijke) en de beoogd curator (als bewaker van een zorgvuldig
voorbereidingsproces) dienen ervoor te zorgen dat alleen personen die voor
geheimhouding hebben getekend toegang hebben tot de informatie. De kring
dient zo klein mogelijk gehouden te worden,50 wat ertoe zou kunnen leiden dat
de rechtbank bij de aanwijzing bij een beursvennootschap niet overgaat,

48. G.T.J. Hoff, Openbaarmaking van koersgevoelige informatie (diss. Nijmegen), Deventer:
Kluwer 2011, p. 293 e.v. en noot G.T.J. Hoff onder Rb. Rotterdam 8 juli 2009, JOR 2009/
234 sub 12.

49. J.R. Hurenkamp en K. Rutten, ‘De Pre-pack bij beursvennootschappen: koersgevoelige
informatie? Over de spagaat tussen WCO I en art. 5:25i Wft’, in: Geschriften vanwege de
Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, Deventer: Kluwer 2016, p. 256.

50. J.R. Hurenkamp en K. Rutten, ‘De Pre-pack bij beursvennootschappen: koersgevoelige
informatie? Over de spagaat tussen WCO I en art. 5:25i Wft’, in: Geschriften vanwege de
Vereniging Corporate Litigation 2015-2016, Deventer: Kluwer 2016, p. 257.
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respectievelijk kan overgaan, tot het verbinden van de voorwaarde51 tot overleg
met de werknemersvertegenwoordiging. Daarnaast dient er een insiderlijst te
zijn van personen die toegang hebben tot voorwetenschap.52 Deze lijst moet
voortdurend worden bijgewerkt. Er moeten maatregelen getroffen worden om
ervoor te zorgen dat de personen op de insiderlijst schriftelijk verklaren op de
hoogte te zijn van de wettelijke en regelgevende taken die hun activiteiten met
zich brengen, alsook van de sancties die van toepassing zijn op handel met
voorwetenschap en het wederrechtelijk meedelen van voorwetenschap.53 De
uitgevende instelling dient steeds zodanige maatregelen te nemen waardoor
onmiddellijke openbaarmaking mogelijk is.54

Maar zelfs als deze regels worden nageleefd door de beursvennootschap dan
nog geldt dat achteraf kan worden geoordeeld dat de vertrouwelijkheid
(uiteindelijk toch) niet was gegarandeerd. Dat kan het geval zijn indien er
gedurende de stille voorbereidingsfase onverklaarbare ontwikkelingen plaats-
vinden op de markt. Indien er onverklaarbare ontwikkelingen zijn die het
gevolg zijn van koersgevoelige informatie die niet openbaar is gemaakt zou er
direct een persbericht moeten worden gepubliceerd.

Hierna zal worden besproken wat de invloed van de Verordening marktmis-
bruik is op de werkzaamheden van de beoogd curator.

2.8 Invloed Verordening marktmisbruik op werkzaamheden beoogd curator

Uit art. 17 lid 7 Verordening marktmisbruik blijkt dat de vertrouwelijkheid van
de informatie in ieder geval niet meer gegarandeerd is indien er een voldoende
nauwkeurig gerucht circuleert dat betrekking heeft op de voorwetenschap.
Daarnaast rusten er op de beursvennootschap op grond van deze regelgeving

51. Op grond van art. 363 lid 4 Fw, omdat het belang van de onderneming zich hiertegen verzet.
52. Zie: Overwegingen 57 en 58 en art. 18 Verordening marktmisbruik; Final Report Guidelines

on the Market Abuse Regulation- market soundings and delay of disclosure of inside
information, ESMA 2016/1130, p. 10 sub 38 onder e en de hierbij behorende Annex IV
– Guidelines for persons receiving market sounding, sub 16.

53. Art. 18 lid 2 Verordening marktmisbruik. Art. 18 lid 3 Verordening marktmisbruik bepaalt
welke gegevens de insiderlijst in ieder geval bevat.

54. Zie verder: AFM, ‘Opstellen en Verspreiden van persberichten met Voorwetenschap door
Uitgevende Instellingen- Best Practices’ en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055 van de
Commissie van 29 juni 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met
betrekking tot de technische middelen voor een passende openbaarmaking van voorweten-
schap en voor het uitstellen van de openbaarmaking van voorwetenschap overeenkomst
Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2016, L 173/
47). Hieruit blijkt dat de verplichtingen die bij uitstel met betrekking tot de vertrouwelijk-
heid moeten worden nageleefd veel strikter zijn geworden dan onder de oude regelgeving
van art. 5:25i lid 3 sub c Wft.
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verschillende verplichtingen om de vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen.
Deze zijn beschreven in de Guidelines.55 Op grond van art. 2:129 lid 1 BW rust
op het bestuur van de beursvennootschap de wettelijke verplichting voorweten-
schap onverwijld openbaar te maken.56 Naar mijn mening brengt de zware
verantwoordelijkheid die op grond van WCO I op de beoogd curator zal rusten
met zich dat ook de beoogd curator op dit punt een actieve rol moet vervullen
teneinde te zorgen voor een zorgvuldig verloop van de stille voorbereidings-
fase. Het bestuur bestuurt nog steeds de beursvennootschap. De aanwijzing
brengt geen verandering in de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de
beursvennootschap.57 Het is dan ook, zoals hiervoor aangegeven, de beurs-
vennootschap als eerstverantwoordelijke die moet zorgen dat voldaan wordt aan
de hier besproken regelgeving. De beoogd curator kan zich echter niet
onttrekken aan een vorm van toezicht op de naleving van deze regels door
de beursvennootschap. De niet-nakoming van deze regels kan er namelijk toe
leiden dat de stille voorbereidingsfase niet op een zorgvuldige wijze heeft
plaatsgevonden. Ook in het toezicht door de beoogd rechter-commissaris dient
aandacht te worden besteed aan de naleving van deze regels door de beurs-
vennootschap. Vandaar dat in het hiernavolgende enige richtlijnen worden
gegeven voor de handelwijze van de beoogd curator. Het feit dat op de beoogd
curator de verplichting rust vertrouwelijk om te gaan met de door hem van de
beursvennootschap verkregen informatie kan uiteraard gezien worden als een
eerste waarborg dat aan de regels met betrekking tot de vertrouwelijkheid wordt
voldaan.

De beursvennootschap dient er (samen met de beoogd curator) voor te zorgen
dat alle personen die kennisnemen van voorwetenschap schriftelijk hebben
verklaard dat men weet dat men beschikt over voorwetenschap, dat men zich
bewust is van de wettelijke en regelgevende taken die daarmee samenhangen en
dat men weet welke sancties zijn gesteld op het wederrechtelijk mededelen van
voorwetenschap en het handelen met voorwetenschap.58 De betrokkenheid van
de beoogd curator hierbij vloeit voort uit zijn opdracht zorg te dragen voor een
zorgvuldig verloop van de stille voorbereidingsfase. De beperkte publiciteit en
vertrouwelijkheid komen de stilte van de voorbereidingsfase uiteraard alleen
maar ten goede.

Op grond van art. 18 Verordening marktmisbruik dient de uitgevende
instelling, naar mijn mening tijdens de stille voorbereidingsfase samen met

55. Guidelines for persons receiving market soundings, Annex IV van de Guidelines.
56. G.T.J. Hoff, Openbaarmaking van koersgevoelige informatie (diss. Nijmegen), Deventer:

Kluwer 2011, p. 433.
57. Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2014/15, 34 218, nr. 3, p. 9.
58. Zie art. 18 lid 2 Verordening marktmisbruik.
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de beoogd curator, een lijst van insiders op te stellen en bij te houden.59 Dit
gold voor 3 juli 2016 ook al op grond van art. 5:59 Wft. Er is een vast format
voor de insiderlijst.60 Deze lijst moet onder meer informatie bevatten over de
vraag wie toegang hebben tot voorwetenschap, de identiteit van die personen,
de reden voor opname op de lijst van insiders, de datum en het tijdstip waarop
deze personen bekend zijn geraakt met de koersgevoelige informatie en de
datum waarop de lijst is opgesteld.61 Uit een publicatie van de AFM blijkt dat
alle personen die in aanraking zijn gekomen met de koersgevoelige informatie,
ongeacht het functieniveau, moeten worden opgenomen op de insiderlijst.62

Aangezien hiervoor onder paragraaf 2.2 is geconcludeerd dat het simpele feit
van de aanwijzing van de beoogd curator kwalificeert als voorwetenschap,
betekent dit dat een ieder die tijdens de stille voorbereidingsfase op de hoogte is
van de aanwijzing van de beoogd curator op deze lijst moet worden geplaatst en
schriftelijk moet verklaren zoals hiervoor vermeld. Ook personen die namens of
voor de vennootschap optreden (advocaten, maar ook kantoorgenoten van de
beoogd curator) dienen een eigen insiderlijst bij te houden. Zelfs de rechtbank
die de beoogd curator heeft aangewezen dient een dergelijke lijst bij te houden!
De AFM beantwoordt de vraag of externe adviseurs van de beursvennootschap
zelfstandig een insiderlijst dienen bij te houden namelijk als volgt:

“Ja, een ieder die namens of voor rekening van de uitgevende instelling
optreedt dient zelf een lijst bij te houden met werknemers die kennis kunnen
hebben van voorwetenschap. Dit kan de uitgevende instelling niet doen
omdat voor haar niet exact inzichtelijk is wie binnen het externe adviesbu-
reau kennis kunnen hebben van voorwetenschap aangaande de uitgevende
instelling.”63

De AFM heeft voorts benadrukt dat de marktmisbruikregels ook gelden voor
(medewerkers van) instanties in het publieke domein. Rechtbanken worden
door de AFM expliciet genoemd.64 De vraag kan worden gesteld wie door de
AFM bestraft wordt indien bijvoorbeeld de griffie van de rechtbank geen

59. Art. 18 lid 1, lid 3 en lid 4 Verordening marktmisbruik.
60. Zie art. 18 lid 3 Verordening marktmisbruik en de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055.
61. Art. 18 lid 1 en lid 3 Verordening marktmisbruik.
62. E.M.M. Uitermark/A.P.F. Voogd, ‘Vijf tips bij koersgevoelige informatie. De belangrijkste

tips van de AFM voor het omgaan met koersgevoelige informatie door uitgevende
instellingen, Tijdschrift voor Compliance, oktober 2013, p. 209.

63. AFM, ‘Veel gestelde vragen voor Marktmisbruik-Voorwetenschap’, voor het laatst geraad-
pleegd via de website van de AFM (www.afm.nl/nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen) op
7 juni 2016, na 3 juli 2016 niet meer beschikbaar.

64. AFM, ‘Marktmisbruikregels gelden ook voor (medewerkers van) instanties in het publieke
domein. Hoe gaat u om met voorwetenschap?’, juni 2016, p. 10.
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insiderlijst heeft bijgehouden: de rechtbank of de beursvennootschap? De
verplichting tot openbaarmaking rust, zoals hiervoor gesteld, op de beurs-
vennootschap. De insiderlijst dient in de praktijk een groter doel, te weten dat
de voorwetenschap alleen onder de pet mag worden gehouden indien de
geheimhouding kan worden gewaarborgd. De AFM gebruikt de lijst om te
onderzoeken of de geheimhouding is gewaarborgd. Indien er is gelekt (waarbij
het niet uitmaakt welke partij heeft gelekt) zal de beursvennootschap door de
AFM worden aangesproken dat zij niet langer aan de voorwaarden voor uitstel
van openbaarmaking van voorwetenschap heeft voldaan en direct naar buiten
moet treden met het nieuws. Indien de beursvennootschap niet aan de
voorwaarden voor uitstel voldoet en de voorwetenschap niet onverwijld
openbaar maakt, is dit een ernstige overtreding. Kortom, de primaire verant-
woordelijkheid ligt bij de beursvennootschap. Dit betekent echter niet dat er
daarnaast in het hiervoor beschreven geval geen gevolgen kunnen zijn voor de
rechtbank. Als er gelekt is bij de rechtbank betreft dit een overtreding van het
tipverbod.65 Dat levert een afzonderlijke overtreding op die ook kan leiden tot
sancties jegens de betrokken rechtbankmedewerker. In dat geval zal de AFM
waarschijnlijk de insiderlijst opvragen bij de rechtbank. Als de lijst van de
rechtbank niet compleet is en de rechtbank wordt aangemerkt als een instantie
die namens of voor rekening van de vennootschap handelt zou zij zelfstandig
kunnen worden aangesproken door de AFM voor het niet volledig bijhouden
van de lijst.

In verband met het vorenstaande kan nog wel de vraag worden gesteld of de
rechtbank dient te worden beschouwd als ‘instantie die namens of voor
rekening van de vennootschap handelt.’ De AFM neemt de rechtbank nadruk-
kelijk op in haar brochure ‘Marktmisbruikregels gelden ook voor (medewerkers
van) instanties in het publieke domein’. Als voorbeeld van voorwetenschap
noemt de AFM in deze brochure: een rechtbank doet uitspraak in een belangrijk
geschil tussen een onderneming en een uitgevende instelling.66 Dit zal mijns
inziens dan ook hebben te gelden indien de rechtbank meedeelt aan de
beursvennootschap wie zij aanwijst als haar beoogd curator. Die voorweten-
schap mag de rechtbankmedewerker vervolgens wel delen in de normale
uitoefening van werk, beroep of functie. Hierbij moet de medewerker zich
afvragen of het nodig is voor de ontvanger om deze informatie te ontvangen.67

65. Het tipverbod was opgenomen in art. 5:57 Wft en sinds 3 juli 2016 in art. 14 aanhef en sub b
en c Verordening marktmisbruik.

66. AFM, ‘Marktmisbruikregels gelden ook voor (medewerkers van) instanties in het publieke
domein. Hoe gaat u om met voorwetenschap?’, juni 2016, p. 8.

67. AFM, ‘Marktmisbruikregels gelden ook voor (medewerkers van) instanties in het publieke
domein. Hoe gaat u om met voorwetenschap?’, juni 2016, p. 9.
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De AFM lijkt er dan ook vanuit te gaan dat de rechtbank (bij zo’n handeling) in
de zin van deze regelgeving kan handelen namens of voor rekening van de
beursvennootschap, wat bij eerste lezing wat vreemd lijkt. Gelet op de op dit
moment beschikbare informatie kan worden geconcludeerd dat bij een aanwij-
zing van een beoogd curator ook de rechtbank moet zorgdragen voor het
voldoen aan de verplichtingen zoals in deze paragraaf opgenomen.

Hiervoor zijn de vereisten opgenomen waaraan moet worden voldaan om te
zorgen dat de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd door de beursvennootschap
in aanwezigheid van de beoogd curator. Maar zelfs indien de beoogd curator op
een zorgvuldige wijze uitvoering geeft aan zijn wettelijke taak, en de hiervoor
beschreven regels in acht neemt, kan het gebeuren dat achteraf wordt geoordeeld
dat de geheimhouding niet was gewaarborgd.68 Daarnaast is het zeker niet
ondenkbaar dat er al voor de aanvang van de stille voorbereidingsfase sprake
was van voorwetenschap, bijvoorbeeld indien de kredieten ingrijpend wijzig-
den,69 en het uitstel van de publicatie ten aanzien van die informatie niet voldeed
aan de vereisten van art. 17 lid 4 juncto lid 8 van de Verordening marktmisbruik.
Mijns inziens dient die informatie dan alsnog (en onmiddellijk) gepubliceerd te
worden. Er dient dan ook een persbericht te zijn voorbereid voor het geval
voorwetenschap toch wordt gelekt tijdens de stille voorbereidingsfase. Indien
blijkt dat deze informatie is gelekt dient het persbericht onmiddellijk te worden
verzonden en te worden gepubliceerd op de website van de beursvennootschap.
Dit kan leiden tot een voortijdig einde van de stille voorbereidingsfase.

Ten slotte dient de beursvennootschap (samen met de beoogd curator) bij
bekendmaking van het feit dat er een stille voorbereidingsfase heeft plaatsge-
vonden, de AFM op de hoogte te stellen van het feit dat de publicatie ten
aanzien van de stille voorbereidingsfase was uitgesteld. De beursvennootschap
dient schriftelijk vast te leggen op welke wijze aan de voorwaarden voor het
uitstel is voldaan. Een afschrift van een dergelijke toelichting dient op verzoek
van de AFM te worden verstrekt.70

Zodra de stille voorbereidingsfase is geëindigd en het faillissement van de
beursvennootschap is uitgesproken zal ook de aangestelde curator geconfron-
teerd worden met de specifieke bepalingen die gelden voor de beursvennoot-
schap. Deze worden in het hiernavolgende hoofdstuk besproken.

68. Art. 17 lid 7 Verordening marktmisbruik.
69. Zie AFM, Brochure Koersgevoelige informatie, p. 8.
70. Art. 17 lid 4 Verordening marktmisbruik en hoofdstuk 3 van de Final Report Draft technical

standards on the Market Abuse Regulation en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055.
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3. Het faillissement van de beursvennootschap

Inleiding
Beursvennootschappen dienen aan verschillende verplichtingen te voldoen op
het gebied van openbaarmaking en informatieverstrekking. In dit hoofdstuk zal
worden besproken wat de mogelijke consequenties van deze regelgeving zijn
voor de curator. Dient hij deze regels op het gebied van openbaarmaking en
informatieverstrekking na te leven, of dient uitsluitend het bestuur van de
beursvennootschap voor naleving zorg te dragen? En heeft de curator in dat
geval dan nog wel een taak te vervullen? Wat zijn de gevolgen van een
faillissement voor de handel in het aandeel van de beursvennootschap? Wat is
het karakter van de sancties die kunnen worden opgelegd ingeval van
schending van deze regelgeving?

3.1 Openbaarmaking/Informatieverstrekking

Hoofdstuk 5.1A Wft bevat regels voor informatievoorziening voor beurs-
vennootschappen. Het betreft de artikelen 5:25a- 5:25w Wft. Art. 5:25i Wft
bevat de plicht van een beursvennootschap om voorwetenschap die rechtstreeks
op de beursvennootschap betrekking heeft onverwijld algemeen verkrijgbaar te
stellen. Deze verplichting is opgenomen in art. 17 Verordening marktmis-
bruik.71 Met ingang van 3 juli 2016 is, zoals eerder aangegeven, art. 5:25i Wft
komen te vervallen. De overige bepalingen uit deze afdeling zijn nog wel van
toepassing, maar uitsluitend ‘op uitgevende instellingen waarvan effecten zijn
toegelaten tot een gereglementeerde markt en waarvan Nederland lidstaat van
herkomst is.’72 Het betreft periodieke informatie (3.1.1-3.1.3), incidentele
informatie (3.1.4-3.1.5), specifieke informatie (3.1.6-3.1.7), alsmede de regels
voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang (3.1.8).

3.1.1 Jaarlijkse financiële verslaglegging

Op grond van het bepaalde in art. 5:25c lid 1 Wft dient de beursvennootschap
binnen vier maanden na afloop van het boekjaar haar opgemaakte jaarlijkse
financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen. De beursvennootschap
dient haar jaarlijkse financiële verslaglegging gedurende een periode van ten

71. Zie voor een uitvoerige bespreking van dit artikel hiervoor onder hoofdstuk 2.
72. Art. 5:25b lid 1 Wft. Art. 5:25b lid 3 Wft bepaalt dat de bepalingen van hoofdstuk 5.1A.1

Wft niet van toepassing zijn op beleggingsinstellingen waarvan de rechten van deelneming
op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of
terugbetaald en instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s).
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minste vijf jaar beschikbaar te houden voor het publiek. In art. 5:25c lid 2 Wft is
beschreven wat valt te verstaan onder de jaarlijkse financiële verslaglegging.

Dit artikel voorziet in de implementatie van art. 4 van de Richtlijn
transparantie.73 In art. 5:25c Wft wordt niet bepaald welk orgaan binnen de
beursvennootschap verantwoordelijk is voor het opmaken van de algemeen
verkrijgbaar te stellen jaarlijkse financiële verslaglegging. In art. 7 van de
Richtlijn transparantie wordt aan de lidstaten de ruimte gegeven te bepalen of
de verantwoordelijkheid voor de op te stellen en openbaar te maken informatie
berust bij de beursvennootschap zelf, haar leidinggevende, haar toezichthou-
dend orgaan of haar bestuursorgaan. In de Memorie van Toelichting behorende
bij het wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn transparantie is gesteld
dat voor de toedeling van deze verantwoordelijkheid bepalend is op welke
wijze de interne verhoudingen van de beursvennootschap zijn vormgegeven.
Verwacht mag worden dat het op de beursvennootschap toepasselijke vennoot-
schaps- en rechtspersonenrecht die vormgeving regelt zodat in art. 5:25c Wft
kan worden afgezien van een bepaling waaruit blijkt op welk orgaan de
verplichtingen rusten. Bij een naamloze vennootschap rust de verantwoorde-
lijkheid voor het opmaken van de jaarrekening ex art. 2:101 BW op het bestuur
van de vennootschap. De bepaling van art. 5:25c Wft doet daaraan niets af.
Kortom, het is het bestuur van de vennootschap dat moet zorgdragen voor de
nakoming van deze verplichting.74

3.1.2 Verklaringen omtrent jaarlijkse financiële verslaggeving

Op grond van het bepaalde in art. 5:25c lid 2 onder c Wft dienen de als ter zake
verantwoordelijke aangewezen personen verklaringen af te geven:

“dat, voor zover hun bekend,

1e de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, passiva, de
financiële positie en de winst of het verlies en de gezamenlijk in de
consolidatie opgenomen ondernemingen; en

73. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie
van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (Stb 2008,476), hierna:
‘Richtlijn transparantie’.

74. C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 626-628 in D.
Busch/D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P. Nieuwe Weme/
W.A.K. Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer 2010.
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2e het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de
balansdatum, de gang van zaken gedurende het boekjaar van de uitgevende
instelling en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan de
gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen en dat in het jaarverslag
de wezenlijke risico’s waarmee de uitgevende instelling wordt geconfron-
teerd, zijn beschreven.”

Het is niet nader bepaald in de Richtlijn transparantie, wet of parlementaire
geschiedenis welk orgaan moet zorgdragen voor deze verklaringen. In de
literatuur zijn verschillende opvattingen verdedigd.75 Er zijn auteurs die menen
dat deze verplichting uitsluitend rust op het bestuur van de beursvennootschap
en er zijn auteurs die van mening zijn dat naast de bestuurders ook commis-
sarissen de verklaringen, of een deel daarvan, moeten afgeven.76

3.1.3 Tussentijdse verklaringen van art. 5:25e Wft

Beursvennootschappen zijn op grond van art. 5:25e lid 1 Wft verplicht
tussentijds (kwartaal)verklaringen af te leggen. De verklaring dient te worden
afgelegd in een periode gelegen tussen tien weken na aanvang en zes weken
voor het einde van de desbetreffende periode. In de praktijk kunnen deze
verklaringen in het eerste en het derde kwartaal worden gepubliceerd. Het kan
echter ook in het tweede, respectievelijk vierde kwartaal. De in dit artikel
genoemde verklaring wordt ook wel ‘kwartaalbericht’ genoemd. Art. 6 lid 1
van de Richtlijn transparantie bepaalt dat een verklaring moet worden afgege-
ven door het bestuursorgaan. Hoewel wet, noch parlementaire geschiedenis,
expliciet vermelden welk orgaan is belast met de publicatie van de tussentijdse
kwartaalverklaring gaan de meeste auteurs ervan uit dat het gaat om het bestuur
van de beursvennootschap.77 Art. 5:25e lid 2 Wft geeft een algemene
beschrijving van de inhoud van de tussentijdse verklaring. Deze moet een
toelichting bevatten van belangrijke gebeurtenissen en transacties die in de
voorafgaande periode vanaf het begin van het betreffende (half) jaar hebben
plaatsgevonden, alsmede de gevolgen hiervan voor de beursvennootschap en de

75. C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 628 in D. Busch/
D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P. Nieuwe Weme/W.A.K.
Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer 2010.

76. Zie hiervoor: C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 628-
632 in D. Busch/D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P.
Nieuwe Weme/W.A.K. Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer
2010.

77. C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 634-635 in D.
Busch/D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P. Nieuwe Weme/
W.A.K. Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer 2010.
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door haar gecontroleerde ondernemingen.78 Voorts dient de verklaring een
algemene beschrijving te omvatten van de financiële positie en de prestaties van
de beursvennootschap en de door haar gecontroleerde ondernemingen tijdens
die periode.79

3.1.4 Wijziging van rechten

Art. 5:25h Wft betreft de implementatie van art. 16 van de Richtlijn transpa-
rantie. Op grond van art. 5:25h Wft dient de beursvennootschap bepaalde
informatie algemeen verkrijgbaar te stellen bij wijziging van rechten die aan de
beursvennootschap uitgegeven effecten zijn verbonden. Het gaat dan om
wijziging in rechten die aan aandelen van een bepaalde klasse zijn verbonden.
Op grond van art. 5:25h lid 2 Wft dient ook onverwijld informatie te worden
verstrekt over wijzigingen in de rechten van effecten die geen aandelen zijn.
Gedacht kan worden aan wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing in
leningsvoorwaarden of rentevoeten als bedoeld in art. 16 lid 2 Richtlijn
transparantie.80

3.1.5 Voorwetenschap

Op grond van art. 17 Verordening marktmisbruik dient de beursvennootschap
voorwetenschap die rechtstreeks betrekking heeft op de beursvennootschap zo
snel mogelijk openbaar te maken op een zodanige wijze dat deze snel
toegankelijk is en volledig, op correcte wijze en tijdig kan worden beoordeeld
door het publiek. Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor in de paragrafen 2.2-
2.8 is vermeld. Daarin is onder meer uitvoerig besproken dat de beursvennoot-
schap de openbaarmaking van voorwetenschap kan uitstellen. Daarvoor dient
een rechtmatig belang te zijn. Uitstel mag niet leiden tot misleiding en de
vertrouwelijkheid van de niet openbaargemaakte voorwetenschap dient te
worden gewaarborgd. De beursvennootschap is zelf verantwoordelijk voor de
openbaarmaking van voorwetenschap. Op grond van art. 2:129 lid 1 BW rust de
wettelijke verplichting voorwetenschap onverwijld openbaar te maken op het
bestuur. Volgens Hoff wordt dit niet anders indien aan de beursvennootschap
surseance van betaling is verleend of deze in staat van faillissement is

78. Art. 5:25 e lid 2 sub a Wft.
79. Art. 5:25 e lid 2 sub b Wft.
80. C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 645-646 in D.

Busch/D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P. Nieuwe Weme/
W.A.K. Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer 2010.
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verklaard.81 Hoff geeft verder aan dat het tot de taak van de raad van
commissarissen behoort er op toe te zien dat het bestuur zijn taak om zorg te
dragen dat de plicht tot openbaarmaking van koersgevoelige informatie alsmede
tot het instellen en handhaven van hierop betrekking hebbende interne proce-
dures op verantwoorde wijze vervult.82

3.1.6 Informatie voor aandeelhouders

Op grond van art. 5:25k lid 1 Wft dient de beursvennootschap aandeelhouders
die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze te behandelen
bij het geven van informatie en bij het doorberekenen van daarmee gepaard
gaande kosten. Met deze bepaling is art. 17 lid 1 van de Richtlijn transparantie
geïmplementeerd. Deze verplichting geldt naast de algemene vennootschaps-
rechtelijke verplichting ex art. 2:92 lid 2 BW om aandeelhouders die zich in
gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze te behandelen.83 Dit laatste
gebod is breder dan het gebod van art. 5:25k lid 1 Wft. Het vennootschaps-
rechtelijke gebod is niet slechts beperkt tot gelijke behandeling bij de infor-
matieverstrekking maar ziet tevens op gelijke behandeling ten aanzien van
andere rechten van aandeelhouders.84

Op basis van art. 5:25ka Wft dient de beursvennootschap haar aandeelhou-
ders uiterlijk op de 42ste dag voor de dag van de algemene vergadering via haar
website te informeren over de oproeping tot de algemene vergadering en de
overige in dit artikel genoemde informatie.

3.1.7 Informatie voor obligatiehouders

Art. 5:25l Wft kent een met art. 5:25k Wft vergelijkbare verplichting tot het
verstrekken van informatie van de beursvennootschap met betrekking tot obliga-

81. G.T.J. Hoff, Openbaarmaking van koersgevoelige informatie (diss. Nijmegen), Deventer:
Kluwer 2011, p. 433.

82. G.T.J. Hoff, Openbaarmaking van koersgevoelige informatie (diss. Nijmegen), Deventer:
Kluwer 2011, p. 434 en art. 2:140 lid 2 BW.

83. C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 660 in D. Busch/
D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P. Nieuwe Weme/W.A.K.
Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer 2010.

84. C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 662 in D. Busch/
D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P. Nieuwe Weme/W.A.K.
Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer 2010.
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tiehouders. Dit artikel betreft de implementatie van art. 18 van de Richtlijn
transparantie. Er is een aantal afwijkingen ten opzichte van art. 5:25k Wft.85

3.1.8 Regels voor melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en
kapitaalbelang

Hoofdstuk 5.3 Wft bevat ter uitvoering van de Richtlijn transparantie regels
voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in
beursvennootschappen. Het betreft onder meer de volgende meldingsplich-
ten86 :
1. de noemergegevens (het geplaatste kapitaal, de aandelen waarin dit kapitaal

is verdeeld en de stemmen die daarop kunnen worden uitgebracht) van de
beursvennootschap zijn nodig voor het op juiste wijze kunnen doen van
meldingen door aandeelhouders;

2. de beursvennootschap dient elke wijziging van haar kapitaal onverwijld
aan de AFM te melden als het kapitaal ten opzichte van de vorige melding
met 1% of meer is gewijzigd87 ;

3. de beursvennootschap kan volstaan met een periodieke totaalmelding per
kalenderkwartaal wanneer de wijzigingen gezamenlijk minder dan 1% van
het kapitaal in een kwartaal beslaan. Bij een periodieke totaalmelding hoeft
alleen maar het totaal van de wijzigingen gemeld te worden en niet iedere
individuele wijziging;

4. ook andere wijzigingen (zoals uitkering van stockdividenden en de
uitoefening van optie -of conversierechten) moeten ook periodiek gemeld
worden;

5. wijzigingen in de stemmen die zijn verbonden aan de door haar uitgegeven
aandelen (bijvoorbeeld het invoeren, wijzigen of afschaffen van statutaire
stemrechtbeperkingen) dienen te worden gemeld88;

6. indien zich wijzigingen die 1% of meer bedragen van het kapitaal voordoen
in de met medewerking van de beursvennootschap uitgegeven certificaten,
dan moet dit ook onverwijld gemeld worden door de beursvennootschap;

7. op de beursvennootschap rust de plicht om onverwijld te melden dat een
bestuurder of commissaris niet langer in dienst is bij de uitgevende
instelling;

85. Zie hiervoor: C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 667
in D. Busch/D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P. Nieuwe
Weme/W.A.K. Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer 2010.

86. Zie AFM, ‘Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen’, juni
2016, p. 11-15.

87. Art. 5:34 Wft.
88. Art. 5:35 Wft.
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8. op basis van de artikelen 5:25b en 5:25h Wft dient een beursvennootschap
onverwijld informatie omtrent wijzigingen in de rechten die aan door haar
uitgegeven aandelen van een bepaalde klasse zijn verbonden en wijzigin-
gen in de op door de beursvennootschap uitgegeven rechten op het
verwerven van aandelen algemeen verkrijgbaar te stellen. Hierbij kan het
gaan om wijzigingen in statutaire rechten, wijzigingen door omruiling of
conversie en wijzigingen in administratievoorwaarden.

Bestuurders en commissarissen van de beursvennootschap hebben op grond
van art. 5:48 Wft eveneens een meldingsplicht. Binnen twee weken na de
aanwijzing of benoeming als bestuurder of commissaris dienen zij hun aandelen
en stemmen in de beursvennootschap en de gelieerde instelling(en) aan de AFM
te melden. Daarnaast dient iedere wijziging in de aandelen en stemmen in de
beursvennootschap en de gelieerde instelling waarover de bestuurder of
commissaris beschikt onverwijld te worden gemeld.

Op grond van art. 2:393 lid 1 BW dient de beursvennootschap de AFM tevens
te melden wie zij heeft aangewezen als accountant voor het onderzoek van de
jaarrekening.

Voor meldingen onder de Wft geldt dat de meldingsplicht ontstaat op het
tijdstip dat de beursvennootschap of de bestuurder of commissaris weet of
behoort te weten dat zich een wijziging in haar kapitaal respectievelijk in zijn
aandelen of stemmen voordoet.89

3.1.9 Voor wie en wanneer gelden de verplichtingen?

Voor wie?
Nederlandse beursvennootschappen waarvan aandelen zijn toegelaten tot de
handel op Euronext Amsterdam dienen te voldoen aan alle periodieke informa-
tieverplichtingen, derhalve de jaarlijkse financiële verslaglegging, tussentijdse
verklaringen van art. 5:25e Wft en het jaarlijkse informatiedocument en aan de
verplichtingen met betrekking tot informatie over de wijziging van rechten van
aandelen ex art. 5:25h lid 1 Wft, voorwetenschap, informatie voor aandeelhou-
ders op grond van art. 5:25k Wft en art. 5:25ka Wft en informatie omtrent
statutenwijzigingen en de vastgestelde jaarrekening.

Nederlandse beursvennootschappen waarvan obligaties met een nominale
waarde per eenheid van minder dan € 50.000 zijn toegelaten tot de handel op

89. AFM, ‘Leidraad voor Uitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen’, juni 2016,
p. 10.
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Euronext Amsterdam dienen te voldoen aan drie van de vier periodieke
informatieverplichtingen, te weten de jaarlijkse financiële verslaglegging, de
halfjaarlijkse financiële verslaglegging en het jaarlijkse informatiedocument en
zij dienen informatie over de wijziging van rechten van obligaties op grond van
art. 5:25h lid 2 Wft, voorwetenschap, informatie voor obligatiehouders op
grond van art. 5:25l Wft en informatie omtrent statutenwijzigingen en de
vastgestelde jaarrekening te verschaffen.

Nederlandse beursvennootschappen waarvan alleen obligaties of andere
effecten zonder aandelenkarakter met een nominale waarde van meer dan
€ 50.000 zijn toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam behoeven
alleen te voldoen aan de informatieverplichtingen over de wijziging van rechten
van obligaties op grond van art. 5:25h lid 2 Wft, voorwetenschap, informatie
voor obligatiehouders op grond van art. 5:25l Wft, statutenwijziging en de
vastgestelde jaarrekening.90

Wanneer?

De verplichtingen van hoofdstuk 5.1A Wft gelden voor de hiervoor genoemde
beursvennootschappen vanaf het moment dat zij effecten hebben doen toelaten
tot de handel op een gereglementeerde markt. Een uitzondering hierop vormen
de regels ten aanzien van de openbaarmaking van voorwetenschap. Deze
gelden reeds vanaf het moment dat verzocht is om toelating tot de handel
van de betreffende financiële instrumenten. De in hoofdstuk 5.1A Wft opge-
nomen verplichtingen blijven van toepassing totdat de effecten niet meer zijn
toegelaten tot de handel. Indien er geen sprake meer is van toelating tot de
handel zijn de verplichtingen in het algemeen met onmiddellijke ingang niet
meer van toepassing. Immers, de werkingssfeer van de betreffende bepaling
heeft nu eenmaal betrekking op instellingen waarvan de effecten beursgeno-
teerd zijn. Kortom, op het moment van beëindiging van de beursnotering
eindigt de toepassing van hoofdstuk 5.1A Wft. Overige verplichtingen van een
beursvennootschap blijven van toepassing indien dat volgens de betreffende
bepalingen geldt. Een uitgevende instelling waarvan de effecten niet meer zijn
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt zal de jaarlijkse
financiële verslaglegging nog steeds moeten opmaken en openbaar maken.
Op grond van art. 2:101 BW zal na ‘delisting’ een Nederlandse naamloze
vennootschap binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar de jaarreke-
ning moeten opmaken in plaats van binnen vier maanden en zal zij op grond

90. Zie: C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 623 in D.
Busch/D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P. Nieuwe Weme/
W.A.K. Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer 2010.
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van art. 2:394 lid 1 BW de jaarstukken weer rechtstreeks, dus niet langer via de
AFM, bij het handelsregister moeten deponeren.91

Voor de meldingen op grond van hoofdstuk 5.3 Wft geldt dat deze gelden
voor de beursvennootschap en bij de meldingen ex art. 5:48 Wft geldt dat deze
dienen te worden gedaan door de betreffende bestuurder of commissaris.

3.2 Handel en sancties

Algemeen

Op de handel in aandelen van beursvennootschappen op gereglementeerde
markten (zoals de Euronext Amsterdam) is, zoals hiervoor beschreven, sinds
3 juli 2016 de Verordening marktmisbruik van toepassing.92 Deze verordening
voorziet in gemeenschappelijke regels inzake ‘handel met voorwetenschap,
wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap en marktmanipulatie, ten-
einde de integriteit van de financiële markten in de Unie te waarborgen en de
bescherming van beleggers en hun vertrouwen in die markten te versterken.’93

Uit de Verordening vloeit een aantal verplichtingen voor beursvennootschappen
voort, waaronder de verplichting ex art. 17 Verordening marktmisbruik voor-
wetenschap zo snel mogelijk openbaar te maken. De verplichting van open-
baarmaking van voorwetenschap is van wezenlijk belang om handel met
voorwetenschap te vermijden en ervoor te zorgen dat beleggers niet worden
misleid.94

Met de opschorting van de handel in aandelen van een beursvennootschap
wordt hetzelfde doel beoogd. Ingevolge art. 5:32h Wft jo. art. 23 lid 2 onder j
Verordening marktmisbruik is de AFM bevoegd de handel in een aandeel op te
schorten. Zij kan dit uit eigen initiatief doen of op verzoek van de betrokken
beursvennootschap. In de praktijk kiest de AFM of de beursvennootschap
hiervoor wanneer de beursvennootschap op het punt staat nieuws te publiceren
dat van invloed kan zijn op het koersverloop.95 De opschorting van de handel
heeft als effect dat de aandeelhouders geattendeerd worden op het feit dat er op

91. C.J.C. de Brauw, ‘Informatievoorziening door uitgevende instellingen’, p. 625 in D. Busch/
D.R. Doorenbos/C.M. Grundmann-van de Krol/R.H. Maatman/M.P. Nieuwe Weme/W.A.K.
Rank (red.), Onderneming en Financieel toezicht, Kluwer: Deventer 2010 en G.T.J. Hoff,
Openbaarmaking van koersgevoelige informatie (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2011,
p. 204.

92. Art. 2 Verordening marktmisbruik.
93. Art. 1 Verordening marktmisbruik.
94. Overweging 49 Verordening marktmisbruik.
95. Zie ter illustratie een aantal gevallen waarbij de beursvennootschap, dan wel de AFM zelf,

uit ‘voorzorg’ de handel in aandelen stil liet leggen: L. Klompenhouwer, ‘AFM laat handel
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korte termijn belangrijke voorwetenschap beschikbaar zal komen. Bovendien
ontneemt de opschorting de mogelijkheid voor de aandeelhouder die reeds op
de hoogte is van voorwetenschap daarmee te handelen. Handelen in het aandeel
is immers door de opschorting niet meer mogelijk.

De beursvennootschap mag op grond van art. 17 lid 4 Verordening marktmis-
bruik besluiten de openbaarmaking van de voorwetenschap uit stellen, mits zij
voldoet aan de in dat artikel gestelde cumulatieve eisen, die hiervoor reeds zijn
beschreven in hoofdstuk 2 en onder 3.1.5.

Op de vennootschap die beursgenoteerd is aan Euronext Amsterdam (AEX,
AMX of AScX) zijn de regels van het ‘Euronext Rule Book I’ (hierna ‘ERBI’)
tevens van toepassing. Een dergelijke vennootschap is verplicht een melding te
maken van zijn faillissement aan Euronext Amsterdam.96 Euronext Amsterdam
is, naast de AFM, op grond van art. 2802/1 ERBI bevoegd de handel in
aandelen van de desbetreffende failliete vennootschap op te schorten.

Faillissement

Op grond van art. 2 Verordening marktmisbruik gelden de verplichtingen die
voortvloeien uit deze verordening zolang de betreffende beursvennootschap
beursgenoteerd is. De faillietverklaring van de beursvennootschap heeft niet
automatisch tot gevolg dat het aandeel van die vennootschap van de beurs
wordt gehaald. De Verordening marktmisbruik zal dus onverkort blijven gelden
voor een failliet verklaarde vennootschap die nog steeds beursgenoteerd is. Ook
de verplichting tot openbaarmaking van voorwetenschap blijft dus gelden. Deze
verplichting blijft bij de organen van de vennootschap.97

Een aan Euronext Amsterdam genoteerde vennootschap is op grond van de
regels van Euronext Amsterdam verplicht om, zodra er een faillissementsaan-
vraag is gedaan, hiervan melding te maken bij Euronext Amsterdam (art. 2401

in aandelen Imtech stilleggen’, nrc.nl 13 augustus 2015, https://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/
13/afm-legt-handel-in-imtech-stil-a1414017; H. Snyders, ‘Directeur duurzame investeerder
stapt op, AFM legt handel stil’, Het Financieele Dagblad 25 april 2016, http://fd.nl/
ondernemen/1149385/directeur-new-sources-energy-opgestapt-afm-schort-handel-in-nse-
op; Het Parool¸ ‘AFM legt handel in aandelen Swedish Automobile stil’, 12 december 2011,
http://www.parool.nl/binnenland/afm-legt-handel-in-aandelen-swedish-automobile-
stil~a3073600/; De Volkskrant, ‘AFM legt handel Exact stil’, 14 januari 2008, http://www.
volkskrant.nl/economie/afm-legt-handel-exact-stil~a949396/.

96. Art. 2401 lid viii Euronext Rule Book I.
97. Asser/Maeijer 2-III, Deventer: Kluwer 2000, nr. 557: ‘Voor het overige blijven de

vennootschappelijke organen functioneren volgens de bepalingen van de wet en de statuten’
en G.T.J. Hoff, Openbaarmaking van koersgevoelige informatie (diss. Nijmegen), Deventer:
Kluwer 2011, p. 433 en hiervoor onder 4.1.9.
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(iii) Euronext Rule Book I). Daarbij geldt dat Euronext Amsterdam geen in de
wet geregelde geheimhoudingsplicht heeft. Zij dient wel interne integriteits-
regels te hebben. In de Rule Books zijn enige artikelen aan geheimhouding
gewijd, maar die lijken op een onderzoekssituatie te zien. De algemene regels
zijn dan ook van toepassing indien Euronext Amsterdam wordt ingelicht over
een faillissementsaanvraag van een beursvennootschap, zoals het tipverbod en
het verbod van insider dealing.

De verplichting tot het informeren van Euronext Amsterdam over een
faillissementsaanvraag geldt, gelet op de eerdere constatering dat de informa-
tieverplichtingen blijven rusten op (het bestuur van) de vennootschap, niet als
een verplichting van de curator. Op grond van art. 2802/1 Euronext Rule Book I
kan Euronext Amsterdam besluiten naar aanleiding van het aanstellen van een
curator het recht van de beursvennootschap op het verhandelen van haar
aandelen tijdelijk op te schorten of te beëindigen. Euronext Amsterdam is
hiertoe niet verplicht en houdt bij het nemen van een dergelijk besluit rekening
met de mate van de duurzaamheid en de ernst van de gebeurtenis (art. 2802/2
Euronext Rule Book I).

Een faillissement betekent dan ook niet per definitie het einde van de
beursnotering aan Euronext Amsterdam. Er is op de beurs een apart ‘gedeelte’
waarin Euronext Amsterdam vennootschappen die in financiële problemen
verkeren, plaatst. Door de verplaatsing van de aandelenhandel naar deze
zogenaamde Recovery Box worden de beleggers gewaarschuwd voor het feit
dat het financieel niet goed gaat met een onderneming. Zo werden de aandelen
van Royal Imtech, aan wie op 11 augustus 2015 voorlopig surseance van
betaling was verleend, op 12 augustus 2015 verplaatst naar de Recovery Box.
Vervolgens ging de handel in aandelen in Royal Imtech in de Recovery Box
verder. Toen op 13 augustus 2015 het faillissement van Royal Imtech werd
uitgesproken, legde de AFM de handel stil in afwachting van een persverkla-
ring. Nadat deze was ontvangen werd de handel weer geopend. Meestal wordt
de beurshandel in aandelen van failliete bedrijven na een bepaalde periode
gestaakt, maar er bestaat geen vastgestelde termijn voor. Hoelang de handel na
faillissement nog doorgaat hangt af van de afwikkeling van het faillissement.
Het is voor te stellen dat de curator het in sommige gevallen verstandig acht te
verzoeken de handel in aandelen stil te laten leggen. Dit zal het geval zijn
wanneer de vennootschap dreigt haar verplichting tot openbaarmaking van
voorwetenschap te verzaken en dat uitstel van deze openbaarmaking op de
gronden van art. 17 lid 4 Verordening marktmisbruik niet gelegitimeerd is.
Overtreding van deze verplichting kan immers leiden tot (financiële) sancties.
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Dit lijkt niet verenigbaar met de taak van de curator om een zo hoog mogelijke
boedelopbrengst te realiseren.98

Hieronder wordt, voorzover kon worden achterhaald, het gevolg van het
faillissement van de beursvennootschap voor de handel in aandelen van de in
hoofdstuk I genoemde beursvennootschappen vermeld.

DAF
– niet-officiële notatie (van AEX af) op 3 februari 1993 (lager volume)
– faillissement op 26 februari 1993
– niet-courante notatie op 31 december 1994 (laag volume)
– beëindiging notering niet gevonden

KPN Qwest
– faillissement op 31 mei 2002
– noteringsmaatregel op 31 mei 2002 (Recovery Box) (lager volume)
– geen verdere informatie gevonden
– beëindiging notering niet gevonden

Van der Hoop Bankiers
– noteringsmaatregel op 13 december 2005 (Recovery Box)
– faillissement op 16 december 2005
– beëindiging notering niet gevonden

DICO International
– noteringsmaatregel op 9 maart 2009 (Recovery Box)
– faillissement op 31 maart 2009
– noteringsmaatregel, na verlengingen, ingetrokken op 3 maart 2011
– geen beëindiging: via reverse listing omgezet naar R&S Finance B.V op

6 januari 2016

Van der Moolen
– noteringsmaatregel op 10 augustus 2009 (Recovery Box) (lager volume)
– faillissement op 10 september 2009
– notering beëindigd op 23 december 2010

98. B. Wessels, Wessels Insolventierecht deel IV 2015, Deventer: Kluwer 2015, paragraaf 4169.
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Innoconcepts
– noteringsmaatregel op 1 november 2010 (Recovery Box) (lager volume)
– faillissement op 23 december 2010
– notering beëindigd op 1 november 2011

Royal Imtech
– noteringsmaatregel op 12 augustus 2015 (Recovery Box)
– faillissement op 13 augustus 2015
– notering beëindigd op 2 januari 2017

Macintosh Retail Group
– noteringsmaatregel op 24 december 2015 (Recovery Box)
– faillissement op 30 december 2015
– notering beëindigd op 2 januari 2017

Met betrekking tot het volume van de transacties na een noteringsmaatregel
(verplaatsing naar de Recovery Box) kan op basis van onderzoek naar de
vorenstaande faillissementen worden geconcludeerd dat deze flink terugvalt.
Zeker wanneer de aandelen ‘penny stock’ zijn geworden. De handel blijft dus
doorlopen, maar met aanzienlijk minder interesse van beleggers. De handelaren in
aandelen van failliete vennootschappen zijn vaak speculanten of houders van een
short-positie die hun aandelen nog niet hebben kunnen leveren. Zij kunnen de
reeds verkochte aandelen nu tegen een zeer lage prijs inkopen en alsnog leveren.
De koers fluctueert vaak enkele eurocenten per aandeel. Deze vormen van handel
zijn niet wezenlijk van belang, aangezien deze handel weinig te maken heeft met
voorwetenschap of de verplichting voor de vennootschap tot openbaarmaking
daarvan. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij informatie met betrekking tot de
failliete vennootschap wel als voorwetenschap aangemerkt kan worden. Dit zal
het geval zijn wanneer, op welke manier dan ook, blijkt dat aandeelhouders een
uitkering zullen kunnen krijgen. Hier zal echter alleen sprake van zijn wanneer de
baten van de failliete vennootschap hoger uit blijken te vallen dan de schulden.
Daarbij geldt dat slechts na de voldoening van alle boedel-, preferente-, en
concurrente vorderingen nog gelden resteren voor de voldoening van de aan-
deelhouders. Dit zal zich echter slechts zelden voordoen. De situatie dat de baten
hoger uitvallen dan de schulden is echter niet geheel onmogelijk. Bijvoorbeeld in
het faillissement van Van Gelder Zonen bleek ongeveer 20 jaar na de faillietver-
klaring dat er een uitkering aan de aandeelhouders plaats zou kunnen vinden.99

Omdat de curatoren een gunstige schikking hadden weten te treffen, vielen de

99. P. de Waard, ‘Aandelen failliet Van Gelder weer geld waard’, De Volkskrant 6 november 1998,
http://www.volkskrant.nl/archief/aandelen-failliet-van-gelder-weer-geld-waard~a495721/.
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baten hoger uit dan de schulden. Het overschot in de boedel kon vervolgens
worden verdeeld onder de aandeelhouders. De aandelen werden als gevolg
hiervan weer geld waard. Het is goed voor te stellen dat de informatie met
betrekking tot de schikking als voorwetenschap valt te kwalificeren.

Aandelen kunnen ook meer geld waard worden wanneer bekend wordt dat een
potentiële overnamepartij zich heeft gemeld in het kader van een ‘reverse
listing’. Bij een reverse listing worden de aandelen in de failliete beursvennoot-
schap A geleverd aan vennootschap B in ruil voor de onderneming die onder B
hangt. A neemt dus de onderneming van B over door middel van een activa-
transactie, maar B ontvangt in ruil daarvoor de aandelen in A. Het doel van een
reverse listing is om goedkoop een beursnotering te verkrijgen, zonder daarvoor
een kostbare beursgang te hoeven initiëren. Een overnamepartij zou zich
kunnen melden, waarna hij de vennootschap uit het faillissement haalt om
vervolgens de reverse listing te faciliteren met een derde partij. Wanneer bekend
wordt dat een dergelijke overnamepartij zich gemeld heeft, zal dit gunstig zijn
voor de koers van de aandelen. Een dergelijke situatie heeft zich bijvoorbeeld
voorgedaan in het faillissement van DICO International en de overname door
Miss Etam.100 Ook in een dergelijk geval is het goed voor te stellen dat de
informatie met betrekking tot een potentiële overnamepartij als voorwetenschap
kwalificeert.

Het is dus niet geheel ondenkbaar dat de baten van de boedel hoger uit zullen
vallen dan de schulden. In de zeldzame gevallen dat dit wel gebeurt, zal de
curator er goed aan doen om de handel in aandelen stil te leggen indien de
curator niet kan waarborgen dat de koersgevoelige informatie niet uitkomt
voordat de informatie onverwijld openbaar is gemaakt.

Karakter boete AFM

Indien een beursgenoteerde vennootschap een of meerdere bepalingen uit de
Wft overtreedt, kan de AFM aan deze vennootschap een last onder dwangsom
of een bestuurlijke boete opleggen.101 Op 1 augustus 2009 zijn de Wet
wijziging boetestelsel financiële wetgeving (‘Boetewet’) en het Besluit bestuur-
lijke boetes financiële sector (‘Boetebesluit’) in werking getreden. Per 1 juli
2009 is ook de Algemene wet bestuursrecht gewijzigd, Op grond van deze
wijziging kan de AFM ook aan een feitelijk leidinggevende een boete geven.
Art. 1:80 Wft bepaalt in welke gevallen de AFM een boete kan opleggen. Het

100. Zie: E. Smal, ‘Redder failliete Miss Etam naar de beurs’, nrc.nl 18 november 2015, https://
www.nrc.nl/nieuws/2015/11/18/redder-miss-etam-na-faillissement-naar-de-beurs-a1411418.

101. Art. 1:79 Wft en art. 1:80 Wft.
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opleggen van een boete is overigens geen verplichting voor de AFM maar een
bevoegdheid.

De overtredingen zijn onder de Boetewet ingedeeld in drie categorieën. Voor
de eerste categorie geldt een gefixeerd boetebedrag van € 10.000. Dit bedrag
staat in beginsel vast. Alleen op grond van de draagkracht, evenredigheid en
bijzondere omstandigheden kan dit bedrag worden gematigd. De wetgever heeft
voor de categorieën 2 en 3 een basisbedrag vastgesteld. Dit basisbedrag kan de
AFM vervolgens verlagen of verhogen aan de hand van de boeterichtsnoeren
zoals neergelegd in het Boetebesluit. De AFM moet expliciet overwegen of
omstandigheden zoals de ernst en duur van de overtreding en de mate van
verwijtbaarheid van de overtreder verlagend of verhogend moeten werken voor
het basisbedrag. De boete wordt vastgesteld met inachtneming van het basis-
bedrag en de boeterichtsnoeren. Vervolgens kan het boetebedrag op grond van
draagkracht en evenredigheid worden gematigd indien hiertoe aanleiding
bestaat.

De in art. 1:81 Wft opgenomen boetebedragen zijn als volgt:

Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag

1 € 10.000 € 0 € 10.000

2 € 500.000 € 0 € 1.000.000

3 € 2.000.000 € 0 € 4.000.000

Indien de overtreder een voordeel van meer dan € 2 miljoen heeft behaald met
de overtreding, dan kan de AFM de hoogte van de boete vaststellen op twee
keer het bedrag van het behaalde voordeel. De AFM verdubbelt de vastgestelde
boete indien sprake is van recidive. Hiervan is sprake indien eenzelfde
overtreding wordt gepleegd waarvoor in de vijf voorafgaande jaren een
bestuurlijke boete is opgelegd.102

Hoewel er bij het opleggen van een boete rekening moet worden gehouden met
de draagkracht van de overtreder103 leidt een faillissement er niet toe dat de
hoogte van de boete in alle gevallen nul is.104 Het is aan de vennootschap zelf
om een afweging te maken over het al dan niet procederen tegen een opgelegde
boete, gezien het feit dat een dergelijke procedure kosten met zich brengt die
leiden tot een boedelschuld. Deze eventuele kosten zijn geen reden voor de
AFM om van een boeteoplegging af te zien. In een situatie waarin twee
bestuurlijke boetes door de AFM werden opgelegd aan een natuurlijk persoon

102. Zie: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen/boetes-algemeen.
103. Artikelen 6 en 7 Boetebesluit.
104. Zie boetebesluit DSB 26 januari 2010, 3.11.4.2.
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die inmiddels was gefailleerd, is wegens dit faillissement de boete sterk
gematigd, omdat de AFM in deze situatie niet voorbij kon gaan aan het
faillissement van de natuurlijk persoon en het feit dat hij zeer omvangrijke
schulden had.105

Indien er na faillietverklaring een boete wordt opgelegd aan de beursvennoot-
schap, is het de vraag of deze boete een faillissements- of boedelschuld vormt.
Volgens de AFM is een vordering die op grond van het boetebesluit ontstaat een
niet-verifieerbare vordering die niet voor uitkering uit de boedel in aanmerking
komt, tenzij het faillissement via een akkoord eindigt.106 De AFM stelt ten
aanzien van de boete bij faillissement op haar website het volgende:

“Als de AFM een boete oplegt na faillissement valt de vordering buiten de
boedel en kan dan meestal niet meer worden geïnd. Bij het bepalen van de
hoogte van de boete wordt dan rekening gehouden met de omvang van de
onderneming vóór faillissement.

Omdat de boete gedurende het faillissement van de onderneming niet meer
wordt geïnd, meent de AFM dat het niet meer relevant is of de overtreder
dat bedrag daadwerkelijk kan betalen. De beoordeling of de overtreder dat
bedrag daadwerkelijk kan betalen laat de AFM in geval van faillissement
dus achterwege.”107

Hierbij gaat het om de vraag of de verplichting die is overtreden een
verplichting was van de curator. Zoals hiervoor is uiteengezet, komt naleving
van de meeste bepalingen uit de Wft voor rekening van de organen van de
vennootschap en is de curator hiervoor niet verantwoordelijk. In dit geval kan
hij ook geen op hem rustende verplichting overtreden en daardoor een
boedelschuld creëren. Als de boete handelingen voor faillissement betreft
(inclusief stille fase) dan is het derhalve een niet verifieerbare, post- faillisse-
mentsvordering. Als het een boete betreft voor handelingen tijdens het
faillissement dan kan er sprake zijn van een boedelvordering.

3.3 Invloed Wft op werkzaamheden curator

Op grond van art. 68 jo. 23 Fw verliest de schuldenaar door een faillietverkla-
ring het beheer over zijn vermogen en komt dit beheer in handen van de curator.

105. Sdu Nieuws, 2014/398 (26 september 2014).
106. Boetebesluit DSB 26 januari 2010, 3.11.2.2 en 3.11.4.2.
107. Zie: https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/maatregelen/boetehoogte.
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Deze bevoegdheid van de curator is exclusief. Het bestuur en de raad van
commissarissen hebben geen bevoegdheden meer ten aanzien van het vermo-
gen van de vennootschap. De curator wordt echter door zijn aanstelling in het
faillissement geen orgaan van de vennootschap. Hij beheert slechts haar
vermogen en ontleent zijn beheers- en beschikkingsbevoegdheden aan art. 68
lid 1 Fw.108 De curator neemt in het kader van dit beheer niet de rechtsper-
soonsrechtelijke bevoegdheden van (de organen van) de vennootschap over.109

In beginsel blijven de organen van de vennootschap dan ook functioneren
volgens de wet en de van toepassing zijnde statuten.110 Als gevolg van het
faillissement worden de rechtspersoon en haar vermogen in feite van elkaar
gescheiden en kunnen zij beide eigen verplichtingen aangaan. Het bestuursor-
gaan blijft dus bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen en namens
haar te handelen.111 Het verschil met de situatie voor faillissement is echter dat
rechtshandelingen die het bestuur uitvoert de boedel niet kunnen binden. De
rechtspersoon wordt daarentegen wel gebonden door de handelingen van het
bestuur.

Hoff verwijst met betrekking tot de wettelijke verplichting voorwetenschap
onverwijld openbaar te maken op grond van art. 2:129 lid 1 BW rust op het
bestuur en dat dit niet anders wordt indien aan de beursvennootschap surseance
van betaling wordt verleend of deze in staat van faillissement is verklaard.112

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de meeste
verplichtingen die een beursgenoteerde vennootschap heeft (zoals het aan de
AFM melden van wijzigingen in het bestuur of de raad van commissarissen of
het kapitaalbelang van bestuurders of commissarissen in de ‘eigen’ vennoot-
schap), voor rekening komen van de organen van de vennootschap en niet voor
die van de curator. Deze conclusie kan voor de jaarrekeningplicht echter niet zo
eenvoudig getrokken worden. Daarom volgt nu een afzonderlijke bespreking
van deze verplichting.

Jaarrekeningplicht

Op grond van art. 5:25c Wft is de beursgenoteerde vennootschap verplicht om
haar financiële verslaggeving openbaar te maken. Deze financiële verslagge-
ving bevat onder andere de jaarrekening en het bestuursverslag, die buiten
faillissement op grond van Titel 9 van Boek 2 BW opgesteld moeten worden.

108. Hof Amsterdam (OK) 25 februari 1980, NJ 1980/467.
109. B. Wessels, Wessels Insolventierecht deel IV 2015, Deventer: Kluwer 2015, paragraaf 4210.
110. Asser/Maeijer 2-III, Deventer: Kluwer 2000, nr. 557.
111. HR 19 mei 1999, JOR 1999/170, r.o. 3.
112. G.T.J. Hoff, Openbaarmaking van koersgevoelige informatie (diss. Nijmegen), Deventer:

Kluwer 2011, p. 433.
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Het is echter de vraag wie in faillissement de verplichting draagt tot het
opstellen en openbaar maken van deze financiële verslaggeving. In de literatuur
bestaat geen eenduidigheid op dit punt. Door het faillissement zijn de
bepalingen uit Titel 9 van Boek 2 BW na faillietverklaring niet meer van
toepassing, omdat het beheer van het vermogen in handen is gevallen van de
curator.113

Boekjaren vóór faillissement

Dat het beheer over het vermogen door de faillietverklaring overgaat op de
curator, betekent niet dat jaarrekeningen over boekjaren die zijn afgesloten voor
faillietverklaring niet meer door het bestuur opgemaakt hoeven te worden. De
verplichting voor het opmaken en publiceren van de jaarstukken over op de
datum van de faillietverklaring afgesloten boekjaren blijft op het bestuur rusten,
voor zover nog niet aan deze verplichting is voldaan.114 Dat het bestuur deze
verplichting houdt, betekent niet automatisch dat zij deze verplichting kan
nakomen. Indien er namelijk nog een jaarrekening moet worden opgesteld over
een boekjaar vóór faillissement zal daar hoogstwaarschijnlijk geld voor nodig
zijn, voor bijvoorbeeld het doen afleggen van de accountantsverklaring. Het is
mogelijk dat de curator niet bereid is om deze kosten ten laste van de boedel te
brengen.115 De verplichting tot het opmaken van de jaarrekening reikt echter
niet zo ver dat het bestuur deze kosten zelf zou moeten dragen.116 In een
dergelijke situatie zal er dus geen jaarrekening hoeven te komen.117

Boekjaren in faillissement

Omdat het bestuur door de faillietverklaring het beheer en de beschikking over
het vermogen van de vennootschap is verloren en de boekhoudverplichtingen
‘ten nauwste samenhangen met het beheer en de beschikking over het
vermogen’, draagt het bestuur volgens sommige auteurs geen verantwoorde-
lijkheid voor deze verplichting ten aanzien van boekjaren tijdens en na
faillietverklaring.118 Echter, niet alle auteurs delen deze mening. Zo menen
onder andere Van Schilfgaarde en De Wit dat de jaarrekeningverplichtingen

113. Rb. Utrecht 9 januari 2002, JOR 2002/54.
114. Rb. Utrecht 9 januari 2002, JOR 2002/54 en Rb. Arnhem 9 februari 2005, JOR 2005/114.
115. H. Beckman, Compendium van de Jaarrekening, Deventer:Kluwer, par. 2.1.8.
116. HR 19 mei 1999, JOR 1999/170.
117. H. Beckman, ‘Jaarrekeningplicht en gefailleerde Fokker(-vennootschappen)’, TvI 2000,

p. 18.
118. E.J.J. van der Heijden & W.C.L. van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de

besloten vennootschap, Zwolle: Tjeenk-Willink 1992, nr. 376 en Kortmann, Preadvies
Vereeniging Handelsrecht, Zwolle 1993, p 127.
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doorlopen totdat de vereffening van de onderneming is voltooid.119 Ervan
uitgaande dat de jaarrekeningverplichtingen inderdaad blijven bestaan gedu-
rende het faillissement, is het de vraag wie deze verplichting na moet komen;
het bestuur (en de raad van commissarissen) of de curator?

Volgens de Ondernemingskamer is de curator, vanwege het feit dat hij geen
bestuurder van de vennootschap is, niet verplicht om een door de Onderne-
mingskamer aan de bestuurders gegeven bevel tot het opmaken van een nieuwe
jaarrekening na te komen.120 Bovendien oordeelde de Ondernemingskamer een
jaar eerder al dat het opmaken van de jaarrekening door de curator niet is
voorgeschreven in het stelsel van de Faillissementswet en de curator dan ook
niet verplicht is hiertoe.121 Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het
opstellen en openbaar maken van de jaarrekening op grond van art. 5:25o Wft
geen verplichting voor de curator is en dat deze plicht op het bestuur blijft
rusten.

Ontheffing

Het bestuur kan echter wel ministeriële toestemming voor ontheffing van de
jaarrekeningplicht vragen. Redenen om die toestemming te geven zijn volgens
de parlementaire geschiedenis bij de ‘Aanpassing van de wetgeving aan de
vierde richtlijn van de Raad van de EG inzake het vennootschapsrecht’
omstandigheden die verhinderen dat een behoorlijke jaarrekening wordt opge-
steld, bijvoorbeeld omdat liquidatie overwogen wordt waardoor er onzekerheid
bestaat over de toe te passen waarderingsnormen.122 Met een behoorlijke
jaarrekening wordt een jaarrekening bedoeld die een getrouw beeld geeft van
de financiële positie, het vermogen en het resultaat. Nu er in een faillisse-
mentsprocedure in beginsel altijd liquidatie wordt overwogen (dat is nu een-
maal het doel van de faillissementsprocedure), ligt het voor de hand dat voor
boekjaren tijdens en na de faillietverklaring ontheffing zal worden verleend
voor het opstellen en publiceren van de jaarrekening.

119. P. van Schilfgaarde, Van de BVen de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 252 en E.H. de Wit, ‘De
jaarrekeningplicht van een ontbonden rechtspersoon – een nadere duiding (gevraagd), MvO
2016/1-2.

120. Hof Amsterdam (OK) 25 februari 1980, NJ 1980/467.
121. Hof Amsterdam (OK) 27 december 1979, NJ 1980/581.
122. Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1979/80, 16 326, nr. 3, p. 31.
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Rol curator

Hiervoor onder 2.8 is aangegeven welke invloed de (Europese) regelgeving
voor beursvennootschappen heeft op de werkzaamheden van de beoogd curator.
Kort gezegd komt het er in die fase op neer dat de beoogd curator in verband
met de op hem rustende taak zorg zal moeten dragen voor een zorgvuldig
proces. Hij zal het proces moeten bijsturen op het moment dat hij constateert dat
het bestuur deze regels schendt omdat in dat geval niet meer door hem kan
worden gewaarborgd dat het proces zorgvuldig voor alle (onwetende) stakehol-
ders verloopt. Dat kan dan in het uiterste geval leiden tot het verzoek aan de
rechtbank hem te ontheffen van zijn functie als beoogd curator.

In geval van faillissement is er sprake van wetenschap van faillissement bij
de beleggers van de beursvennootschap. De beleggers bevinden zich dan ook in
een wezenlijk andere situatie dan tijdens de stille voorbereidingsfase waarin zij
hun handelen niet kunnen aanpassen omdat zij niet beschikken over de kennis
dat er sprake is van een bedrijf dat in ernstige financiële problemen is geraakt en
het faillissement aanstaande is.

De eerdere constatering dat surseance of faillissement geen invloed uitoefenen
op de wettelijke verplichtingen van het bestuur en het hiervoor gestelde zou
kunnen leiden tot de conclusie dat de curator van de beursvennootschap geen
bijzondere taak heeft te vervullen en de afwikkeling van het faillissement van
een beursvennootschap in zekere zin ‘business as usual’ is. Dat lijkt mij geen
juiste conclusie. Er zijn door een curator van een beursvennootschap diverse
specifieke beslissingen te nemen of maatregelen te treffen:
i) Zijn er redenen Euronext Amsterdam te verzoeken de handel in aandelen

van de failliete beursvennootschap stil te leggen? Dit kan het geval zijn
indien druk overleg gevoerd wordt over een doorstart waarbij diverse
activiteiten zullen worden voortgezet en die zal leiden tot een schending
van de verplichting tot openbaarmaking van koersgevoelige informatie.

ii) Zorgdragen voor het in dienst houden/beschikbaar blijven van de werkne-
mers van de failliete beursvennootschap die belast zijn met de naleving van
de bijzondere regels die gelden voor de beursvennootschap.

iii) Zorgdragen voor het in de lucht houden van de administratieve systemen en
de website van de beursvennootschap. In verband met de nakoming van
diverse verplichtingen dienen de administratie en de website in de lucht te
blijven. Hiervoor zal de curator direct na faillietverklaring afspraken
moeten maken met de diverse leveranciers.

iv) Indien er besloten wordt tot het uitstellen van de openbaarmaking van
voorwetenschap dient de curator er op toe te zien dat het bestuur van de
vennootschap de hieraan verbonden verplichtingen (vastlegging rechtmatig
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belang, waken voor misleiding en waarborgen vertrouwelijkheid) worden
nagekomen om boetes na faillissement te voorkomen. Hoewel de verant-
woordelijkheid ligt bij het bestuur is het mijns inziens de taak van de
curator ervoor te waken dat er geen (onnodige) boedelvorderingen ontstaan
die een ongunstig effect kunnen hebben op de kansen op een uitkering van
andere crediteuren.

v) Zorgdragen voor het beschikbaar houden van financiële adviseurs voor het
opstellen van de noodzakelijke stukken. Hier speelt overigens, net als bij
het onder iii) gestelde dat er een afweging dient plaats te vinden tussen
enerzijds de te maken kosten door de boedel voor het nakomen van deze
verplichtingen en de eventuele schade die de boedel kan leiden als gevolg
van het niet nakomen van deze verplichtingen. Er kunnen zich gevallen
voordoen dat het boedelbelang een bepaalde handeling van de curator
vereist of juist een nalaten. Overigens zou ik mij kunnen voorstellen dat
indien de curator geen gelden ter beschikking stelt voor het inhuren van de
noodzakelijke diensten of adviseurs hij op datzelfde moment zorgdraagt
voor het indienen van een verzoek tot beëindiging van de notering zodat
een deel van de kosten niet behoeft te worden gemaakt.

vi) Er zal een tegenstrijdig belang kunnen ontstaan tussen enerzijds (het
bestuur van) de vennootschap en anderzijds haar curator bij de beslissing
al dan niet informatie naar buiten te brengen. De curator zal doorgaans in
zoveel mogelijk rust willen proberen te onderzoeken of een verkoop/
doorstart van (een gedeelte van de) activiteiten mogelijk is. Daarentegen
zal het bestuur zodra er sprake is van koersgevoelige informatie willen
openbaarmaken. Beide partijen zullen zich daarbij beroepen op hun
wettelijke verplichtingen. Uiteindelijk zal de vennootschap, nu de curator
het beheer voert en derhalve bij uitsluiting bevoegd is de boedel financieel
te binden en afspraken te maken met derden over de betaling van hun
diensten, de onderliggende partij zijn en afhankelijk zijn van de medewer-
king van de curator.

4. Conclusie

Enige kennis van de (nationale en Europese) wetgeving voor beursvennoot-
schappen kan ook voor (beoogd) curatoren en insolventieadviseurs relevant
zijn. De aanwijzing van twee beoogd curatoren bij Royal Imtech laat namelijk
zien dat ook bij beursvennootschappen behoefte kan bestaan aan deze in de
praktijk ontwikkelde, en in WCO I (binnenkort) geregelde,123 mogelijkheid om

123. Op het moment van afsluiting van deze bijdrage is het wetsvoorstel WCO I nog aanhangig in
de Eerste Kamer.
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een faillissement en een doorstart in alle rust, op een zorgvuldige wijze, voor te
bereiden onder toeziend oog van een beoogd curator en een beoogd rechter-
commissaris. Een dergelijke aanwijzing zal zonder twijfel kwalificeren als
voorwetenschap. Dit hoeft evenwel, zoals ook de Rechtbank Rotterdam heeft
geoordeeld bij Royal Imtech, geen belemmering te vormen voor de aanwijzing
van een beoogd curator en het uitvoeren van zijn werkzaamheden gedurende de
stille voorbereidingsfase. Er kan namelijk een beroep worden gedaan op de
uitstelmogelijkheden voor het publiceren van deze voorwetenschap. De regel-
geving biedt de beursvennootschap, die overweegt een verzoek tot aanwijzing
van een beoogd curator in te dienen, voldoende mogelijkheden. Het aantonen
van een rechtmatig belang voor uitstel is niet een te grote hobbel om te nemen.
Te meer daar de in de regelgeving reeds genoemde gevallen van rechtmatig
belang niet limitatief zijn opgenomen in de Verordening marktmisbruik. Ook
andere gevallen, waaronder bijvoorbeeld de aanwijzing van een beoogd curator,
zijn door de beursvennootschap aan te dragen voor de onderbouwing van een
rechtmatig belang voor het geval de aanwijzing niet onder een van de wel
genoemde gevallen zou zijn te brengen. Op het bestuur rust de eindverant-
woordelijkheid ervoor te zorgen dat er geen sprake is van ongeoorloofde
misleiding. In het kader van zijn taak de zorgvuldigheid van het stille
voorbereidingsproces te bewaken dient de beoogd curator hier ook, samen
met (het bestuur van) de beursvennootschap, een rol in te spelen. Dit betekent
dat gedurende de stille voorbereidingsfase zorgvuldig moet worden gehandeld
door de beursvennootschap bij gebreke waarvan tot publicatie van de aanwij-
zing moet worden overgegaan. Als gevolg daarvan zullen de doelen van de
stille voorbereidingsfase waarschijnlijk niet meer kunnen worden behaald en
zullen faillissement of surseance van betaling (snel) volgen.

Tevens dient het bestuur de vertrouwelijkheid te garanderen. Dit laatste
onderwerp zal de voortdurende aandacht van alle betrokkenen (bestuur beurs-
vennootschap, beoogd curator en beoogd rechter-commissaris en rechtbank-
medewerkers) moeten hebben tijdens de stille voorbereidingsfase. Op basis van
het voor deze bijdrage verrichte onderzoek kom ik tot de conclusie dat ook een
beursvennootschap kan profiteren van deze voor de praktijk nuttige figuur,
ondanks de door Hurenkamp/Rutten geplaatste vraagtekens. Ten overvloede
kan gesteld worden dat het voor de rechtspraktijk wel nuttig zal zijn indien ook
de Europese wetgever (en niet alleen de Nederlandse Minister van Veiligheid &
Justitie) bevestigt dat de aanwijzing inderdaad een uitstelmogelijkheid oplevert.
Dat kan mogelijke onzekerheid bij bestuurders van beursvennootschappen
wegnemen die kan ontstaan doordat in de literatuur op dit punt geen eenstem-
migheid bestaat.
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Na faillietverklaring van de beursvennootschap doet de curator er goed aan om,
indien het gaat om voorwetenschap, het zekere voor het onzekere te nemen met
betrekking tot de openbaarmakingsverplichtingen. Wanneer de curator niet kan
garanderen dat voorwetenschap niet uitkomt voordat deze onverwijld openbaar
is gemaakt, is het verstandig dat de curator aan Euronext Amsterdam verzoekt
de handel stil te leggen. In het zeldzame geval dat de aandelen van een failliete
beursgenoteerde vennootschap in waarde zullen stijgen naar aanleiding van
nieuwe ontwikkelingen, dient de curator te waken voor de schending van de
openbaarmakingsplicht door (het bestuur van) de vennootschap. Een stijging in
waarde van deze aandelen zal kunnen plaatsvinden wanneer bekend wordt dat
enige uitkering aan de aandeelhouders plaats zal kunnen vinden. Dit is het geval
wanneer de baten van de boedel hoger uitvallen dan de lasten. Dergelijke
situaties doen zich bijvoorbeeld voor wanneer er vermogen in de boedel
stroomt door schikkingen of schadevergoedingen. Ook kan het nieuws met
betrekking tot een reverse listing van invloed zijn op de koers van de aandelen.
Door schending van de openbaarmakingsplicht te voorkomen zal worden
voorkomen dat de AFM sancties op kan leggen. Net als in ieder faillissement
zal de curator beslissingen moeten nemen over het al dan niet voortzetten van
bepaalde diensten na faillissement, vaak teneinde de onderneming van de
failliet going concern te kunnen houden in afwachting van verkoop. Bij het
faillissement van een beursvennootschap betreft dat soms diensten die in andere
faillissementen niet behoeven te worden voortgezet. Het betreft hier diensten
van derden die het mogelijk maken voor (het bestuur van) de beursvennoot-
schap aan de overige verplichtingen die op grond van de specifieke wetgeving
gelden zolang er sprake is van een beursnotering kan voldoen.

Ook bij een beursvennootschap dient de koers die de curator vaart te leiden tot
een zo groot mogelijke uitkering aan de crediteuren. De curator zal daarbij een
keuze moeten maken tussen enerzijds het ter beschikking stellen van gelden
teneinde de beursvennootschap in staat te stellen te voldoen aan de op haar
rustende verplichtingen en anderzijds het behoud van een zo groot mogelijk
boedelactief. Ook na lezing van het in deze bijdrage gestelde zal (en kan) de
curator vrij snel beslissen koers te varen richting een zo groot mogelijk
boedelactief.
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Het verborgen leed van de fiscale eenheid bij insolventie

MR. A.J. TEKSTRA1

1. Inleiding

De figuur van de fiscale eenheid heeft als gevolg dat de onderdelen uit die
fiscale eenheid, in ieder geval in fiscale zin, tot een concern gaan behoren. Die
onderdelen van de fiscale eenheid zullen in de meeste gevallen rechtspersonen
zijn (vaak BV’s). Soms kunnen het natuurlijke personen betreffen.2 Door de
fiscale eenheid worden in een zeker opzicht de handelingen en transacties
binnen en vanuit deze fiscale eenheid ‘geconsolideerd’ door de fiscus beoor-
deeld. Deze concernbenadering heeft weer diverse fiscale consequenties. Er zijn
momenteel drie soorten fiscale eenheden: de fiscale eenheid omzetbelasting
(“OB”), vennootschapsbelasting (“Vpb”) en loonbelasting (“LB”). Zij laten
zich onderling lastig met elkaar vergelijken. Er gelden verschillende voorwaar-
den om een fiscale eenheid te kunnen vormen en de fiscale effecten van deze
consolidaties verschillen. In deze bijdrage wil ik bespreken wat er kan gebeuren
op het moment dat één of meer onderdelen van een fiscale eenheid in de
problemen komt en mogelijk in een insolventie terecht komt. De crisisperiode
vanaf 2008 heeft laten zien dat deze fiscale eenheden tot onaangename effecten
kunnen leiden bij continuïteitsproblemen binnen een dergelijke eenheid.

Het tot nu toe beschrevene zal op de lezer een vrij abstracte indruk maken. Dat
is verklaarbaar, omdat deze problematiek bij een algemene beschrijving vrij
theoretisch en ‘technisch’ overkomt. Totdat de ondernemer, en eventueel ook
een bewindvoerder of curator, er in concreto mee te maken krijgt. Dan blijkt het
te gaan om serieuze kwesties, die grote fiscale en daarmee financiële gevolgen
kunnen oproepen. Bedacht moet worden dat er in het Nederlandse rechtsverkeer
zeer veel fiscale eenheden voorkomen. Zij zijn niet alleen voorbehouden aan
grote concerns. Sterker nog, juist in het MKB komen fiscale eenheden op grote
schaal voor. De afgelopen crisis heeft met name vervelende effecten opgeleverd
bij fiscale eenheden in het MKB, doordat (kort weergegeven) in dat segment

1. De auteur is advocaat en fiscalist en werkzaam bij Blauw Tekstra Uding Advocaten te
Amsterdam.

2. Dit speelt met name bij een fiscale eenheid omzetbelasting, doordat een DGA zelf deelneemt
aan de fiscale eenheid. Zie in dit verband HR 9 november 2012, JOR 2013/31, m.nt. Tekstra.
Deze specifieke figuur blijft hier verder buiten beschouwing.
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een insolventie van één onderdeel van een fiscale eenheid kan leiden tot een
continuïteitsprobleem bij de andere onderdelen van de fiscale eenheid, die
kunnen worden geraakt door de fiscale effecten van deze insolventie. Uiteraard
kunnen deze effecten zich ook voordoen bij grotere concerns, alleen het is
belangrijk te constateren dat de in deze bijdrage te bespreken effecten zich bij
uitstek voordoen in het MKB. Dan kan nog wel worden gesproken van een
concern – want de groep (rechts)personen uit de fiscale eenheid vormt
onderling een groep – alleen van een minder grote totaalomvang. Het verborgen
leed is er daarom zeker niet minder om bij fiscale eenheden in het MKB. Om
het anders te formuleren: de insolventie van één of meer onderdelen van de
groep, met aanwezigheid van een fiscale eenheid, kan in het MKB een grotere
impact hebben dan bij een groep/concern van grotere omvang.

Om de problematiek van, wat ik maar aanduid als het verborgen leed van de
fiscale eenheid beter inzichtelijk te maken, zal in deze bijdrage steeds worden
gewerkt met een min of meer uit het leven gegrepen casuspositie. De fiscale
eenheid LB zal verder onbesproken blijven, omdat het momenteel zo is dat er
bij deze fiscale eenheid feitelijk geen sprake is van een hoofdelijke aanspra-
kelijkheid voor de belastingschulden die de onderdelen van de eenheid hebben.
Die aansprakelijkheid is slechts beperkt tot een specifiek geval die ziet op de
werkkostenregeling, ingevoerd in 2015.3 Het valt overigens niet uit te sluiten
dat deze hoofdelijke aansprakelijkheid in de toekomst zal worden uitgebreid tot
alle schulden uit loonbelasting van de onderdelen van de fiscale eenheid LB. In
dat geval zal ook bij deze fiscale eenheid verborgen leed kunnen ontstaan in de
zin van deze bijdrage. Maar goed, zo ver is het nog niet. Dus beperk ik mij tot
de fiscale eenheid OB en de fiscale eenheid Vpb. De insolventie-effecten bij
een fiscale eenheid OB houden allemaal direct verband met de hoofdelijke
aansprakelijkheid die de eenheid met zich breng.4 Bij de fiscale eenheid Vpb
speelt evenals bij de fiscale eenheid OB de hoofdelijke aansprakelijkheid,5

maar daar bovenop doen zich nog andere effecten voor bij insolventie van een
onderdeel van de eenheid, die in beginsel los staan van de hoofdelijkheid. Zij
komen aan de orde. Verder kan de fiscale eenheid Vpb leiden tot een verruimde
verrekeningsmogelijkheid voor de fiscus, die nog weer tot extra complicaties
kan leiden bij de onderdelen van deze eenheid en evenzeer van invloed kan zijn
op de positie van de curator. Deze bespreking van de fiscale eenheden OB en
Vpb bij insolventie zal steeds in de eerste plaats besproken vanuit de positie van
de ondernemer. Ten tweede zal de positie van de curator bij deze twee fiscale

3. Zie art. 43a Iw 1990.
4. Zie art. 43 lid 1 Iw 1990.
5. Zie art. 39 Iw 1990.
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eenheden worden besproken. Ik ga niet in op de voorwaarden die gelden om
een fiscale eenheid OB en/of Vpb te vormen.6 Uitgangspunt is steeds dat er een
fiscale eenheid is die aan de geldende voorwaarden voldoet. Hopelijk geven de
casusposities en de daarbij behorende cijfervoorbeeld meer inzicht in de
besproken problematiek.

2. De fiscale eenheid OB vanuit de ondernemer bezien

Voor de figuur van de fiscale eenheid omzetbelasting bij insolventie, bezien
vanuit de positie van de ondernemer/DGA, wordt de volgende casus als
uitgangspunt genomen.

Casus I
Apotheker Verhulst is de DGA van een groep(je) vennootschappen. Hij is
100% aandeelhouder van Verhulst Holding B.V. Die heeft op haar beurt alle
aandelen in handen van Verhulst Vastgoed B.V. en van Verhulst Apotheek
B.V. De drie genoemde BV’s vormen een fiscale eenheid OB. Op enig
moment blijken er bij de apothekersactiviteiten financiële problemen te
ontstaan, zodanig dat Verhulst Apotheek B.V. failliet dreigt te gaan. Deze
BV zal niet in staat zijn de facturen te betalen van haar leveranciers. Op die
facturen is door de fiscale eenheid de omzetbelasting in vooraftrek genomen
voor een bedrag van € 200.000.7 In Verhulst Vastgoed B.V. bevindt zich het
bedrijfspand waarin de apotheek wordt gedreven. Dat pand is vier jaar
geleden nieuw opgeleverd en de omzetbelasting ter zake van de nieuwbouw
is eveneens door de fiscale eenheid in vooraftrek genomen voor een bedrag
van € 300.000. Verhulst voorziet dat een eventueel faillissement van de
apotheek ertoe zal leiden dat Verhulst Vastgoed geen huurinkomsten meer
zal ontvangen, waardoor die BV ook in de problemen kan komen.

In deze casus staat de groep van Verhulst op omvallen door een dreigende
‘kettingreactie’. De kruisverbanden tussen de vennootschappen binnen de groep
zijn zodanig dat de problemen bij de apotheker-BV zich kunnen gaan
verspreiden naar de andere vennootschappen. In de eerste plaats is er een
commercieel risico dat zich voordoet. De vastgoed-BV dreigt huurinkomsten
mis te lopen door het faillissement. Verhulst zou dit voor kunnen zijn door te
proberen het vastgoed te verkopen. Maar dan loopt hij tegen een vervelende

6. Zie voor de voorwaarden voor een fiscale eenheid Vpb Tekstra, Handboek fiscaal
insolventierecht, 2017, paragraaf 7.3.2 en voor de fiscale eenheid Vpb het genoemde
Handboek, paragraaf 7.2.2.

7. Voor veel geneesmiddelen geldt overigens het verlaagde btw-tarief van 6%, in plaats van de
gebruikelijke 21%.
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omzetbelastingclaim aan. Voor de vooraftrek op de nieuwbouw geldt een
herzieningsperiode van tien jaar.8 Dat betekent dat bij een verkoop van het
pand na vier jaar een 6/10e deel van de vooraftrek weer moet worden
terugbetaald aan de fiscus als herzienings-btw. Deze omzetbelasting ter hoogte
van in dit geval € 180.000 geldt als een hoofdelijke schuld voor de onderdelen
van de fiscale eenheid. Aan deze herzieningsclaim bij verkoop kan nog wel
worden ontkomen doordat bij de verkoop en levering van het vastgoed een
optie voor met btw-belaste levering wordt overeengekomen met de koper. De
koper moet dan wel een partij zijn die deze omzetbelasting in aftrek kan
nemen.9

De fiscale eenheid kent nog een andere ‘latente’ omzetbelastingclaim, die onder
de hoofdelijke aansprakelijkheid van art. 43 lid 1 Iw 1990 kan vallen. Dat
betreft de bij veel insolventiejuristen wel bekende verplichting om op enig
moment de gepleegde vooraftrek van de omzetbelasting weer aan de fiscus
terug te betalen. Tot 1 januari 2017 stond deze verplichting in art. 29 lid 2 Wet
OB. Thans is deze regeling terug te vinden in art. 29 lid 7 Wet OB.10 Ook
tekstueel is er een verschil tussen de oude en de nieuwe regeling. In de oude
regeling ontstond de claim op het moment dat redelijkerwijs moest worden
aangenomen dat de betreffende facturen niet worden betaald. In de nieuwe
regeling ontstaat de claim op het moment dat “komt vast te staan” dat de
facturen niet worden betaald. Het komen vast te staan van non-betaling kan
onder omstandigheden een later ontstaansmoment impliceren dan het redelij-
kerwijs aannemen dat de facturen onbetaald zullen blijven. Het moment waarop
de claim ontstaat, is van belang voor de fiscale eenheid OB. Is er op dat moment
nog een dergelijke eenheid aanwezig, dan zullen de andere onderdelen van de
eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor deze omzetbelastingschuld. Het gaat
dus om het materiële ontstaansmoment en niet om het moment waarop deze
schuld wordt geformaliseerd door middel van een (naheffings)aanslag.

Om aan deze claim te ontkomen, kan ervoor worden gezorgd dat de fiscale
eenheid met Verhulst Apotheek B.V. wordt verbroken.11 Verbreking alleen is
echter niet voldoende om deze hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden. Er
dient daarnaast nog een melding van de verbreking worden gedaan aan de
inspecteur: zie art. 43 lid 1 Iw 1990. Pas als die melding door de inspecteur is

8. Art. 13 lid 2 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
9. Zie eveneens mijn bijdrage in het INSOLAD Jaarboek 2014, p. 192.
10. Zie over de wijzigingen van art. 29 Wet OB per 1 januari 2017: Tekstra, ‘Wijzigingsvoorstel

btw bij oninbare vorderingen: art. 29 Wet OB op de schop’, FIP 2016/329.
11. Zie voor de wijze van verbreking van de fiscale eenheid OB mijn Handboek fiscaal

insolventierecht, paragraaf 7.3.3.
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ontvangen, is vanaf dat moment – dus ex nunc – de hoofdelijke aansprake-
lijkheid vervallen. Er is overigens (lagere) rechtspraak die er op duidt dat het
faillissement van de betreffende dochter binnen een fiscale eenheid OB (hier
Verhulst Apotheek B.V.) kan worden gezien als een ‘openbare melding’ van de
verbreking van de eenheid met die dochter.12 Gezien het wettelijke criterium
voor het ontstaan van de vooraftrekclaim, is de kans groot dat de verbreking bij
faillissement en de – al dan niet openbare – melding daarvan te laat zal komen.
De claim is dan immers naar alle waarschijnlijkheid al ontstaan, zodat die nog
onder de hoofdelijkheid van de fiscale eenheid OB valt. Het valt aan te raden de
fiscale eenheid voldoende ruim vóór het faillissement, liefst enkele maanden
daarvoor, te verbreken en die verbreking meteen te melden aan de inspecteur.

3. De fiscale eenheid OB vanuit de curator bezien

Voor de figuur van de fiscale eenheid omzetbelasting bij insolventie, bezien
vanuit de positie van de curator, wordt de volgende casus als uitgangspunt
genomen.

Casus II
Mr. Hendriksen is curator van SE Mode B.V. Die vennootschap exploiteert
een dertigtal winkels door Nederland, waaruit stijlvolle herenkleding
worden verkocht. Het is slecht gegaan met de winkels, vooral omdat de
verkoop steeds meer online plaats vindt. In de winkels ligt een voorraad met
een inkoopwaarde van € 2.420.000 inclusief btw. De btw-component is
derhalve € 420.000. Op de voorraden rusten geen eigendomsvoorbehouden
en zij zijn ‘bezwaard’ met een stil pandrecht ten behoeve van de financie-
rende bank. SE Mode B.V. bevindt zich in een fiscale eenheid OB met SE
Beheer B.V. en SE Design B.V. Curator Hendriksen en de bank maken een
onderhandse afspraak over een winkeluitverkoop van de voorraad. Ten
eerste blijkt uit de taxatierapporten dat een uitverkoop uit de winkels
aanzienlijk meer zal opleveren dan een veiling. Ten tweede hoopt de curator
hiermee de kansen op een doorstart van de onderneming van SE Mode te
vergroten. De directie van SE Beheer en SE Design laten weten dat zij geen
bezwaar hebben tegen deze gang van zaken, alleen dat zij zich zorgen
maken over hun hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-verplichtingen
ten aanzien van de uitverkopen. Zij vragen de curator om in overleg met de
fiscus te bewerkstelligen dat zij worden ontslagen uit de hoofdelijkheid
onder de fiscale eenheid OB in dit verband.

12. Rb. Rotterdam 10 april 2002, V-N 2002/24.23,
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Daarnaast doet zich in het faillissement van SE Mode nog het volgende
voor. De onderneming leverde een deel van de aangekochte kleding (onder
‘private label’) door aan andere retailketens zoals V&D. Uit dien hoofde
staat nog een vordering open van in totaal € 1.089.000, inclusief btw. De
btw in die vordering bedraagt € 208.900 en is reeds afgedragen door de
fiscale eenheid OB van de SE-vennootschappen. De vordering blijkt
oninbaar, zodat de btw kan worden teruggevorderd. Curator Hendriksen
wil onderzoeken wie deze btw kan terugvorderen: SE Mode of de fiscale
eenheid OB. Ook wil hij weten in hoeverre de fiscus deze btw kan
verrekenen met btw-schulden van de fiscale eenheid en/of SE Mode,
waaronder die vanwege de winkeluitverkopen. Verder wil hij weten in
hoeverre de fiscus deze btw kan verrekenen met de door de boedel van SE
Mode terug te vorderen btw over de faillissementskosten (salaris e.d.).

De casus laat zien dat ook de curator met lastige issues te maken kan krijgen bij
een fiscale eenheid OB. De kwestie van de herzienings-btw is hier buiten
beschouwing gelaten, maar zou ook nog een rol kunnen spelen indien er
vastgoed in de failliete boedel wordt aangetroffen (zie verder casus I in
paragraaf 2). Zoals bekend is de omzetbelasting over winkeluitverkopen,
vóór of tijdens faillissement, momenteel onderwerp van veel discussie.13 De
financier met een pandrecht op de voorraden kan zich ten aanzien van deze
verkopen verhalen op de omzetbelasting in de opbrengst,14 terwijl de omzet-
belasting niet verlegd zal zijn naar de koper nu de verleggingsregeling niet geldt
bij verkoop en levering aan particulieren.15 Er lopen thans (proef)procedures
over de vraag of de omzetbelastingschuld die ontstaat bij de winkel(uit)
verkopen al dan niet een boedelschuld in het faillissement oplevert. Daarover
gaat het niet in de casus. Die gaat over de vraag of deze omzetbelastingschuld
als hoofdelijke schuld geldt binnen de fiscale eenheid OB. Dat lijkt niet het
geval. Algemeen wordt aangenomen dat het faillissement van een vennootschap
binnen een fiscale eenheid OB betekent dat de fiscale eenheid met deze failliet
eindigt, omdat niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan.16 Strikt genomen
moet er dan op de voet van art. 43 lid 1 Iw 1990 nog wel een melding van de
verbreking aan de inspecteur worden gedaan, met de kanttekening dat het
faillissement mogelijk als algemene melding van de verbreking kan worden

13. Onder meer aan de orde geweest tijdens de INSOLAD Workshop van 13 september 2016.
14. Zie het Rentekasarrest van de Hoge Raad van 6 mei 1983, NJ 1984, m.nt. Kleijn.
15. Dit volgt uit art.24ba lid 1, onderdeel d, Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968, welke

bepaling alleen ziet op “levering aan een ondernemer”.
16. Zie mijn Handboek fiscaal insolventierecht, paragraaf 7.3.3, met verdere verwijzingen. Let

op: een fiscale eenheid Vpb zal bij faillissement van een onderdeel daarvan niet (automa-
tisch) worden verbroken, die blijft gewoon in stand.
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beschouwd (zie het slot van paragraaf 2). Onder deze omstandigheden en
uitgangspunten zou het derhalve niet nodig zijn om overleg met de fiscus te
voeren om ontslag uit de hoofdelijkheid te bewerkstelligen. De hoofdelijkheid
is vervallen op het moment van melding van de verbreking als gevolg van het
faillissement.17 In de praktijk blijkt de fiscus hier nog wel eens anders tegenaan
te kijken en voorwaarden te stellen aan het ‘ontslag uit de hoofdelijkheid’,
waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat de andere onderdelen toch instaan
voor de betaling van de omzetbelasting over de winkeluitverkopen. Dit komt
mij onterecht en oneigenlijk voor.

De terugvorderingsmogelijkheid van de omzetbelasting van € 208.900 in de
oninbare vordering komt in dit geval toe aan (de boedel van) SE Mode.18 De
fiscus kan deze schuld aan SE Mode dan niet verrekenen met de btw-schulden
van de fiscale eenheid OB voor zover die aan andere onderdelen van de fiscale
eenheid OB zijn toe te rekenen.19 De omzetbelasting over de winkeluitver-
kopen lijken evenmin verrekenbaar met deze btw-teruggaaf aan SE Mode,
omdat de winkeluitverkopen tijdens het faillissement plaatsvinden en de daaruit
voortvloeiende btw-schuld, als het al een schuld van de failliet of diens boedel
is, waarschijnlijk niet onder art. 53 lid 1 Fw is te brengen. Hetzelfde geldt voor
de btw over de faillissementskosten.

4. De fiscale eenheid Vpb vanuit de ondernemer bezien

Bij de fiscale eenheid Vpb bij insolventie, bezien vanuit de positie van de
ondernemer/DGA, dient de volgende casus als uitgangspunt.

Casus III
Mevrouw June is DGA van een groep van bedrijven, die handelen onder de
naam June Unlimited, ook wel afgekort als JU. De vennootschappen binnen
de groep maken onderdeel uit van een fiscale eenheid Vpb, met JU Holding
B.V. als moedervennootschap. Een deel van de activiteiten van de groep is
ondergebracht in JU Exploitatie B.V. Met deze activiteiten gaat het berg-
afwaarts, zodanig dat de huisbankier inmiddels heeft aangegeven het
groepskrediet te willen opzeggen, tenzij de activiteiten van JU Exploitatie

17. Uiteraard is het verstandig dat volledigheidshalve nog een melding aan de inspecteur wordt
gedaan.

18. Zie verder Hof ’s-Gravenhage 6 april 2012, JOR 2012/311, m.nt. Tekstra en HR 7 februari
2014, JOR 2015/223.

19. Zie eveneens HR 14 februari 2003, JOR 2003/133 (Ontvanger/Gemeenschappelijke Eigen-
dom), m.nt. Tekstra.
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op korte termijn worden ‘afgestoten’ of geliquideerd, zonder al te veel
schade van betekenis voor de andere groepsmaatschappijen. Na een nader
onderzoek wordt door mevrouw June als DGA besloten dat JU Exploitatie
het beste kan failleren. Onduidelijk is echter nog wat de effecten daarvan
zullen zijn op de fiscale eenheid Vpb en de andere groepsmaatschappijen.
Het blijkt dat JU Exploitatie een schuld aan de handelscrediteuren heeft van
€ 4 miljoen. Daarnaast is er een schuld aan de belastingdienst van € 1.2
miljoen, uit hoofde van omzet- en loonbelasting. De bankschuld bedraagt €
5.4 miljoen. De fiscale eenheid Vpb heeft een verliescompensatie (‘carry
forward’) van € 1.6 miljoen. Uit gemaakte berekeningen valt af te leiden dat
bij een faillissement aan handelscrediteuren geen uitkering kan worden
gedaan. In dat geval kan de fiscale schuld waarschijnlijk voor de helft
worden voldaan. De bankschuld zal in dat geval kunnen worden ingelost
doordat de bank tot herfinanciering zal overgaan nadat zij haar zekerheden
bij JU Exploitatie heeft uitgewonnen. Als alternatief wordt nog gedacht aan
een scenario waarbij vanuit JU Holding een crediteurenakkoord bij JU
Exploitatie wordt aangeboden.

Hier voltrekt zich in optima forma het fiscale leed van de fiscale eenheid. Blijft
JU Exploitatie bij faillissement in de fiscale eenheid, dan zullen aan het einde
van dat faillissement de niet betaalde schuld aan crediteuren – dus aan de
handelscrediteuren en de fiscus – ‘vrijvallen’ binnen de fiscale eenheid en aldus
fiscale winst opleveren.20 In deze casus zou dat gaan om een bedrag van € 4.6
miljoen. Aangezien de verliescompensatie van de fiscale eenheid Vpb € 1.6
miljoen bedraagt (er vanuit gaande dat die ook die hoogte heeft op het
aangegeven vrijvalmoment), zal de fiscale eenheid worden geconfronteerd
met een Vpb-claim over een winst van € 3 miljoen. Dat zal de problemen
binnen de JU Groep verergeren. De bank zou hier een grond in kunnen zien om
de groepsfinanciering te beëindigen, omdat zij slechts zou willen herfinancieren
indien de afstoting of liquidatie van June Exploitatie geen schade van betekenis
zal opleveren voor de andere groepsmaatschappijen. In dit scenario dreigt dat
dus wel te gebeuren. Ontvoeging uit de fiscale eenheid van June Exploitatie,
vrij eenvoudig te bewerkstelligen door te zorgen dat het aandelenbelang onder
de 95% terecht komt,21 zal hier geen oplossing bieden. Er zal dan namelijk
sprake zijn van een ontvoeging van een dochter in het zicht van haar liquidatie

20. HR 10 september 2010, JOR 2010/297, m.nt. Tekstra. Ook de fiscale schuld zal vrijvallen
(in de casus voor 50%): zie HR 8 maart 2013, ECLI:NL:HR:2016:BX9148.

21. Melding aan de fiscus is hier, anders dan bij de fiscale eenheid OB, niet vereist.
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in de zin van art. 15aj lid 3 Wet Vpb,22 met als gevolg dat er meteen een winst
binnen de fiscale eenheid Vpb ontstaat ter hoogte van eenzelfde bedrag als de
vrijvalclaim aan het einde van het faillissement (in dit geval € 4.6 miljoen, te
verrekenen met € 1.6 miljoen aan carry forward).

Het alternatief waaraan gedacht wordt, is om een crediteurenakkoord bij June
Exploitatie aan te bieden. Dat kan zowel in als buiten faillissement, of vanuit
een surseance. Stel dat de handelscrediteuren wel akkoord kunnen gaan met
betaling van 30% van hun vordering onder kwijtschelding van de overige 70%.
Zij zien wel in dat zij bij een liquidatiescenario niets zullen ontvangen en
krijgen dan alleen de 21% aan btw terug. De fiscus neemt normaal gesproken
genoegen met het dubbele percentage ten opzichte van de concurrente credi-
teuren, dus die zal in het kader van een akkoord instemmen met betaling van
60% tegen kwijtschelding van de overige 40%.23 Dit akkoord zal tot een
kwijtscheldingswinst leiden van € 3.440.000. Om dit akkoord te financieren is
een bedrag van € 2.160.000 nodig. Dat zal al een onoverkomelijke hobbel zijn.
Daarnaast moet er ernstig mee rekening worden gehouden dat de kwijtschel-
dingswinst niet van belastingheffing zal zijn vrijgesteld. De winst van €
3.440.000 wordt eerst verrekend met de carry forward van € 1.6 miljoen. Het
meerdere bedrag, van in dit geval € 1.840.000, zal echter zeer waarschijnlijk
belast worden omdat die niet onder de vrijstelling van art. 3.13 lid 1, onderdeel
a, Wet IB vallen. Dit volgt uit art. 15ac lid 2 Wet Vpb.24 Het crediteurenak-
koord lijkt daarom evenmin een reële optie om dit (verborgen) leed te
verzachten.

Er zijn dan nog twee alternatieve oplossingen voor het ontwarren van deze
Gordiaanse knoop, die echter beide wat gekunsteld aandoen. Ten eerste kan JU
Exploitatie worden ontvoegd uit de fiscale eenheid Vpb, onder aanbieding van
een op zichzelf reëel akkoord, met de hoop dat dit akkoord niet door de
(meerderheid van) de crediteuren van JU Exploitatie wordt geaccepteerd.
Betoogd kan dan worden dat er geen ontvoeging in het zicht van de liquidatie
heeft plaatsgevonden, omdat ten tijde van de ontvoeging er een voldoende kans
aanwezig was dat het akkoord zou worden aanvaard.25 Het tweede alternatief
houdt in dat de moeder (JU Holding) de vorderingen van de crediteuren op JU

22. Zie HR 10 juni 2011, JOR 2011/280, m.nt. Tekstra.
23. De fiscus zal meestal niet daadwerkelijk kwijtschelden, maar het bedrag dat niet wordt

ontvangen ‘buiten invordering stellen’. Dit is met name bedoeld om de fiscus de
mogelijkheid te laten behouden om tot verrekening over te gaan.

24. Zie over de werking van deze bepaling verder mijn Handboek fiscaal insolventierecht,
paragraaf 7.2.2.

25. Zie verder mijn noot in JOR 2011/280, onder nr. 2.
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Exploitatie probeert over te nemen – het liefst na eerst JU Holding te hebben
ontvoegd – bijvoorbeeld tegen betaling van het voornoemde akkoordpercentage
van 30%, dan wel mogelijk een lager percentage. De moeder laat vervolgens
deze vorderingen in stand, in de hoop op betere tijden, waarbij in de tussentijd
JU Exploitatie uiteraard niet mag worden geliquideerd.26 Hiermee doen zich in
ieder geval niet de voornoemde, waarschijnlijk fatale, fiscale effecten voor
vanwege de crediteurenvrijval binnen de fiscale eenheid. De fiscus moet dan
wel volledig worden betaald.27 Het zijn wat lapmiddelen die niet kunnen
verbloemen dat in deze uit het leven gegrepen casus de DGA met lastige
consequenties wordt opgezadeld als gevolg van de effecten van de fiscale
eenheid Vpb als zich binnen die eenheid continuïteitsproblemen voordoen.

5. De fiscale eenheid Vpb vanuit de curator bezien

Bij de fiscale eenheid Vpb bij insolventie, bezien vanuit de positie van de
curator, geldt de volgende casus als uitgangspunt.

Casus IV
Mr. Verkuilen is curator van een groep vastgoed-BV’s, allen genaamd
Mercator met daarachter een Romeins cijfer. De vennootschappen Mercator
I B.V., Mercator II B.V., Mercator III B.V. en Mercator IV B.V. bevinden
zich in een fiscale eenheid Vpb samen met Mercator Beheer B.V. en
Mercator Holding B.V. Mercator Beheer is eveneens failliet, de Holding
is niet failliet. Mercator V B.V. en Mercator VI B.V. zitten niet in deze
fiscale eenheid Vpb. Mercator II B.V. heeft per datum faillissement een
loonbelastingschuld van € 650.000. Mercator III B.V. heeft nog een
vordering op de fiscus wegens terug te betalen omzetbelasting voor een
bedrag van € 260.000. Deze vordering is al materieel ontstaan vóór de
faillietverklaring van Mercator III. In de faillissementen van alle vennoot-
schappen worden boedelkosten gemaakt en voldaan door mr. Verkuilen,
waarin omzetbelasting is begrepen. De curator vraagt bij de fiscus de aldus
door de boedel betaalde omzetbelasting terug. Bij elk der BV’s gaat het om
een terug te vorderen bedrag van € 60.000 aan omzetbelasting. De fiscus
stelt zich op het standpunt deze omzetbelasting te mogen verrekenen met de
belastingschuld uit hoofde van loonbelasting van Mercator II. Ook de
teruggaaf omzetbelasting aan Mercator III wenst de fiscus te verrekenen
met deze belastingschuld van Mercator II. De fiscus beroept zich hierbij,
naast art. 53 Fw, op art. 24 lid 1, vierde en vijfde volzin, Iw 1990.

26. Zie verder mijn noot in JOR 2010/297, onder nr. 4.
27. Zie art. 26.3.3 Leidraad invordering 2008.
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Curator Verkuilen constateert dat Mercator II een vordering in rekening
courant heeft op Mercator Holding van € 1.5 miljoen. Deze vordering is
vooral het gevolg van ‘doorbelastingen’ door Mercator II van het Vpb-
voordeel dat de Holding heeft genoten als gevolg van de fiscale verliezen
die zijn toe te rekenen aan Mercator II. Daardoor heeft de fiscale eenheid
minder Vpb hoeven betalen. Verkuilen vordert dit bedrag bij de Holding.
Die verweert zich met de stelling dat zij een tegenvordering heeft, omdat de
onbetaalde schulden van Mercator II zullen vrijvallen binnen de fiscale
eenheid. De hoogte van die vrijval zal ongeveer € 3.2 miljoen bedragen.

Bij het afwikkelen van de faillissementen blijkt dat Mercator Holding
over een substantieel actief beschikt, zodat er een uitkering aan de
concurrente crediteuren kan plaatsvinden. Bij Mercator II is geen actief
aanwezig en de curator is voornemens dat faillissement voor te dragen voor
opheffing bij gebrek aan baten. Hij vraagt zich echter af of dat consequen-
ties kan hebben vanwege de fiscale eenheid Vpb.

Deze uit drie delen bestaande casus laat zien dat de fiscale eenheid Vpb ook bij
faillissement tot diverse complicaties kan leiden.28 Het eerste deel van de casus
houdt verband met de verruimde verrekeningsmogelijkheden die aan de fiscus
worden geboden bij een fiscale eenheid Vpb. Op grond van art. 24 lid 1, vierde
volzin, Iw 1990 is het de ontvanger, kort weergegeven, toegestaan alle soorten
belastingvorderingen en –schulden van onderdelen van de fiscale eenheid Vpb
met elkaar in verrekening te brengen. Anders dan wel eens wordt gedacht,
beperkt deze mogelijkheid zich niet tot de Vpb.29 De ontvanger zal in de casus
daarom de loonbelastingschuld van Mercator II van € 650.000 kunnen
verrekenen binnen de fiscale eenheid Vpb met teruggaaf omzetbelasting ad €
260.000 aan Mercator III. Een stap verder gaat het standpunt van de fiscus dat
de btw-teruggaven die zien op de faillissementskosten van steeds € 60.000
mogen worden verrekend met de loonbelastingschuld van Mercator II zoals die
open stond op het moment dat die vennootschap failliet ging. Ten eerste zitten
Mercator V en IV niet in de fiscale eenheid Vpb, dus die vallen er sowieso
buiten. Ten aanzien van de andere vennootschappen die wel in de fiscale
eenheid zitten, geldt dat misschien volgens de letterlijke tekst van art. 24 lid 1,
vierde en vijfde volzin, Iw 1990 verrekening mogelijk lijkt, maar dat het niet de

28. Ik wijs nog op de mogelijkheid dat de boedels van de gefailleerde vennootschappen
geconsolideerd worden afgewikkeld. De aanwezigheid van fiscale eenheden met de
bijbehorende fiscale consolidatie kan daarbij een factoor van belang zijn, evenals financiële
consolidatie (met 403-verklaringen). Zie voor de effecten daarvan op de verrekening door de
fiscus mijn dissertatie, p. 229.

29. Zie voor kritiek op dit zeer ruime instrument voor de fiscus, dat essentieel afwijkt van de
generieke verrekeningsregels, mijn dissertatie Verrekening door de fiscus, 2011, p. 69-71.
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bedoeling van de wetgever kan zijn geweest om de verruimde verrekenings-
mogelijkheid van de fiscale eenheid Vpb zo ver te laten gaan dat zelfs aan de
boedel terug te betalen btw over de boedelkosten, zou mogen worden
verrekenend met faillissementsschulden. Hierover loopt thans een procedure.
Gehoopt kan worden dat de fiscus hierin geen gelijk zal krijgen, want op die
manier worden de boedels nog leger: de boedel betaalt omzetbelasting maar
krijgt die feitelijk niet meer terug omdat de fiscus (binnen de fiscale eenheid
Vpb) gaat verrekenen met de faillissementsschulden.

Curator Verkuilen zal namens Mercator II de Holding aan gaan spreken op
betaling van de schuld in rekening courant van € 1.5 miljoen. Op zichzelf lijkt
het niet onlogisch dat de Holding zich vervolgens verweert met de stelling dat
de fiscale eenheid nog een vrijvalclaim zal krijgen vanwege het onbetaald
blijven van de schulden van Mercator II, zoals in paragraaf 4 nader uitgewerkt.
Het is echter de vraag of de Holding deze vrijvalschuld wel in verrekening kan
brengen. Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad ontstaat deze schuld
immers pas als het faillissement van de betreffende dochter (hier Mercator II)
is geëindigd. Verrekening kan dan strikt genomen niet meer aan de orde zijn.30

In het laatste onderdeel van de casus dreigt de curator – dat wil zeggen dreigen
de crediteuren – bij de afwikkeling van de faillissementen zelf te worden
geconfronteerd met een vrijvalclaim binnen de fiscale eenheid Vpb. Onder de
geschetste omstandigheden zou het logisch zijn het faillissement van Mercator
II snel af te wikkelen, want daarin bevindt zich geen actief. In de Holding is wel
actief en er kan een uitdeling gaan plaatsvinden. Op het moment dat het
faillissement van Mercator II is afgewikkeld zal de vrijvalclaim zich manifes-
teren in de fiscale eenheid Vpb. Onduidelijk is wat de effecten daarvan zullen
zijn op het faillissement van de Holding. Het ligt niet voor de hand dat de uit de
vrijvalclaim voortvloeiende Vpb-schuld een boedelschuld oplevert in het
faillissement van de Holding, maar het is evenmin verstandig dat de curator
het in dat opzicht op een dispuut met de fiscus laat aankomen. Indien sprake
zou zijn van een (fiscale) boedelschuld bij de Holding, zou dat de uitkerings-
mogelijkheden aan de crediteuren van de Holding sterk gaan beïnvloeden. Er is
een praktische weg om deze complicatie te vermijden. De curator moet ervoor
zorgen dat het faillissement van Mercator II niet eerder eindigt dan dat van de
Holding, dan wel op voorhand met de fiscus afspreken dat een eerdere
beëindiging van het faillissement van Mercator II niet zal leiden tot een fiscale
aanspraak bij de Holding.

30. Zie eveneens mijn bijdrage aan het INSOLAD Jaarboek 2015, p. 445.
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6. Tot slot; samenloop van een fiscale eenheid OB en Vpb

Het voorgaande laat zien dat zich ingewikkelde vraagstukken kunnen voordoen
bij een fiscale eenheid OB of Vpb in geval van (naderende) insolventie. Ik heb
geprobeerd de problematiek aan de hand van de diverse casusposities inzich-
telijk te maken. De voorbeelden zijn in belangrijke mate aan de praktijk
ontleend. Er kunnen zich nog wel meer gevallen in de praktijk (gaan) voordoen,
die om een oplossing vragen. Ook dat zal weer een uitdaging opleveren. De
casusposities illustreren dat ook curatoren (en bewindvoerders) bij hun werk-
zaamheden met de effecten van een fiscale eenheid kunnen worden geconfron-
teerd. Het is zaak dat zij de mogelijke problematiek tijdig onderkennen en daar
waar mogelijk op anticiperen.

Wat nog niet aan de orde is gekomen, is de mogelijke samenloop van de fiscale
eenheid OB met de fiscale eenheid Vpb. De behandelde casusposities raken
verder gecompliceerd als deze fiscale eenheden beide naast elkaar aanwezig
zijn. Een dergelijke samenloop komt in de praktijk met grote regelmaat voor.
Het adviseren over deze figuren naast elkaar bij een (dreigende) insolventie
binnen de groep dan wel het concern, begint dan steeds meer op hogere
wiskunde te lijken. Er kan één belangrijk uitgangspunt worden aangehouden bij
een dergelijke samenloop van een fiscale eenheid OB en Vpb. Aangenomen
moet worden dat een verbreking van een fiscale eenheid OB, ter voorkoming
van de effecten zoals met name naar aanleiding van casus I besproken (de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de herzieningclaim en die voor de terugbe-
taling van de vooraftrek), in de – meest toegepaste – variant waarbij het
meerderheidsbelang van de aandelen in de af te stoten dochter wordt overge-
dragen aan een derde, automatisch mede tot een verbreking van de fiscale
eenheid Vpb zal leiden.31

Het gevolg daarvan zal zijn dat, vanuit de positie van de DGA gezien, het
‘voordeel’ dat kan worden bereikt met het verbreken van de fiscale eenheid OB
volledig teniet zal worden gedaan door de negatieve effecten van de gelijktij-
dige verbreking van de fiscale eenheid Vpb. Die negatieve effecten zijn met
name bij de bespreking van casus III aan bod gekomen. Daarom zal de DGA
zich nog wel twee keer moeten bedenken voordat hij een dergelijke verbreking
in het zicht van een insolventie van een onderdeel van de fiscale eenheid in

31. Er worden nog wel pogingen gedaan de zaak zo te structureren dat een verbreking van een
fiscale eenheid OB niet automatisch tot een verbreking van de fiscale eenheid Vpb te laten
leiden, bijvoorbeeld door de aandelen te certificeren, maar aan de houdbaarheid daarvan
moet worden getwijfeld. Overigens kan het wel zo zijn dat de samenstelling van de fiscale
eenheid OB niet volledig samenvalt met die van de fiscale eenheid Vpb.
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gang laat zetten. De vrijvalclaim die daarvan het gevolg is binnen de fiscale
eenheid Vpb zal meestal grote proporties aannemen.32 Van de andere kant dient
de DGA zich ook te realiseren dat deze consequenties zich uiteindelijk toch
zullen gaan voordoen op het moment dat de insolvente dochter nog binnen de
fiscale eenheid zit op het moment dat de liquidatie daarvan – meestal via
faillissement – is afgerond en komt vast te staan dat de crediteuren van de
dochter onbetaald zullen blijven. Deze ‘nabrander’ vormt het echte verborgen
leed van de fiscale eenheid Vpb en daaraan valt feitelijk niet te ontkomen. De
DGA mag dan hopen dat de rest van de groep of het concern nog genoeg vet op
de botten heeft om deze nabrander te overleven. Met deze wetenschap is het
natuurlijk verstandig dat de DGA met diens adviseurs(s) al in een vroeg
stadium kritisch nagaan of het aangaan dan wel in stand houden van een
fiscale eenheid Vpb wel verstandig is, al blijft dat koffiedik kijken.

32. Er kunnen zich wel gevallen voordoen waarin een verbreking van de fiscale eenheid Vpb
toch aangewezen is. Denk aan de situatie waarin de eenheid nog veel belastingteruggaven
ontvangt en verwacht te ontvangen en wil voorkomen dat de fiscus gebruik blijft maken van
de verruimde verrekeningsmogelijkheid van art. 24 lid 1, vierde volzin, Iw 1990, die in
paragraaf 5 is behandeld. De effecten daarvan moeten worden afgewogen tegen de fiscale
gevolgen van de verbreking van de eenheid met de dochter vanwege de vrijvalclaim ex
art. 15aj lid 3 Wet Vpb (behandeld in paragraaf 4).
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Het Concern en de faillissementsrechter

MR. M.J.E GERADTS EN MR. A.E. DE VOS1

1. Het concern en de rechter(commissaris)

1.1. Ons is gevraagd in te gaan op de taak van de rechtbank en rechter-
commissaris in het faillissement van (onderdelen van) een concern. Tegen
welke beslispunten loopt de rechter op en welke overwegingen spelen als niet
één vennootschap maar een hele groep failleert?

We zullen hierna eerst ingaan op de vragen die spelen rond de faillietverklaring
en de benoeming van de curator en rechter-commissaris. Daarna kijken we naar
de toezicht- en afwikkelingsfase waarin vragen ten aanzien van consolidatie,
een door de groep aan te bieden akkoord en de afwikkeling van niet failliete
onderdelen van de groep kunnen spelen.

1.2. In het wettelijk systeem van zowel het ondernemingsrecht als het faillisse-
mentsrecht is de zelfstandigheid van een rechtspersoon het uitgangspunt. De
rechtspersoon is een zelfstandig rechtssubject met eigen rechten en plichten.
Ook in geval van een concernverhouding tussen verschillende vennootschap-
pen gaat dit uitgangspunt op. Het feit dat de rechtspersoon onderdeel uit maakt
van een concern doet hier niet aan af. Wanneer twee vennootschappen, die een
onderdeel van een concern zijn, in staat van faillissement worden verklaard, zijn
er in beginsel twee failliete boedels die afzonderlijk dienen te worden vereffend.
De verwevenheid die voor het faillissement tussen de verschillende onderdelen
van het concern bestaat, wordt door de faillissementsaanvraag verbroken. In de
individuele boedels dient te worden vastgesteld wat de activa en wat de passiva
zijn, wie er debiteur en wie er schuldeiser is. De Nederlandse wet kent, anders
dan in sommige rechtssystemen, geen aparte regeling voor concernfaillisse-
menten, geen regeling voor geconsolideerde afwikkeling. Ook de Europese
Insolventie verordening kent geen aparte regeling voor failliete concern(onder-
delen)2 . Betekent dit nu dat de rechtbank bij het beoordelen van een faillisse-
mentsaanvraag van een concern of onderdelen daarvan en de afwikkeling

1. De auteurs zijn beiden rechter-commissaris faillissementen bij de Rechtbank Amsterdam, de
eerste auteur is tevens teamvoorzitter van het team insolventies.

2. N.W.A. Tollenaar, ‘Dealing with the insolvency of multinational groups under the European
insolvency regulation’, TvI 2014, 14.
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geheel voorbij gaat aan het feit dat hier van samenhangende faillissementen
sprake is? De soep lijkt niet zo heet gegeten te worden als de letter van de wet
lijkt voor te schrijven.

In de praktijk wordt wel degelijk rekening gehouden met de verwevenheid die
binnen een concern bestaat. Dit gebeurt via de consolidatie binnen de faillisse-
mentsprocedure. Er zijn ruwweg twee soorten consolidatie te onderscheiden.
Van Galen3 heeft deze de procedurele consolidatie en de inhoudelijke con-
solidatie4 genoemd. Deze terminologie zullen wij hier volgen. In het eerste deel
van dit artikel ligt het accent op de procedurele consolidatie, in het tweede deel
op de inhoudelijke consolidatie.

2. Procedurele consolidatie

Procedurele consolidatie houdt in dat er in de diverse faillissementen van de
groepsvennootschappen een en dezelfde curator wordt benoemd. In grote
concernfaillissement kan de rechtbank, zoals hieronder ook aan de orde zal
komen, beslissen om twee curatoren te benoemen. Hoe verloopt zo’n proce-
durele consolidatie?

Allereerst zal de aandacht uitgaan naar de nationale faillissementen waarbij
slechts Nederlandse rechtbanken aan zet zijn. Dit is immers nog steeds de meest
voorkomende variant. In de praktijk zijn verschillende scenario’s denkbaar: a.
het verzoek tot faillietverklaring5 wordt tegelijkertijd ingediend voor alle
vennootschappen die tot het concern behoren; b. het faillissement wordt voor
alle onderdelen t aangevraagd, maar afzonderlijk en niet gelijktijdig; c. het
faillissement wordt slechts voor delen van het concern gevraagd; e. het verzoek
wordt bij één rechtbank ingediend of bij meerdere rechtbanken in het geval de
onderdelen van het concern hun statutaire zetels binnen verschillende arron-
dissementen hebben.

2.1 De rechtbank

In alle scenario’s zal de rechtbank de voorliggende faillissementsaanvragen van
de diverse vennootschappen, die tot het concern behoren, individueel beoor-
delen naar de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Faillissementswet Voor

3. R.J. van Galen, Consolidatie van insolventieprocedure, website Nauta Dutilh,
90002076P323540/6 (109382).

4. HR 25 september 1987, NJ 1988/36) In Van Kempen en Begeer/Zilfa heeft de Hoge Raad in
afwijking van het wettelijk regime, geconsolideerde afwikkeling toegestaan.

5. Dit kan een eigen aangifte of het verzoekschrift door een schuldeiser zijn.
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ieder van de vennootschappen zal summierlijk moeten blijken van feiten of
omstandigheden die aantonen dat een toestand bestaat dat de vennootschap
heeft opgehouden te betalen (art. 6 lid 3 Fw).6 De rechter is hierbij niet
gebonden aan de gewone regels omtrent bewijs(lastverdeling).7 De vraag die
bij de rechtbank voor ligt is niet of het concern als geheel niet meer aan haar
verplichtingen kan voldoen, maar of de afzonderlijke vennootschappen, waar-
van het faillissement wordt verzocht, individueel in deze toestand verkeren. Is
de toestand bij de individuele vennootschap ingetreden dan zal de rechtbank
deze vennootschap failliet verklaren. Bij de beoordeling zal de rechtbank ook
kijken naar de aard van de schulden van de vennootschap.

Kan een rekening-courantvordering tussen de verschillende onderdelen van een
concern door de verzoeker van het faillissement worden gebruikt als hoofd-
vordering of steunvordering om het faillissement van een nog niet failliet
onderdeel van het concern aan te vragen? Een faillissementsaanvraag waarbij
een rekening-courant vordering als hoofdvordering wordt opgevoerd, zal in de
regel gedaan worden door de curator van een failliet onderdeel van het concern.
Als steunvordering van een aanvraag kan deze vordering ook door elke
aanvrager worden opgevoerd. De beantwoording van deze vraag hangt af van
de status van de rekening-courantvordering in de verhouding tussen het
onderdeel van het concern wiens faillissement wordt verzocht en het deel
van het concern dat stelt een vordering te hebben uit hoofde van een rekening-
courantverhouding. Indien er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt over de
opeisbaarheid van de rekening-courantverhouding is art 6:38 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing en is de rekening-courantvordering terstond opeisbaar.
Wel moet de rechtbank rekening houden met hetgeen is bepaald in art 6:140
BW inzake rekening-courantverhoudingen. Degene die zich op verrekening
beroept kan zich daar eerst op beroepen als hij nakoming heeft gevorderd. Voor
de nakoming dient de wederpartij een redelijke termijn te worden gegund. Als
aan deze voorwaarden is voldaan dan kan de verzoeker, vaak dus de curator,
een rekening-courantverhouding – als opeisbare schuld – opvoeren ter onder-
bouwing de faillissementsaanvraag. Indien de rekening-courantvordering
slechts als steunvordering wordt opgevoerd om de pluraliteit van de schulden
en de toestand opgehouden te betalen te onderbouwen is het niet noodzakelijk
dat deze vordering al opeisbaar is.

6. Deze zelfde regel geldt ook in geval sprake is van een VOF en haar vennoten. De HR heeft
in haar arrest van 6 februari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:251) bepaalt dat ten aanzien van
zowel de vof als de vennoten afzonderlijk moet worden vastgesteld dat zij in de toestand
verkeren.

7. A-G Timmerman in zijn conclusies in de zaken tegen de curator in de faillissementen van
Culi-d’Or e.a. (ECLI:NL:PHR:2013:773 en 774 ),
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De individuele beoordeling van de diverse onderdelen van een concern heeft
dus tot gevolg dat voor ieder onderdeel een apart verzoek moet worden
ingediend, dat op zijn eigen merites wordt beoordeeld door de rechtbank.
Voor ieder faillissementsrekest dient in beginsel griffierecht te worden betaald.8

Voor een faillissementsrekest dat door een curator wordt ingediend, wordt een
gereduceerd tarief berekend. In geval van een Eigen Aangifte is er geen
griffierecht verschuldigd.

Wat te doen als de statutaire zetels van de diverse onderdelen van het concern
die de aanvraag doen in verschillende arrondissementen liggen? In beginsel
beoordeelt de rechtbank die volgens de wet relatief bevoegd is de individuele
aanvraag. Worden de faillissementen van de verschillende vennootschappen
binnen een concern door verschillende rechtbanken uitgesproken dan wordt
bekeken in welk arrondissement de hoofdvestiging dan wel de vestiging waar
het zwaartepunt van de belangen van het concern zich bevindt ligt. De
rechtbank in dat arrondissement zal dan de rechtbank zijn waaraan de overige
rechtbanken de afwikkeling van het faillissement overdragen (de rechtbank-
taken). In overleg met deze rechtbank benoemen de andere rechtbanken een
rechter-commissaris in deze rechtbank en de curator(en). Latere faillissementen
van tot het concern behorende onderdelen worden na behandeling door de
relatief bevoegde rechtbank eveneens overgedragen aan de rechtbank onder
wiens toezicht de overige faillissementen al worden afgewikkeld.9 Ook in deze
gevallen is er afstemming over de te benoemen curator en rechter-commissaris.
Een andere, minder gebruikte, mogelijkheid is om het verzoekschrift al voor de
inhoudelijke behandeling ter terechtzitting te verwijzen naar een andere
rechtbank.10 Hierdoor wordt voorkomen dat er tegenstrijdige uitspraken
worden gedaan.

De mogelijkheid van overdracht van zaken – voor of na het uitspreken van het
faillissement – aan een andere rechtbank wordt in art 285 van het Wetboek van
Rechtsvordering (“Rv”) geboden. Officieel is dit wetboek niet van toepassing

8. Deze regeling van apart griffierecht voor ieder van de individuele concernonderdelen is door
de HR niet van toepassing verklaard in geval van een faillissementsaanvraag van een VOF
en haar vennoten. Hier behoeft maar eenmaal het griffierecht te worden voldaan. Dit geldt
ook ten aanzien van een maatschap en haar maten of een CV en haar vennoten.

9. Een sprekend voorbeeld zijn de verschillende faillissementen binnen het Lips concern. De
faillietverklaringen geschieden door de verschillende rechtbanken, de rechtbanktaken
worden in alle gevallen uitgevoerd door de Rechtbank Oost-Brabant.

10. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Rechtbank ’s Hertogenbosch (thans Oost-
Brabant) van 3 juli 2012 waarbij op verzoek van gerekestreerden vanwege de connexiteit
met verzoeken die tegelijkertijd bij de Rechtbank Amsterdam liepen, de zaak naar de
Rechtbank Amsterdam is verwezen.
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op de Faillissementswet; de toepassing is zelfs in de faillissementswet uitge-
sloten. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat indien de Faillissementswet niet
in een specifieke regeling voorziet art 362 lid 2 Fw niet in de weg staat dat een
regeling opgenomen in het Wetboek van Rechtsvordering wordt toegepast.11

Op basis hiervan is verwijzing in deze zaken voor of na behandeling wel
mogelijk als sprake is van voldoende connexiteit.

2.2 De curator

Op welke wijze kan de rechtbank de niet te ontkennen samenhang tussen de
diverse failliete onderdelen van het concern na faillietverklaring erkennen? In
het geval er meerdere verzoeken tegelijkertijd of opeenvolgend worden gedaan
die een concern betreffen, dan wordt door de rechtbank bezien hoe een
efficiënte en voortvarende afwikkeling in de individuele faillissementen vorm
gegeven kan worden. De meest voor de hand liggende wijze, en de minst
vergaande, is het benoemen van dezelfde curator in alle faillissementen. Deze
heeft dan het totaaloverzicht, kan bij de afwikkeling de samenhang respecteren
en kan daardoor zorgen voor een afwikkeling die de belangen van alle
schuldeisers het meest zal dienen. In het geval gekozen wordt om in alle
faillissementen van een concern een en dezelfde curator te benoemen zal
gedurende de afwikkeling goed in de gaten moeten worden gehouden of er
tussen de diverse onderdelen van het concern niet dusdanige tegengestelde
belangen zijn, dat de benoeming van een andere curator naast de eerder
benoemde curator nodig is.

In grote concernfaillissementen kan al aan het begin gekozen worden om meer
dan een curator per faillissement te benoemen. De wet biedt deze mogelijkheid
in artikel 70 Fw. Wat zijn redenen voor de rechtbank om kiezen voor het
benoemen van een tweede curator? Het betreft vaak complexe zaken met een
veelheid aan juridische en praktische vraagstukken. De rechtbank zal bij haar
beslissing om een tweede curator te benoemen de volgende belangen laten
meewegen: de grootte van het concern, de nauwe verbondenheid van de diverse
onderdelen van het concern, waardoor gebundelde afwikkeling door dezelfde
curatoren de voortgang van de afwikkeling zal versnellen. Ook zal zij letten op
mogelijke strijdige belangen tussen de diverse onderdelen van het concern,
waardoor de aanwijzing van een tweede of derde curator noodzakelijk of
doelmatig kan zijn. Ook na verloop van tijd kan de rechtbank op verzoek van de

11. HR 11 april 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BC2721).
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curator of de rechter-commissaris een tweede curator aanwijzen. De reden voor
de benoeming van een tweede curator wordt door de rechtbank niet gemoti-
veerd in de beschikking.

Recente voorbeelden waarbij de rechtbank Amsterdam meer dan één curator
heeft benoemd zijn onder meer DSB Bank, DSB Beheer, Kroymans, Upper
Deck International BV en Upper Deck BV, V&D Groep,12 USG, de McGregor
Fashion Groep13 en MS Mode Groep.14

Bij DSB Bank en DSB Beheer is er voor gekozen om in beide faillissementen
in totaal drie curatoren te benoemen. Een van de curatoren werd in beide
faillissementen benoemd, met naast zich een tweede curator in zowel het
faillissement van DSB Bank als in DSB Beheer. In dit geval heeft de rechtbank
er voor gekozen om niet in beide faillissementen dezelfde tweede curator te
benoemen. De eerst benoemde curator staat garant voor het behoud van
samenhang tussen de beide faillissementen, hij is de linking pin. De andere
twee curatoren waken over de mogelijke tegenstrijdige belangen tussen de
beide boedels. In geval van een conflict tussen de twee boedels staat de eerst
benoemde curator dan wel ‘buiten spel’. In Kroymans en MS Mode is ook
gekozen voor twee curatoren. Maar ditmaal voor curatoren van verschillende
kantoren en uit verschillende arrondissementen vanwege de spreiding over het
land van de diverse onderdelen en activiteiten van de vennootschappen. In
Upper Deck International BV en Upper Deck BV is in verband met de
tegenstrijdige belangen tussen de twee onderdelen van hetzelfde concern juist
gekozen voor het benoemen van verschillende curatoren. In de faillissementen
van V&D, USG en Mc Gregor is vanwege de grootte van het faillissement
gekozen voor twee curatoren, al dan niet afkomstig van hetzelfde kantoor. Uit
de voorbeelden blijkt wel dat er een waaier aan mogelijkheden is voor de
rechtbank om de verbondenheid van de concernonderdelen die voor faillisse-
ment bestaat ook in faillissement te erkennen: het benoemen van een en
dezelfde curator, of juist twee of zelfs drie curatoren, of juist verschillende
curatoren in geval van tegenstrijdige belangen. Ieder keer zal de afweging
opnieuw moeten worden gemaakt.

12. V&D Groep bestaat uit de faillissementen van V&D Group Holding B.V., Divisie Vroom &
Dreesman B.V., V&D B.V. en La Place B.V.

13. Hieronder vallen onder andere MCGregor Fashion Group B.V., Adam Menswear B.V. en
Gaastra Retail B.V.

14. MS Mode Groep bestaat uit MS Mode Group B.V., MS Mode Holding B.V. en MS Mode
Nederland B.V.
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2.3 De rechter-commissaris

Naast het benoemen van een tweede curator in een concernfaillissement kan het
ook voorkomen dat er een tweede rechter-commissaris wordt benoemd. Bij de
beslissing om één rechter-commissaris in de diverse faillissementen van een
concern te benoemen spelen eigenlijk dezelfde factoren een rol als bij het
benoemen van één en dezelfde curator: efficiëntie en tegengestelde belangen. In
de beschikking van de rechtbank waarin het faillissement wordt uitgesproken
zal in het merendeel van de gevallen maar één rechter-commissaris worden
benoemd.15 Ook in het CIR verschijnt slechts de naam van één rechter-
commissaris. De wet kent de mogelijkheid van het benoemen van een tweede
rechter-commissaris niet. Toch is het niet ongebruikelijk om in grote faillisse-
menten een tweede rechter-commissaris aan te wijzen. Deze aanwijzing kan
officieel door de rechtbank gebeuren, maar vaak gebeurt dit intern. De reden om
over te gaan tot het ‘aanwijzen’ van een tweede rechter-commissaris kan
gebaseerd zijn op verschillende gronden, zoals taakverdeling van de diverse
vraagstukken die in een groot faillissement spelen, sparring partner bij het
toezicht houden op de afwikkeling en onderlinge vervanging in tijden van
vakantie. In Upper Deck en Upper Deck International is er voor gekozen om in
ieder faillissement een andere rechter-commissaris te benoemen, net als is
gebeurd met de benoeming van de verschillende curatoren. De reden hiervoor
was ook dezelfde: tegenstijdige belangen.

2.4 Grensoverschrijdende faillissementen

Zoals hierboven al gememoreerd kent de Europese Insolventieverordening
(hierna: Ivo) geen regime voor concernfaillissementen. Met de thans geldende
Ivo werd in 2002 wel een Europese aanpak voor grensoverschrijdende
insolventies geïntroduceerd. In de Ivo is een uniforme regeling opgenomen
met betrekking tot de rechtsmacht, het toepasselijke recht en erkenning van
buitenlandse (Europese) faillissementen.16 Ook zijn er regels in opgenomen
betreffende de onderlinge samenwerking tussen curatoren. Echter er is toen niet
voor gekozen om een aparte regeling op te nemen voor faillissementen van een
concern dat groepsvennootschappen in diverse lidstaten heeft. Ook in de Ivo
geldt de entity by entity approach. In art 3 Ivo is bepaald dat de COMI (Centre
Of Main Interest) doorslaggevend is bij het bepalen welke rechter bevoegd is
een insolventieprocedure te openen. In het arrest van 2 mei 2006 (Eurofood)

15. De Rechtbank Rotterdam zet heel af en toe wel de naam van de tweede rechter-commissaris
in de beschikking.

16. Denemarken is hiervan uitgezonderd.
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heeft het Europese Hof van Justitie benadrukt dat voor iedere afzonderlijke
identiteit binnen een groep moet worden vastgesteld welke rechter bevoegd is
de (hoofd)procedure te openen. Het enkele feit dat het beleid van een onderdeel
van de groep in de praktijk bepaald wordt door de moedermaatschappij
(holding) die zich in een andere lidstaat bevindt, maakt niet dat daarmee, aldus
het Hof, kan worden weerlegd dat de COMI van deze entiteit zich niet in de
staat van haar statutaire zetel bevindt. Dit houdt in dat in bijna alle gevallen
waarin een concern vennootschappen heeft in verschillende lidstaten die aldaar
activiteiten ontplooien bij een faillissementsaanvraag van (delen van) het
concern meerdere procedures in de verschillende jurisdicties geopend moeten
worden waarin beoordeeld wordt of de aanvraag de drempel voor faillietverkla-
ring haalt. Vervolgens zullen zij in ieder van deze faillissementen een eigen
curator benoemen en een rechter-commissaris. Hiermee wordt dus de bestaande
samenhang tussen de diverse onderdelen van het concern ontkend.

In de praktijk is wel getracht om via de zogeheten ‘groep COMI-benadering’ de
insolventieprocedures binnen een groep zoveel mogelijk te centraliseren in één
jurisdictie met de mogelijkheid van één toezichthoudende rechtbank met een of
meerdere curatoren.17 In de herziene Ivo, die in 2017 in werking treedt, is
wederom niet voor een groepsgerichte aanpak gekozen. De regel zoals deze
door het Hof in Eurofood is vastgelegd blijft gelden. Wel is in de herziene Ivo18

opgenomen dat rechtbanken, de toezichthoudende rechters en de curatoren
meer met elkaar moeten gaan samenwerken. Ook zijn bepalingen opgenomen
betreffende de coördinatie van de afwikkeling van de verschillende insolventies
van de individuele concern-entiteiten.19 Er zal een verplichting zijn voor
rechtbanken en curatoren om – op basis van protocollen – samen te gaan
werken. Bij de huidige en nabije stand van zaken met betrekking tot grens-
overschrijdende insolventies zal het huidige beleid van entity by entity
approach niet snel verlaten worden door de Europese rechters. Anders dan
bij binnenlandse groepsinsolventie, waarbij aan de relatieve bevoegdheidsregel
van Burgerlijke Rechtsvordering voorbij gegaan kan en mag worden, is het bij
grensoverschrijdende insolventies niet mogelijk om zomaar de rechtsmacht van
een andere lidstaat te ‘negeren’.

In de herziene Ivo is meer nadruk komen te liggen op rescue and recovery. Of
dit doel bereikt zal worden nu niet gekozen is voor het uitgangspunt dat de
rechtbank van de COMI van de holding of de werkmaatschappij waar evident

17. P.M. Veder, ‘Europese ontwikkelingen in het insolventierecht’, TvI 2013/32. Zie ook
Tollenaar (noot 2).

18. Hoofdstuk IV bis.
19. Zie hierover verder het artikel van E. Schuurs en J. Berkenbosch elders in deze bundel.
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het zwaartepunt van de activiteiten van het concern ligt leidend is, zal moeten
blijken. Voorlopig zal een gecoördineerde afwikkeling van de samenhangende
groepsonderdelen in een grensoverschrijdende faillissement afhankelijk zijn
van protocollen en de wil van de verschillende betrokken rechters en curatoren
om tot een goede samenwerking te komen. Of dit een gemiste kans is van de
Europese wetgever zal de toekomst moeten uitwijzen.

3. Inhoudelijke consolidatie

Op drie niveaus kan sprake zijn van inhoudelijke consolidatie: geconsolideerde
afwikkeling, geconsolideerde verslaglegging en salarisconsolidatie.

3.1 Geconsolideerde afwikkeling.

De curator kan zich geconfronteerd zien met een zekere mate van verweven-
heid. Niet altijd zal duidelijk zijn wie van de rechtspersonen gerechtigd is tot de
bedrijfsmiddelen. De curator zal de opbrengst van het actief dan moeten
toerekenen aan een of meer van de failliete rechtspersonen. Soms is niet
duidelijk op welke van de rechtspersonen de schuldeisers vorderingen hebben.
Bij het aangaan van overeenkomsten is daarover geen helderheid geschapen,
bijvoorbeeld omdat meerdere rechtspersonen dezelfde handelsnaam, hetzelfde
logo en hetzelfde briefpapier gebruiken. Concernvennootschappen kunnen bij
de bedrijfsvoering gebruik maken van elkaars mensen en middelen zonder dat
de vorderingen die daaruit over en weer zouden kunnen voortvloeien goed
worden geadministreerd. Tot slot zal vaak sprake zijn van concernfinanciering
waarbij verschillende onderdelen hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de
financier en daartoe zekerheden hebben verstrekt terwijl de onderlinge draag-
kracht niet altijd goed is geregeld.

Het kan voor de curator een hoop werk betekenen deze verwevenheid te
ontwarren en de verschillende faillissementen ieder afzonderlijk op de juiste
wijze af te wikkelen.

In de zaak die heeft geleid tot het arrest Van Kempen en Begeer/Zilfra en
DCW20 was de verwevenheid tussen de twee gefailleerde zustervennootschap-
pen zo groot dat voor de curatoren de rechten en verplichtingen van de
afzonderlijke vennootschappen niet vielen vast te stellen. De curatoren con-
stateerden dat de twee vennootschappen vóór faillissement door aandeelhouders
en bestuur feitelijk waren samengevoegd tot één unit onder centrale leiding en

20. Zie noot 4.
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dat ook de administraties waren samengevoegd, zodat zij de boedels niet meer
op reële basis konden scheiden. De moedervennootschap verzocht de rechter-
commissaris de curatoren te bevelen de boedels gescheiden af te wikkelen. De
rechter-commissaris heeft het verzoek afgewezen en de rechtbank heeft die
beslissing bekrachtigd, overwegende dat curatoren boedels behoren te scheiden,
tenzij scheiding zoals in dit geval niet mogelijk is. De Hoge Raad heeft in die
situatie toegestaan dat de boedel geconsolideerd werden afgewikkeld, daarbij
overwegende:

‘Indien er in twee faillissementen slechts sprake is van één boedel, kunnen
slechts als geverifieerde vorderingen gelden vorderingen die zijn geveri-
fieerd op een in beide faillissementen tezamen gehouden verificatieverga-
dering waaromtrent alle bekende schuldeisers van beide vennootschappen
door de curatoren schriftelijk zijn verwittigd en waar die crediteuren de in
artikel 116 tweede zin en artikel 119 lid 1 tweede zin bedoelde bevoegd-
heden hebben kunnen uitoefenen, danwel in een op grond van verwijzing in
die vergadering gevoerde renvooiprocedure.’

Sinds dit arrest wordt ervan uitgegaan dat geconsolideerde afwikkeling in
bepaalde gevallen is toegestaan en dat daarbij dus in één verificatievergadering
de vorderingen van de schuldeisers van àlle vennootschappen worden vastge-
steld en het actief wordt verdeeld over al die schuldeisers. Geconsolideerd kan
worden afgewikkeld als de boedels niet kunnen worden gescheiden, als de
boedels alleen tegen onevenredige kosten kunnen worden gescheiden of als de
boedels zo leeg zijn dat consolidatie geen verschil maakt voor de schuldeisers.

Het is aan de curator om in zijn verzoek om geconsolideerd te mogen
afwikkelen te laten zien dat de verwevenheid zó groot is dat niet mogelijk is
de boedels te scheiden, althans niet zonder onevenredige kosten. Een opsom-
ming van voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om geconsolideerd te
kunnen afwikkelen valt niet te geven. Zoals bij zoveel beslissingen hangt het
af van alle omstandigheden van het geval en zal in ieder geval gekeken moeten
worden naar alle relevant factoren: is sprake van een fiscale eenheid; zijn er
gescheiden administraties; was voor schuldeisers helder met wie zij zaken
deden; is vastgelegd wie eigenaar is van bedrijfsmiddelen voorraden etc. Ook
zullen de curator en de rechter-commissaris zich rekenschap moeten geven van
de mogelijk nadelige gevolgen van de consolidatie voor (groepen) schuldeise-
res. Te denken valt aan intercompany vorderingen die in het geval van
consolidatie komen te vervallen, hetgeen nadelig kan zijn voor schuldeisers
van het onderdeel van het concern waarin de vordering valt.
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Om te kunnen beslissen op een verzoek tot consolidatie moet voldoende zicht zijn
op het actief en het passief. Zijn de schulden nog niet geïnventariseerd, is de
administratie nog niet diepgaand onderzocht, dan valt waarschijnlijk (nog) niet
goed te beoordelen of de schulden zijn toe te wijzen aan een bepaalde boedel.
Wordt nog onderzoek gedaan naar aansprakelijkheid van bestuur of andere
betrokkenen bij één of meer van de faillissementen dan kan dat reden zijn te
wachten met beslissen. Anderzijds kan het ook niet de bedoeling zijn dat boedels
op die punten worden ‘leeg’ geprocedeerd. In de praktijk worden vorderingen uit
bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana’s nogal eens geschikt. Met zo’n schik-
king vallen de boedels wellicht wel weer te scheiden zonder al te hoge kosten en is
er geen reden geconsolideerd af te wikkelen.

In de meeste faillissementen is er helemaal niets te verdelen onder de pre-
faillissement schuldeisers of in ieder geval niet onder de schuldeisers met een
concurrente vordering. In die situaties waarbij met of zonder consolidatie de
faillissementen worden opgeheven of vereenvoudigd worden afgewikkeld en
daarbij hoe dan ook het actief naar de belastingdienst gaat, kan de rechter-
commissaris er alleen al om praktische redenen mee instemmen dat geconso-
lideerd wordt afgewikkeld.

Van der Grinten sprak in zijn noot onder het arrest Van Kempen en Begeer/
Zilfra en DCW van een “hoogst zonderling systeem”. Inmiddels worden
faillissementen met enige regelmaat geconsolideerd afgewikkeld.

De mogelijkheid van geconsolideerde afwikkeling is niet in de wet te vinden.
De Recofa richtlijnen noemen de mogelijkheid van geconsolideerde afwikke-
ling niet. Over de gang van zaken kan vanuit de praktijk het volgende worden
gezegd.

Zolang er nog geen verificatievergaderingen hebben plaatsgevonden zal één
gezamenlijke verificatievergadering moeten worden gehouden. Heeft er wel al
een verificatievergadering in één van de faillissementen plaatsgevonden dan
moet er alsnog een geconsolideerde vergadering plaatsvinden. In dat geval
blijven de betwistingen die in de eerste – niet geconsolideerde – verificatiever-
gadering zijn gedaan door schuldeisers of curator staan. Echter de schuldeisers
uit de andere faillissementen krijgen bij een gezamenlijke verificatievergade-
ring de mogelijkheid alle schulden die in alle – geconsolideerde – faillissemen-
ten ter verificatie voorliggen te betwisten.

De beslissing om een aantal faillissementen geconsolideerd af te wikkelen ligt
bij de rechter-commissaris, op voordracht van de curator. Indien een schuldeiser

561

Het Concern en de faillissementsrechter



zich daartegen wenst te verzetten moet hij de argumenten van de curator
gemotiveerd weerleggen.21 Ook in de Insolad praktijkregels voor curatoren
2011 onder 9.2 en in de beleidsregels van een aantal rechtbanken staat dat
alleen met toestemming van de rechter-commissaris kan worden overgegaan tot
geconsolideerde afwikkeling.

Op de voet van artikel 67 Fw kan hoger beroep worden ingesteld tegen alle
beschikkingen van de rechter-commissaris, met uitzondering van de in dat
artikel genoemde gevallen. De instemming met geconsolideerde afwikkeling is
niet geregeld in de wet en is dus ook niet zo’n uitzondering. De beslissing
geconsolideerde afwikkeling toe te staan kan dus worden aangevochten bij de
rechtbank. De beroepstermijn is kort; vijf dagen te rekenen vanaf de dag waarop
de rechter-commissaris zijn beslissing heeft gegeven22

In het faillissement van de Infotheek-groep was die korte appeltermijn een
probleem. De rechter-commissaris had op voordracht van de curatoren beslist
dat de faillissementen geconsolideerd zouden worden afgewikkeld. Een aantal
schuldeisers zijn van deze beslissing in beroep gekomen. De rechtbank heeft
hen niet-ontvankelijk verklaard23 vanwege het verstrijken van de appeltermijn.
Ten overvloede overwoog de rechtbank dat ook een materiele beoordeling niet
tot vernietiging van de beslissing van de rechter-commissaris zou leiden. Zij
baseerde zich daarbij op een openbaar verslag waarin curatoren opmerken dat
met name vanwege de rekening-courant-problematiek en de regresproblematiek
elke toedeling van het gerealiseerd actief en de daarmee gemoeide kosten uiterst
willekeurig en daarom niet te verantwoorden zal zijn.

Een schuldeiser die het niet eens is met de geconsolideerde afwikkeling kan ook
de weg van artikel 69 Fw bewandelen, zoals in de het geval van Van Kempen
en Begeer/Zilfra en DCW.

De curator dient in zijn verslag uiteen te zetten dat en om welke redenen
geconsolideerd wordt afgewikkeld, zodat voor iedereen duidelijk is wat er gebeurt.

3.2 Geconsolideerde verslaglegging

Ook als niet geconsolideerd wordt afgewikkeld, kan de rechter-commissaris
ermee instemmen dat de curator geconsolideerd verslag doet en dus één verslag

21. Rb. Den Haag 27 december 1995, JOR 1996/87.
22. HR 10 januari 1992, NJ 1992/195 (Balkema/mr. De Ranitz q.q. en mr. De Leeuw q.q.).
23. Zie noot 16.
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uitbrengt dat gaat over de afwikkeling van een aantal gelieerde faillissementen.
Dat scheelt de curator een hoop werk en komt de overzichtelijkheid en
leesbaarheid van de verslaglegging over het algemeen ten goede. Op het
Centraal Insolventie Register (CIR) dient het geconsolideerde verslag bij ieder
van de beschreven faillissementen apart te worden gepubliceerd.

Het afgelopen jaar heeft de Rechtspraak een groot deel van de faillissements-
dossiers gedigitaliseerd. Op dit moment wordt nog bekeken hoe in dit systeem
met geconsolideerde verslaglegging zal worden omgegaan.

3.3 Salarisconsolidatie

Wordt besloten tot geconsolideerde afwikkeling van de faillissementen dan is
verdeling van de gedeclareerde uren niet meer nodig; in dat geval blijft er één
boedel over en worden alle kosten gedragen door die boedel.

Ook in het geval faillissementen afzonderlijk worden afgewikkeld kan bij de
curator de wens bestaan enige consolidatie toe te passen wat betreft zijn salaris.
Wordt een curator benoemd in het faillissement van een aantal gelieerde
vennootschappen dan valt niet altijd goed te zeggen in welk faillissement hij
bepaalde werkzaamheden verricht.

De onderneming die wordt verkocht bij een doorstart werd gedreven door
meerdere vennootschappen tezamen; het juridisch eigendom van een bepaald
actief ligt misschien bij een andere vennootschap dan het economisch eigen-
dom; discussies met de bank gaan over leningen aan en zekerheden verstrekt
door verschillende entiteiten; het rechtmatigheidsonderzoek richt zich tegen de
besturen van de verschillende vennootschappen.

De rechter-commissaris kan in zo een geval ermee instemmen dat de curator
zijn uren, althans voorlopig, schrijft op één dossier. Vaak zal worden afgespro-
ken dat de curator daarnaast door middel van separate tijdschrijfcodes de uren
bijhoudt die wél zijn toe te schrijven aan een bepaald faillissement, bijvoor-
beeld de uren die hij besteedt aan de verkoop van een kantoorpand dat in het
vermogen van de holding valt. Dit zullen vaak bijzondere faillissementskosten
zijn. In een later stadium kunnen die uren dan aan het juiste faillissement
worden toegewezen. De uren die aanvankelijk niet aan één faillissement konden
worden toegewezen, kunnen later over de verschillende boedels worden
omgeslagen. Uit een inventarisatie van Amsterdamse zaken waarin op deze
wijze is gedeclareerd, blijkt dat bij de verdeling van die uren meestal wordt
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aangehaakt bij het gegenereerde actief, danwel bij de overige verrichte
werkzaamheden in de verschillende faillissementen.

Over de daarbij te hanteren verdeelsleutel is discussie mogelijk.

De rechter-commissaris heeft alle begrip dat de curator zijn uren zo min
mogelijk wenst toe te schrijven aan negatieve boedels, maar dan moet er wel
een goede reden zijn kosten in het ene faillissement gemaakt ten laste te
brengen van een ander faillissement.

Al weer even geleden heeft mr. A. van Hees in het Tijdschrift voor Insolventie-
recht verdedigt dat dat kan.24 Hij wijst erop dat het vaak ten minste voor een
deel op toeval berust in welke rechtspersoon zich wél en in welke rechtspersoon
zich geen actief bevindt voor de dekking van de kosten, terwijl van de curator
wordt verlangd dat hij ook het faillissement waarin geen actief aanwezig is,
behoorlijk afwikkelt. Hij werpt de vraag op wat dan het meest voor de hand ligt:
dat de curator zelf, in privé, de kosten van de afwikkeling voor zijn rekening
neemt, dan wel dat hij die kosten ten laste kan brengen van het actief van de
andere groepsmaatschappij en aldus ten laste van de schuldeisers van die
groepsmaatschappij. Van Hees kiest voor de tweede oplossing.

In een reactie op dit stuk laat mr. S.C.J.J. Kortmann weten zich hierin niet te
kunnen vinden.25 De oplossing is volgens hem in strijd met de wet en negeert al
te gemakkelijk dat het hier gaat om twee aparte rechtspersonen. Hij zou ook
geen voorstander zijn van een wetswijziging in die zin, want: waarom zouden
de schuldeisers in het faillissement met de rijke boedel moeten opdraaien voor
de kosten die de curator heeft gemaakt in het faillissement met de lege boedel?
Die schuldeisers hebben geen recht op geconsolideerde afwikkeling van het
faillissement en de curator niet op geconsolideerde vaststelling van zijn salaris.

Onze inziens kan een rechtvaardiging van een bepaalde mate van consolidatie
van het salaris zijn gelegen in de efficiency; ook de schuldeisers in een volle
boedel kunnen erbij gebaat zijn (geweest) dat een en dezelfde curator de
verschillende gelieerde faillissementen afwikkelt en dan is het niet onredelijk
dat ook wordt meebetaald in de afwikkeling van die andere faillissementen.
Meestal zullen belangrijke vraagstukken in het faillissement in meerdere
onderdelen van het failliete concern spelen, zodat veelal alle schuldeisers
belang hebben bij een goede afwikkeling van die punten door de curator.

24. A. van Hees, ‘Declaratieperikelen’, in TvI 2002, p. 227.
25. S.C.J.J. Kortmann, ‘Geconsolideerd declareren’, in TvI 2002, p. 333.
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Toedeling van uren is in die gevallen vaak niet doenlijk. Een bijkomend
argument zou kunnen zijn dat het algemeen belang erbij gediend is dat
faillissementen zorgvuldig worden afgewikkeld door een bekwame curator.
Bij gebreke van een andere oplossing wordt een curator ook benoemd in lege
boedels, dat hoort – helaas – bij de benoemingenpraktijk, maar in het geval van
het faillissement van een groep kan het leed enigszins worden verzacht door een
redelijke, althans niet onredelijke verdeling van de uren over de boedels.

Het komt de transparantie ten goede als afspraken ten aanzien van de verdeling
van de uren over de boedels in het openbaar verslag worden vermeld.

Bij het einde van het faillissement stelt de rechtbank op de voet van artikel 71
lid1 Fw het salaris en de verdeling van de uren over de verschillende
faillissementen vast, zo nodig na de rechter-commissaris en de curator te
hebben gehoord. Tegen de salarisvaststelling kan de curator in beroep komen.26

Alleen in geval van opheffing van het faillissement en bij vernietiging van een
faillissement kan de curator geen bezwaar maken tegen de salarisvaststelling
(artikel 16 lid 3 respectievelijk 15 lid 3 Fw). Schuldeisers noch failliet zelf
hebben volgens de Hoge Raad invloed op de vaststelling van het salaris en
hebben ook geen beroepsmogelijkheid daartegen.27

4. Door failliete entiteiten gezamenlijk aan te bieden akkoord

Wordt een aantal faillissementen geconsolideerd afgewikkeld dan ontstaat één
boedel en kan één akkoord worden aangeboden aan de schuldeisers van alle
entiteiten. Ook is mogelijk een wettelijk akkoord aan te bieden aan de schuld-
eisers van een failliete vennootschap en daarnaast een aanbod te doen aan de
schuldeisers van een gelieerde niet-failliete vennootschap. Het actief dat is
gegenereerd in het faillissement kan in beginsel alleen worden aangewend voor
het aanbod aan de schuldeisers in dat faillissement. Een weigerende schuldeiser
van een niet-failliet onderdeel kan mogelijk op grond van het Payroll arrest28 en
in de toekomst onder toepassing van Wet Continuering Ondernemingen II
(WCOII) worden gedwongen in te stemmen met het akkoord.

Vraag is of gefailleerden ook gezamenlijk één aanbod kunnen doen als niet is
besloten tot geconsolideerde afwikkeling.

26. HR 3 juli 1989, NJ 1989/770.
27. HR 19 januari 1990, NJ 1991/213.
28. HR 12 augustus 2005 (ECLI:NL:HR:2005:AT7788).
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Een crediteurenakkoord is inhoudsvrij. Uitgangspunt is de paritas creditorum
dus als een voorstel daarvan afwijkt, moet dat kenbaar zijn voor alle schuld-
eisers die worden verzocht in te stemmen met het akkoord.

Gaat het om failliete vennootschappen die niet-geconsolideerd worden afge-
wikkeld, dan kan in ieder faillissement apart een akkoord worden aangeboden
en zal in ieder faillissement een verificatievergadering met een stemming over
het akkoord worden gehouden. Het actief van de verschillende vennootschap-
pen kan in beginsel alleen worden aangewend ten bate van de “eigen”
schuldeisers. Voor een succesvol akkoord zal de schuldenaar meer moeten
aanbieden dan de schuldeisers kunnen verwachten bij liquidatie en afwikkeling
van de separate faillissementen.

Willen de verschillende vennootschappen in een niet geconsolideerde afwikke-
ling al hun schuldeisers een en hetzelfde akkoord aanbieden dan zullen ze de
redenen daarvoor heel duidelijk uiteen moeten zetten. Immers, zeer wel mogelijk
is de ene boedel voller dan de andere boedel en krijgen de schuldeisers toch
hetzelfde percentage aangeboden. Een geconsolideerd aanbod kan bijvoorbeeld
inhouden het voorstel dat dat intercompany vorderingen tegen elkaar worden
weggestreept. Dat kan voor bepaalde (groepen) schuldeisers nadelig uitpakken.
Wordt het actief in het kader van een akkoord geconsolideerd dan profiteren de
schuldeisers van alle vennootschappen van de opbrengst terwijl het actief formeel
(grotendeels) toebehoort aan een of een aantal vennootschappen.

Met een goede uitleg waarin deze punten worden toegelicht en een helder
advies van de bewindvoerder of curator waarbij het aanbod voor zover mogelijk
wordt vergeleken met het alternatief, veelal liquidatie en verdeling, kunnen
schuldeisers van de verschillende boedels beslissen of ze willen instemmen met
het aanbod.

Wordt het akkoord aangenomen dan volgt homologatie door de rechtbank. Artikel
153 Fw geeft een niet-limitatieve opsomming van weigeringsgronden. Met name
de eerste imperatieve weigeringsgrond – de baten van de boedel gaan de som bij
het akkoord bedongen aanmerkelijk te boven – kan door een schuldeiser van een
vollere boedel worden aangevoerd tegen het akkoord. Een schuldeiser van een
minder volle boedel zou zich zorgen kunnen maken om de nakoming van het
akkoord als dat niet voor alle faillissementen wordt gehomologeerd en zich
beroepen op de tweede grond – nakoming van het akkoord is niet voldoende
gewaarborgd.

566

Mr. M.J.E Geradts en Mr. A.E. de Vos



Van Galen heeft verdedigd dat zich voor door de Ivo bestreken gevallen een
regeling laat ontwerpen voor een groepsakkoord, waarbij geen inhoudelijke
consolidatie plaatsvindt. 29 Essentieel daarvoor is volgens hem dat coördinatie
tussen de boedels tot stand gebracht wordt en dat schuldeisers van de diverse
vennootschappen worden ingedeeld in klassen waarbij de rechter kan bepalen
dat een klasse het akkoord moet accepteren mits (i) de schuldeisers van die
klasse tenminste hetzelfde ontvangen als bij liquidatie en (ii) er geen onge-
rechtvaardigde discriminatie tussen de schuldeisers plaatsvindt. Eenzelfde
systeem zou moeten gelden voor een Nederlandse groep van vennootschappen.

Wij kunnen ons voorstellen dat schuldeisers erbij gebaat kunnen zijn dat een
akkoord wordt aangenomen dat alle vennootschappen omvat die bijvoorbeeld
relevant zijn voor de voortzetting van een onderneming, ook als geen noodzaak
tot consolidatie bestaat. Zeker als het alternatief zou zijn de liquidatie van de
gehele groep.

5. Afwikkeling niet-failliete dochtervennootschap; moet/kan altijd het
faillissement worden aangevraagd of kan worden volstaan met een
turbo-liquidatie?

De aandelen van een dochter vallen in de boedel van de failliete moeder.
Aangenomen moet worden dat de curator in het faillissement van de moeder-
maatschappij op grond van art. 68 Fw bevoegd is de rechten uit te oefenen die
zijn verbonden aan de onder zijn beheer vallende aandelen in een dochter-
maatschappij indien en voor zover zulks past bij een goed beheer van de boedel
en daarmee vermogensrechtelijke belangen van de boedel worden gediend.30

Hebben de aandelen waarde en is er interesse in aankoop van de aandelen dan is
dat mooi meegenomen voor de boedel, of in geval van verpanding van de
aandelen voor de zekerheidsgerechtigde.

Wat de curator van de moeder niet kan is het actief verkopen van de niet-
failliete dochter. Toch zal dat soms nodig of gewenst zijn, bijvoorbeeld in geval
van een doorstart waarbij de onderneming van de moeder mede wordt gedreven
met gebruikmaking van activa van de dochter. Dat zou reden kunnen zijn ook
van de dochter het faillissement aan te vragen, in geval de dochter in de
toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen.

29. R. van Galen, ‘The European Insolvency Regulation and groups of companies’, TvI 2004,
p. 57.

30. HR 19 mei 1999, OK 69-II, NJ 1999/670 en HR 19 december 2008
(ECLI:NL:HR:2008:BG1117).
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Ook als de dochter geen actief heeft dat de curator zou willen verkopen en de
aandelen van de dochter waardeloos of onverkoopbaar zijn, ziet een rechter-
commissaris vaak graag dat de curator van de moeder de dochter ‘opruimt’.

Een faillissement van de dochter is daarvoor niet altijd nodig. Als er geen te
vereffenen actief is, kan gebruik worden gemaakt van de regeling van artikel
2:19 BW, de zogenoemde turboliquidatie. De aandeelhoudersvergadering en in
geval van een faillissement van de moeder de curator besluit dan tot ontbinding
van de rechtspersoon. Heeft de rechtspersoon op het moment van ontbinding
geen baten dan houdt hij op te bestaan. De bestuurder meldt dit bij de Kamer
van Koophandel en tekent een formulier dat er geen baten zijn. Uit een recente
uitspraak van de Hoge Raad31 blijkt dat deze mogelijkheid ook bestaat voor een
vennootschap met schulden. De curator moet wel eerst vaststellen dat de
dochter inderdaad geen baten heeft.

31. HR18 december 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3636).
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Het effect van het Kornhaas/Dithmar-arrest van het Hof
van Justitie op de aansprakelijkheid van buitenlandse
bestuurders jegens de Nederlandse boedel

MR. DR. F.P. VAN KOPPEN EN MR. R.P. STRENG LL.M.1

Inleiding

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn rechtspraak over de
vrijheid van vestiging ondernemers uit de EU een ruime keuzevrijheid
gegeven.2 Wanneer de ondernemer een vennootschap wil oprichten, heeft hij
of zij de keuze uit alle rechtsstelsels van de Europese lidstaten. Een vennoot-
schap kan in beginsel in de ene lidstaat worden opgericht terwijl zij in een
andere lidstaat haar daadwerkelijke ondernemingsactiviteiten ontplooit. Bij de
keuze van de oprichters van een vennootschap voor een bepaald vennootschap-
pelijk model is de consequentie naar Nederlands internationaal privaatrecht dat
de verhoudingen binnen die vennootschap wordt beheerst door het incorporatie-
recht (het recht volgens welke de vennootschap is opgericht), ook al worden
feitelijk de activiteiten in een ander land verricht.3 Wanneer bijvoorbeeld een
Engelse Limited de meeste activiteiten in het buitenland verricht, zal de
bestuurder daarvan onder de in Nederland gehuldigde incorporatieleer (of:
leer van de statutaire zetel) in beginsel onderworpen blijven aan de in het
Verenigd Koninkrijk geldende vennootschapsrechtelijke regels en beginselen.
De vraag is echter hoever de lex societatis (het recht dat de vennootschaps-
rechtelijke verhoudingen beheerst) reikt, welke onderwerpen daaronder vallen
en in hoeverre het insolventierecht van een andere lidstaat waar de vennoot-
schap actief is, van invloed kan zijn.

Op 10 december 2015 wees het Hof van Justitie een opvallend arrest in deze
materie, namelijk Kornhaas/Dithmar.4 Hierin heeft het Hof geoordeeld dat de

1. Mr. dr. F.P. van Koppen en mr. R. Streng zijn professional support lawyer bij NautaDutilh.
2. Zie de hierna te bespreken arresten HvJ 5 november 2002, zaak C-208/00, NJ 2003/58, m.nt.

P. Vlas (Überseering) en HvJ 30 september 2003, zaak C-167-01, ECLI:EU:C:2003:512, NJ
2004/394. m.nt. P. Vlas (Inspire Art).

3. Zie bijv. L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, 2015,
nr. 199.

4. HvJ 10 december 2015, C-594/14 (Kornhaas/Dithmar), JOR 2016/104 (m.nt. Veder), RI
2016/23.
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Duitse bepaling van art. 64 lid 2 GmbHG, op grond waarvan een bestuurder van
een naar Duits recht opgerichte en aldaar geregistreerde en failliet geraakte
vennootschap persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld door de curator,
gekarakteriseerd kan worden als bepaling van insolventierecht en daarom op
grond van art. 4 Insolventieverordening (IVO) van toepassing is op een Engelse
Limited die in Duitsland opereert. Het Hof van Justitie overwoog ook dat deze
toepassing van de Duitse maatstaf op de directeur van een buitenlandse
vennootschap niet in strijd was met de vrijheid van vestiging. Het is overigens
niet zo verwonderlijk dat deze kwestie juist voor de Duitse gerechtelijke
instanties speelde, aangezien naar Duits internationaal privaatrecht niet het
incorporatierecht, maar het recht van het land waar de vennootschap daadwer-
kelijk is gevestigd, van toepassing is. Concreet betreft dit het land waar de
vennootschap haar hoofdbestuur heeft (siège réel).5 Dit wordt ook wel de leer
van de werkelijke zetel genoemd.6 In Duitsland zag men zich derhalve direct
geconfronteerd met de vraag of de bepaling van art. 64 lid 2 GmbHG, gelet op
de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking
tot de Unierechtelijke vrijheid van vestiging, ook op bestuurders van een in
Duitsland gefailleerde Engelse Limited mag worden toegepast.

Na de bespreking van Kornhaas/Dithmar behandelen we de essentie van zijn
arresten van de Hoge Raad d.d. 18 maart 2011, NJ 2011/132 (D-Group/
Schreurs q.q.)7 en 21 juni 2013, NJ 2013/353 (My Guide).8 Uit het laatste
arrest blijkt, kort gezegd, dat art. 2:11 BW alleen van toepassing is op een
buitenlandse bestuurder voor zover de door hem bestuurde vennootschap een
Nederlandse rechtspersoon-bestuurder is. Daarna passeert de uitwerking van
Kornhaas/Dithmar in de Nederlandse jurisdictie de revue voor zover het de
doorbraakregel van artt. 2:138/248 BW en tweede en derdegraads bestuurders
van buitenlandse vennootschappen via de bepaling van art. 2:11 BW betreft.

Kornhaas/Dithmar

Casus
Dithmar is in het kader van een in Duitsland geopende insolventieprocedure
benoemd tot curator van de schuldenaar. De schuldenaar, waarvan Kornhaas
bestuurder was, stond als Engelse Limited ingeschreven in het handelsregister
te Cardiff (Verenigd Koninkrijk). Een filiaal van de schuldenaar was gevestigd
in Duitsland. Dithmar stelt een vordering in tegen mevrouw Kornhaas wegens

5. Zie bijv. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/2.
6. Strikwerda, supra noot 2, nr. 199.
7. ECLI:NL:HR:2011:BP1408, RO 2011/138 en JOR 2011/144.
8. ECLI:NL:HR:2013:CA3958.
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bestuurdersaansprakelijkheid op basis van art. 64 GmbHG (zoals dat tot
1 november 2008 gold).

Op grond van art. 64 GmbHG is een bestuurder gehouden bedragen aan de
rechtspersoon te vergoeden die zijn betaald na het moment dat de rechtspersoon
in de toestand verkeerde dat zij was opgehouden te betalen of het moment dat
haar schulden de waarde van haar activa overtreffen en niet aannemelijk is dat
de onderneming van de rechtspersoon kon worden voortgezet. In dergelijke
situaties is de bestuurder op straffe van aansprakelijkheid verplicht het
faillissement van de rechtspersoon aan te vragen (zie naar huidig recht
art. 15a InsO, tot 2008 art. 64 lid 1 GmbHG).

Art. 64 GmbHG is een bepaling die de verhaalspositie van de schuldeisers
beoogt te beschermen. Zij strekt ertoe te voorkomen dat actief uit de boedel
verdwijnt op een moment dat de rechtspersoon feitelijk failliet is en, mocht dat
toch gebeurd zijn, ervoor te zorgen dat dat actief weer terugvloeit in de boedel
en alsnog ter verdeling onder de schuldeisers in de insolventieprocedure ter
beschikking komt. Art. 64 GmbHG zal in de regel alleen door de curator in het
faillissement van de rechtspersoon worden ingeroepen. Slechts in uitzonde-
ringsgevallen, bijvoorbeeld wanneer de aanvraag tot opening van de insolven-
tieprocedure wegens gebrek aan baten wordt afgewezen (art. 26
Insolvenzordung) of wanneer de insolventieprocedure na homologatie van
een akkoord (Insolvenzplan) is beëindigd, kan ook een schuldeiser of de
rechtspersoon zelf deze vordering instellen.

Voor de beantwoording van de in beide procedures aan het Hof voorgelegde
vragen is van belang of deze bepaling, voor de toepassing van de Insolventiever-
ordening (IVO), kan worden gekwalificeerd als een bepaling van insolventierecht
of veeleer zou moeten worden geïdentificeerd als een bepaling van vennoot-
schapsrecht. Voor kwesties die binnen het materiële toepassingsgebied van de
IVO vallen, geeft de IVO uniforme regels op het terrein van de rechterlijke
bevoegdheid, het toepasselijk recht en de erkenning van beslissingen.

De verwijzende Duitse rechter stelt twee prejudiciële vragen aan het Hof van
Justitie:
a) Valt een door de curator bij een Duitse rechter ingestelde vordering

waarmee van een bestuurder van een Limited naar Engels recht ten aanzien
waarvan in Duitsland op grond van art. 3, lid 1 IVO een insolventiepro-
cedure is ingeleid, vergoeding wordt gevorderd van betalingen die deze
bestuurder heeft verricht vóór de opening van de insolventieprocedure maar
na het intreden van de insolventie, onder het Duitse insolventierecht
volgens art. 4 lid 1 IVO?
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b) Is een dergelijke vordering in strijd met de vrijheid van vestiging overeen-
komstig de artikelen 49 en 54 VWEU (Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie)?

Ad. a)
De eerste prejudiciële vraag: is op grond van art. 4 lid 1 IVO Duits recht op
deze vordering van toepassing?
In zijn verwijzingsbeschikking wijst het Bundesgerichtshof op het verschil van
mening dat in de Duitse literatuur en rechtspraak bestaat over de kwalificatie van
art. 64 GmbHG en de toepassing ervan op buitenlandse rechtspersonen. Dit is
tegelijkertijd ook de achtergrond van de eerste vraag. In de Duitse rechtspraak en
doctrine bestond onduidelijkheid over de vraag of genoemd artikel ook van
toepassing is op bestuurders van buitenlandse vennootschappen die in Duitsland
hun werkelijke zetel (hoofdbestuur) hebben. Deze onduidelijkheid bestond in
verband met het Unierechtelijke beginsel van vestigingsvrijheid en de hierna nog
te bespreken uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Inspire Art.

De heersende opvatting in Duitsland is volgens het Bundesgerichtshof dat
art. 64 GmbHG moet worden aangemerkt als een bepaling van insolventierecht,
zodat zij toepassing vindt indien het faillissement van een rechtspersoon in
Duitsland is uitgesproken, ongeacht of de desbetreffende rechtspersoon wordt
beheerst door Duits recht. Het Bundesgerichtshof sluit zich nadrukkelijk aan bij
deze meerderheidsopvatting (nr. 8 en 18), maar vraagt het oordeel van het Hof
van Justitie over de vraag of die kwalificatie ook juist is voor de toepassing van
de relevante Europese regels, in het bijzonder de IVO.

Het Hof van Justitie geeft een bevestigend antwoord op de eerste prejudiciële
vraag. Aan de vraag naar het toepasselijk recht op een vordering van de curator
uit bestuurdersaansprakelijkheid gaat de vraag vooraf welke rechter rechts-
macht heeft. Dit is in overeenstemming met de structuur van de IVO, waarin in
art. 3 allereerst regels gegeven worden voor de internationale rechtsmacht van
de aangezochte rechter om een insolventieprocedure te openen en in art. 4 IVO
de hoofdregel met betrekking tot het toepasselijk recht. Het Hof verwijst
allereerst naar zijn arrest H/H.K9 waarin reeds werd geoordeeld dat de ge-
rechten van de lidstaat waarin een insolventieprocedure betreffende een
vennootschap is ingeleid, op basis van art. 3 lid 1 IVO bevoegd zijn om kennis
te nemen van een vordering die de curator in dat faillissement tegen de in
Zwitserland woonachtige bestuurder geldend maakt op grond van art. 64
GmbHG.

9. HvJ 4 december 2014, zaak C-295/13, ECLI:EU:C:2014:2410, JOR 2016/103.
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De overwegingen van het Hof van Justitie in het arrest H/H.K lagen in de lijn
van het eerder gewezen arrest Seagon vs Deko Marty.10 Hierin overwoog het
Hof dat uit art. 3 lid 1 volgt dat de rechterlijke instanties van de lidstaat op
wiens grondgebied de insolventieprocedure is geopend, bevoegd zijn om
uitspraak te doen over een faillissementspauliana die gericht is tegen een
verweerder die zijn statutaire zetel in een andere lidstaat heeft. Omdat het
Hof van Justitie in het vervolgens gewezen arrest H./H.K. al had vastgesteld dat
een vordering als degene die in de onderhavige zaak aan de orde is, aangemerkt
moet worden als een bepaling van insolventierecht, ligt het voor het Hof voor
de hand om in het hier besproken arrest te oordelen dat op grond van art. 4 lid 1
IVO de desbetreffende Duitse wettelijke bepaling geacht moet worden te vallen
onder het recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure is geopend en dat
de gevolgen ervan dus worden beheerst door dit recht.

Een extra argument dat het Hof noemt is het volgende. Een bepaling als art. 64
GmbHG draagt bij tot de verwezenlijking van een doelstelling van iedere
insolventieprocedure, namelijk het voorkomen dat de boedel wordt verkleind
voordat de insolventieprocedure wordt geopend, met het doel de schuldeisers
op gelijke voet te betalen. Een dergelijke bepaling lijkt dan ook ten minste
vergelijkbaar met de Pauliana-vordering, die krachtens artikel 4, lid 2, onder m
van de Insolventieverordening onder het recht van de lidstaat waar de procedure
wordt geopend valt.11

Ad. b)
De tweede prejudiciële vraag: is de vordering ex art. 64 GmbHG in strijd met
de vrijheid van vestiging overeenkomstig de artikelen 49 en 54 VWEU?
Het Hof van Justitie noemt in dit verband allereerst zijn arrest van 5 november
2002 inzake Überseering, waarin het – kort gezegd – oordeelde dat het een
lidstaat niet vrijstaat om de rechtsgeldigheid van een vennootschap die in een
andere lidstaat is opgericht, niet te erkennen.

10. HvJ 12 februari 2009, zaak C-339/07, ECLI:EU:C:2009:83.
11. De lijst van art. 4 lid 2 IVO is niet uitputtend, de onderwerpen zijn slechts als voorbeeld

genoemd. Het argument van de vergelijking met de Pauliana is overigens –volgens ons
terecht- bekritiseerd met het oog op art. 13 IVO. Juist bij Pauliana-vorderingen kent de IVO
in art. 13 een dubbel stelsel: hoewel het recht van de lidstaat waar d insolventieprocedure is
geopend in principe van toepassing is (art. 4 lid 2 sub m IVO),kan de wederpartij zich
verweren door te stellen dat de gewraakte handeling zelf onderwerpen is aan het recht van
een andere lidstaat, welk recht niet voorziet in de mogelijkheid om die handelingen te
bestrijden. Zie onder andere A.L. Jonkers, INS Updates 2015-0358: het was beter geweest
als het Hof in het kader van zijn oordeel dat bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen
vergelijkbaar zijn met Pauliana-vorderingen, in ieder geval was ingegaan op dit verschil.
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In zijn arrest van 30 september 2003 inzake Inspire Art ging het Hof van Justitie
voort op deze weg. Daar was sprake van een formeel Engelse vennootschap die
in Nederland zaken deed. Nederland had in de Wet op de formeel buitenlandse
vennootschappen (Wfbv)12 opgenomen dat dergelijke vennootschappen die in
het buitenland geïncorporeerd zijn maar feitelijk alleen in Nederland zaken
doen, aan een aantal vereisten moeten voldoen. Een van die vereisten was het
voldoen aan regels van minimumkapitaal. Wanneer het kapitaal het door de
nationale wettelijke regeling voorgeschreven minimumbedrag niet bereikte of
wanneer het tijdens de bedrijfsuitoefening onder dit bedrag daalde, waren de
bestuurders volgens het toenmalige systeem van de Wfbv persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk. De wet was echter zo opgesteld dat de geldigheid
en rechtspersoonlijkheid van de buitenlandse vennootschap niet in twijfel
werden getrokken, ook niet als niet aan deze regels werd voldaan. Het Hof
oordeelde dat dit echter niet betekende dat aan de eisen van het Überseering-
arrest was voldaan.

Het Hof van Justitie accepteerde dus niet het genoemde technische onderscheid
tussen het niet erkennen van buitenlandse vennootschappen enerzijds, en het
wel erkennen gecombineerd met opleggen van additionele administratieve
verplichtingen gekoppeld aan aansprakelijkheid van bestuurders anderzijds.
Omdat het effect van deze regel in feite een verplichting tot het opleggen
van een eis van minimumkapitaal in het leven roept, was er volgens het Hof
van Justitie sprake van een ongerechtvaardigde beperking van de vrijheid van
vestiging. Nederland kon dus volgens het Inspire Art-arrest met deze wettelijke
regeling niet de fundamentele regel van het Überseering-arrest omzeilen.13

Hoe werkt dit nu uit voor het hier te bespreken arrest van het Hof van Justitie
inzake Kornhaas/Dithmar? De verwijzende Duitse rechter merkt op dat de

12. Wet van 17 december 1997 (Stb. 1997, 697, in werking getreden op 1 januari 1998).
Formeel buitenlandse vennootschappen zijn kapitaalvennootschappen die naar het recht van
oprichting rechtspersoonlijkheid bezitten en die hun werkzaamheid geheel of nagenoeg
geheel in Nederland verrichten en voorts geen enkele band met het land van oprichting
hebben. De wet is bedoeld om ontduiking van Nederlands dwingend vennootschapsrecht te
voorkomen en om schuldeisers te beschermen. Het zijn geen conflictregels, maar materiële
regels van semi-publiekrecht als correctie op de incorporatieleer. Zie G. van Solinge,
‘Correcties op de conflictregel inzake vennootschappen’, in: Rutgers/Zilinsky (red.), Be-
grensde vrijheid in het IPR, 2013, p. 37-50.

13. Zie uitvoerig P. Vlas, ‘Mobiliteit van vennootschappen, worsteling met zetels’, in: Met
Recht: Opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo
Raaijmakers, 2009, p. 531-541. M.J.G.C. Raaijmakers, ‘Iets over vennootschappen en
rechtspersonen in het internationaal privaatrecht’, in: Ibili/Koppenol-Laforce/Zilinsky (red.),
IPR in de spiegel van Paul Vlas, 2012, p. 161-162.
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arresten Überseering en Inspire Art ook aldus zouden kunnen worden uitge-
legd, dat de interne verhoudingen van vennootschappen die in de ene lidstaat
zijn opgericht maar hun voornaamste activiteit in een andere lidstaat uitoefenen,
in het kader van de vrijheid van vestiging onder het vennootschapsrecht van het
land van oprichting vallen. De toepassing van art. 64, lid 2 GmbHG op de
bestuurders van vennootschappen uit een andere lidstaat zou strijdig kunnen
zijn met de vrijheid van vestiging in de zin van de artikelen 49 VWEU en 54
VWEU. De vraag die zich hier dus voordoet, is of een lidstaat strenge
aansprakelijkheidsregels mag opleggen aan bestuurders van buitenlandse ven-
nootschappen die niet direct aan minimumkapitaalseisen gekoppeld zijn (zoals
in het geval van Inspire Art). Deze vraag is ingegeven door de gedachte dat
strenge regels van bestuurdersaansprakelijkheid een beperking van de vrijheid
van vestiging zouden opleveren, omdat het minder aantrekkelijk wordt om zich
met een Engelse vennootschap in Duitsland te vestigen.14

Het Hof van Justitie komt echter tot een restrictieve uitleg van het arrest Inspire
Art en oordeelt dat de desbetreffende Duitse regel niet in strijd komt met de
Europese regels omtrent vrijheid van vestiging. Het Hof wijst erop dat de
rechtsbevoegdheid van Kornhaas hier in het geheel niet ter discussie wordt
gesteld. Verder gaat het in deze zaak, anders dan in Inspire Art, niet om
minimumkapitaal. Gelet op het voorgaande heeft de toepassing van genoemde
Duitse regel geenszins betrekking op de oprichting van een vennootschap in
een bepaalde lidstaat, noch op de latere vestiging ervan in een andere lidstaat,
aangezien deze bepaling van nationaal recht pas van toepassing wordt (i) nádat
de vennootschap is opgericht, en (ii) vanaf één van de twee volgende
tijdstippen: hetzij het moment waarop zij als insolvent wordt beschouwd, hetzij
het tijdstip waarop haar schuldenlast te hoog is. Art. 64, lid 2 kan derhalve de
vrijheid van vestiging niet aantasten.

Wat betreft het antwoord op de tweede vraag: uit dit arrest wordt ook duidelijk
dat de vorderingen ex art. 2:138/248 BW binnen het systeem van de IVO vallen
en dat de Nederlandse rechter deze ook op buitenlandse vennootschappen mag
toepassen. Deze artikelen gelijken op art. 64 GmbHG in zoverre dat het gaat om
– zoals wij hieronder zullen betogen – insolventierechtelijke regels die vervat
zijn in vennootschapsrechtelijke wetgeving. Art. 10:121 BW bepaalde reeds dat
dit kon en in de rechtspraak was het ook al aangenomen,15 maar het

14. Zie de bespreking van het arrest door A.L. Jonkers op de website INS Updates Insolventie-
recht (2015-0358).

15. Zie onder andere Rb. Dordrecht 19 december 2012, JOR 2013/66; Rb. Dordrecht 3 februari
2010, RO 2010/34.
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onderhavige arrest maakt tevens duidelijk dat deze toepassing door de rechter
niet in strijd is met de vrijheid van vestiging.

De uitwerking van Kornhaas/Dithmar in de Nederlandse jurisdictie

Bestuurders van buitenlandse vennootschappen
De Kornhaas/Dithmar-zaak heeft voor Nederland een ingewikkelde conflicten-
rechtelijke dimensie, aangezien naar Nederlands internationaal privaatrecht een
rechtspersoon wordt beheerst door het recht van de staat waar deze rechtsper-
soon haar statutaire zetel heeft (incorporatierecht). Blijkens art. 10:119 sub e
juncto art. 10:118 BW bepaalt dat recht ook de persoonlijke aansprakelijkheid
van de bestuurder(s) van die rechtspersoon. Echter, als nu in Nederland een
insolventieprocedure wordt geopend ten behoeve van de gezamenlijke crediteu-
ren van een hier te lande gefailleerde buitenlandse rechtspersoon in de zin van
art. 10:121 BW, dan wijst deze bepaling onder meer de Nederlandse doorbraak-
regel van art. 2:138 BW als toepasselijk aan.16 Artikel 121 van Boek 10 moet
aldus gekwalificeerd worden als een eenzijdige verwijsregel of scope rule die
alleen iets zegt over de toepassing van het Nederlandse recht inzake bestuur-
dersaansprakelijkheid, daarbij andere bij de rechtsverhouding betrokken rechts-
stelsels buiten beschouwing latend.17 De Nederlandse rechter kan niet om een
dergelijke dwingende regel heen. Uit Kornhaas/Dithmar kan, gelet op de daarin
door het Hof van Justitie gehanteerde restrictieve uitleg van het Inspire Art-arrest,
thans worden afgeleid dat deze scope rule Unierechtelijk door de beugel kan.

Door Kornhaas/Dithmar komt ook het bepaalde in art. 1 lid 2 van de Wet op de
formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv) ineens in een ander licht te
staan. Volgens dit artikellid gelden, met uitzondering van art. 6 Wfbv (jaar-
rekeningenplicht), de bepalingen van Nederlands vennootschapsrecht (waar-
naar in de Wfbv wordt verwezen) niet voor kapitaalvennootschappen die zijn
opgericht volgens het recht van een EU-lidstaten of EER-landen. De artt. 2:138/
248 BW vallen daaronder.18 Dit artikellid, dat naar aanleiding van de uitspraak
van het Hof van Justitie inzake Inspire Art aan de Wfbv is toegevoegd, is door
Kornhaas/Dithmar weer ongedaan gemaakt voor wat betreft de litigieuze
art. 2:138/248-vorderingen van faillissementscuratoren jegens bestuurders van

16. Art. 10:121 BW noemt weliswaar alleen art. 2:138 ten aanzien van NV´s, maar dit betekent
niet dat onder omstandigheden art. 10:121 niet op buitenlandse equivalenten van de BV
toegepast kan worden bij wijze van substitutie. Zie Asser/Kramer & Verhagen, 10-III 2015/
11 en 12. Waar wij hier dus spreken van art. 10:121 BW doelen wij ook op de bestuur-
dersaansprakelijkheid van art. 2:248 BW.

17. Asser/Kramer & Verhagen, a.w., 2015/75.
18. Zie Asser/Kramer & Verhagen, a.w., 2015/94 e.v.
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in Nederland failliet verklaarde en belastingplichtige formeel buitenlandse kapi-
taalvennootschappen: ook aansprakelijkheidsvorderingen tegen bestuurders van
formeel buitenlandse rechtspersonen uit EU-lidstaten of EER-landen worden
beheerst door het Nederlandse recht (art. 2:138/248 BW). Dit recht is immers de
lex concursus zoals aangewezen door de conflictregel van art. 4 IVO zoals deze
door het Hof van Justitie in het Kornhaas/Dithmar-arrest is opgerekt.19

Vervolgens rijst de vraag hoe Kornhaas/Dithmar zich verhoudt tot zijn arresten
van de Hoge Raad d.d. 18 maart 2011 (D-Group/Schreurs) en 21 juni 2013 (My
Guide). In de volgende paragrafen passeert allereerst de essentie van deze
arresten de revue.

D-Group/Schreurs
Wanneer een rechtspersoon als bestuurder aansprakelijk is, zijn ingevolge
art. 2:11 BW ook de bestuurders van de eerstgenoemde rechtspersoon aanspra-
kelijk. Art. 2:11 BW bewerkstelligt dus dat de aansprakelijkheid van de
eerstegraadsbestuurder doorwerkt naar de tweedegraadsbestuurder. Het arrest
van 18 maart 2011 betreft de toepasselijkheid van art. 2:11 BW in een
internationaal geval. Het betrof een geval waarin Nederlandse BV’s failliet
waren verklaard. Deze BV’s werden bestuurd door een andere Nederlandse
vennootschap: D Freight Group BV (D Freight). De bestuurder van D Freight was
D Group Europe NV (D Group), een naar Belgisch recht opgerichte vennoot-
schap. De curator vorderde van D Group vergoeding van de tekorten in de boedels
van de failliete Nederlandse BV’s. D Freight zou hiervoor op grond van art. 2:248
BW aansprakelijk zijn, zodat D Group hiervoor als tweedegraads bestuurder van
D-Freight op grond van art. 2:11 BW hoofdelijk aansprakelijk zou zijn.

Uit het arrest van 18 maart 2011 blijkt dat uit art. 10:119 sub e BW voortvloeit
dat art. 2:11 BW toepasselijk is op de hoofdelijke aansprakelijkheid van een
bestuurder van een Nederlandse rechtspersoon die fungeert als bestuurder van
een andere Nederlandse rechtspersoon. Art. 10:119 sub e BW bepaalt dat de
vraag wie uit hoofde van een bepaalde hoedanigheid, zoals die van bestuurder
van een rechtspersoon, naast de rechtspersoon aansprakelijk is, naar Nederlands
internationaal privaatrecht wordt beheerst door het op die rechtspersoon
toepasselijke recht. Hieruit leidt de Hoge Raad af, dat de hoofdelijke aanspra-
kelijkheid van een indirecte bestuurder van een Nederlandse rechtspersoon
wordt beheerst door Nederlands recht, indien de directe bestuurder ook een
Nederlandse rechtspersoon is, ongeacht of de indirecte bestuurder zelf naar
buitenlands recht is opgericht. Dit is min of meer vanzelfsprekend: een (rechts)

19. Asser/Kramer & Verhagen, a.w., 2015/76.
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persoon is aansprakelijk in zijn hoedanigheid van bestuurder van een Neder-
landse rechtspersoon, waarbij de woonplaats of het incorporatierecht van die
persoon irrelevant is.

Reeds in haar “wenk” in het blad RO (RO 2011/38) vroeg Van der Braak20 zich
af of ondanks het feit dat de Hoge Raad de vraag naar de toepasselijkheid van
art. 2:11 BW onder de reikwijdte van het incorporatierecht van de rechtsper-
soon/bestuurder brengt, men zich kan afvragen of de vraag naar de toepasse-
lijkheid van art. 2:11 BW in de onderhavige casus niet veeleer een kwestie van
faillissementsrecht is. Zij stelde dat verdedigbaar is dat de bestuurdersaanspra-
kelijkheid in faillissement op grond van art. 4 IVO beheerst wordt door de lex
concursus. Hieraan zouden wij willen toevoegen dat de Hoge Raad in zijn
arrest van 18 september 2009, NJ 2009/438 (Stichting Derdengelden Simon)21

de vordering van art. 2:248 BW beschouwd moet worden als een vordering ten
bate van de boedel (gezamenlijke crediteuren). Het is derhalve géén vordering
van de vennootschap.22 De vordering van de curator op de bestuurder(s) van de
failliete vennootschap betreft met andere woorden geen interne maar een
externe aansprakelijkheid, ofwel een lex specialis van de onrechtmatige daad
in het bijzondere geval van faillissement. Wat de kwestie er een van faillisse-
mentsrecht maakt, is het feit dat het (i) een vorderingsrecht betreft van de
gezamenlijke crediteuren, en (ii) een rechtsvordering betreft van de curator om
deze schade in rechte op te eisen.23 De lex concursus ‘verdringt’ aldus de lex
societatis.

Gewapend met deze kennis ten aanzien van de aard van de vordering van
art. 2:138/248 BW, kan de aandacht worden verlegd naar de situatie waarin de
bestuurder van de in Nederland gefailleerde rechtspersoon een buitenlandse
rechtspersoon is en deze op haar beurt wordt bestuurd door een buitenlandse
bestuurder. Verdringt de lex concursus dan ook de buitenlandse lex societatis
zoals dit laatste wordt aangewezen door een op het Nederlandse incorporatie-
stelsel gebaseerde conflictregel? De vraag rijst of Kornhaas/Dithmar enige
verandering teweeg brengt in de lijn die de Hoge Raad heeft uitgezet in
D-Group/Schreurs ten aanzien van het werkingsbereik van art. 2:11 BW. Zo ja,

20. Ondanks het feit dat de “wenken” anoniem zijn, vermeldt B. Assink haar in zijn annotatie
onder JOR 2013/3 als schrijfster van de wenk. Wij gaan er hier vanuit dat deze vermelding
juist is.

21. ECLI:NL:HR:2009:BI5912, JOR 2010/29, m.nt. Kortmann en Faber (kritisch).
22. De Hoge Raad heeft voor dit oordeel duidelijk aansluiting gezocht bij hetgeen A-G

Timmerman in nrs. 3.3 t/m 3.5 van zijn conclusie heeft uiteengezet met verwijzing naar
de Parlementaire Geschiedenis.

23. Op dit onderscheid tussen vorderingsrecht en rechtsvordering is gewezen ter afbakening van
EEX en IVO is gewezen in HvJ EU 19 april 2012, C-213/10, NJ 2012/309 (F-Tex).
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is het inbreken in buitenlandse vennootschapsrechtelijke verhoudingen te
rechtvaardigen op grond van de belangen van schuldeisers in de Nederlandse
boedel? Omwille van de duidelijkheid hieronder eerst een beschrijving van het
My Guide-arrest van de Hoge Raad en – in het bijzonder – de annotatie van
Verhagen bij dat arrest.

My Guide
In dit kader rees de vraag of de keten van aansprakelijkheid die art. 2:11 BW in
het leven roept al wordt gebroken als een buitenlandse rechtspersoon direct
bestuurder is van een Nederlandse rechtspersoon. In casu was de aansprake-
lijkheid in het geding van een bestuurder (een in Monaco woonachtige
Nederlander) van een Zwitserse vennootschap (MyGuide Holding GmbH) die
als rechtspersoon-bestuurder fungeerde van een failliete Nederlandse vennoot-
schap My Guide (Nederland) BV.

Met verwijzing naar het D Group arrest overweegt de Hoge Raad dat uit
art. 10:119 onder e BW voortvloeit “dat een bestuurder slechts op grond van
art. 2:11 BW aansprakelijk kan worden gehouden, indien de door hem be-
stuurde aansprakelijke rechtspersoon-bestuurder een Nederlandse rechtsper-
soon is.” Art. 2:11 BW mist derhalve toepassing op de aansprakelijkheid
van een indirect (2e graads) bestuurder indien hij zelf een direct bestuurder is
van een buitenlandse bestuurder-rechtspersoon. Art. 2:11 BW is evenmin van
toepassing op de (3e graads) bestuurder van een buitenlandse rechtspersoon, die
als (2e graads) bestuurder van een Nederlandse vennootschap fungeert. In de D-
Group-procedure zouden de bestuurders van de Belgische vennootschap (D
Group) niet persoonlijk aansprakelijk zijn geweest op grond van art. 2:11 BW.
Met andere woorden, een bestuurder (rechtspersoon of natuurlijke persoon) kan
op grond van art. 2:11 BW slechts aansprakelijk zijn voor de schulden van een
andere rechtspersoon als hij zelf de directe bestuurder is van een Nederlandse
rechtspersoon.

Tweede- en derdegraads bestuurders (art. 2:11 BW)

Annotator Verhagen heeft kritiek uitgeoefend op D-Group/Schreurs en My-
Guide. Men kan zich volgens hem afvragen of deze regel niet onder omstan-
digheden uitzondering behoeft. Art. 2:11 BW beoogt te voorkomen dat
natuurlijke personen zich eenvoudig aan persoonlijke bestuurdersaansprakelijk-
heid kunnen onttrekken door formeel een of meer rechtspersonen als bestuurder
te laten fungeren (iets wat in andere rechtsstelsels veelal niet mogelijk is). Bij
een onverkorte toepassing van art. 10:119 sub e BW op deze kwestie zou
persoonlijke aansprakelijkheid echter nog steeds kunnen worden ontgaan door
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het tussen schakelen van een buitenlandse rechtspersoon (waarvan het incor-
poratierecht niet een bepaling als art. 2:11 BW kent). Onder de in Nederland
geldende incorporatieleer kan dit zelfs relatief eenvoudig worden bewerk-
stelligd: een dergelijke vennootschap kan haar plaats van bestuur in Nederland
hebben en ook verder feitelijk geheel met Nederland zijn verbonden. Door dit
zonder uitzondering toe te staan zou de doelstelling van art. 2:11 BWeenvoudig
kunnen worden gefrustreerd.

Verhagen wijst op een manier om art. 2:11 BW toch te kunnen toepassen bij een
buitenlandse besturende rechtspersoon. De exceptieclausule van art. 10:8 lid 1
BW biedt wellicht soelaas.24 Het recht met een ‘nauwe band’ wordt terzijde
gesteld, indien er een ander recht met een ‘veel nauwere band’ bestaat. Omdat de
wet uitdrukkelijk zegt dat zo’n zwaarder aanknopingspunt enkel ‘bij uitzonde-
ring’ voorgaat, behoeft art. 10:8 lid 1 BW uiterst restrictieve toepassing. De eerste
nauwe band moet bovendien ‘in zeer geringe mate’ bestaan, wil de nauwere band
het toepasselijke recht bepalen. De rechtszekerheid komt anders in het geding.
Stel dat een Duitse besturende vennootschap geen enkele activiteit in Duitsland
ontplooit, maar enkel bestuurder is van een Nederlandse rechtspersoon. Wanneer
dan de bestuurder van de Duitse vennootschap op zijn beurt in Nederland woont,
is de band met Nederland mogelijk ‘veel nauwer’ dan met Duitsland. Blijkt dat
deze rechtspersonenrechtelijke constructie inderdaad is opgezet om de aanspra-
kelijkheid te ontlopen, dan vertoont zo’n geval grove trekken van misbruik. Een
welwillende rechter kan met behulp van art. 10:8 lid 1 BW besluiten om art. 2:11
BW toch toe te passen teneinde de Nederlandse natuurlijke persoon aan te kunnen
spreken. Hieronder zullen wij uiteen zetten waarom volgens ons deze constructie
niet nodig is.

Het door de Hoge Raad in D-Group/Schreurs en My Guide vastgestelde
(beperkte) werkingsbereik van art. 2:11 BW is duidelijk geïnspireerd door het
gedachtengoed van Struycken, voortgezet door A-G Vlas in zijn conclusie vóór
die arresten. Vermag de Nederlandse wet een inbraak te realiseren in de door
buitenlands recht beheerste rechtspositie van een bestuurder? Een bevestigend
antwoord raakt volgens Struycken aan de erkenning van vreemde rechtsperso-
nen.25 Waar het in de kern op neerkomt, is de vraag in hoeverre de buitenlandse
lex societatis verdrongen mag worden door de lex concursus ter bescherming

24. Zie overigens voor kritiek op Verhagens toepassing van art. 10:8 BW in de situaties als
bedoeld in My Guide de boekbespreking van Asser/Kramer & Verhagen 10-III door J.W.
Rutgers en M. Zilinsky in WPNR 2016 (7091).

25. A.V.M. Struycken, WPNR 5575 (1981), p. 599 en 601; P. Vlas, Rechtspersonen in het
internationaal privaatrecht, diss. 1982, p. 120; Vlas, Rechtspersonen, Praktijkreeks IPR,
Deel 9 (2009), nr. 305 in fine.
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van schuldeisers in Nederland. Zelfs zó ver dat niet alleen ingegrepen mag
worden in de vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de buitenlandse
rechtspersoon/bestuurder van de in Nederland failliet verklaarde buitenlandse
rechtspersoon, maar voortaan ook in die tussen de besturende buitenlandse
rechtspersoon en háár (buitenlandse) bestuurder?

Wij menen dat Kornhaas/Dithmar bevestigt dat de bestuurdersaansprakelijk-
heidsvordering van de gezamenlijke schuldeisers, ingesteld door de curator,
rechtstreeks voortvloeit uit het faillissement, zodat art. 2:11 BW ook doorge-
schakeld kan worden naar de tweede- of derdegraads bestuurder die bestuurder
zijn van een buitenlandse rechtspersoon.26 Art. 2:11 BW is destijds (1986)
ingevoerd op grond van de derde misbruikwet. Het betreft derhalve, zoals Vlas
het heeft uitgedrukt, een ‘regel van maatschappelijke prioriteit’, een kwestie die
ergens tussen de materie van voorrangsregels en openbare orde hangt. De
kwestie moge in zekere zin (zie Struycken) de erkenning van de buitenlandse
vennootschap raken – aan welke erkenning niets in de weg mag staan tussen de
lidstaten van de Europese Unie (zie HvJ 5 november 2002 (Überseering)) –
maar het gaat hier niet om het niet-erkennen van de rechtsbevoegdheid en/of de
procesbevoegdheid van de buitenlandse rechtspersoon. Het betreft slechts het
doorbreken van de buitenlandse rechtspersoonlijkheid ter bescherming van
crediteuren van de Nederlandse boedel in gevallen van misbruik of wetsontdui-
king. De Hoge Raad zal ten aanzien van het werkingsbereik onzes inziens dus
moeten ‘omgaan’, hetgeen neerkomt op een nog verdere afkabbeling van de lex
societatis ten faveure van de lex concursus.27

Het bovengenoemde bezwaar van “inbreken” in een door buitenlands recht
beheerste rechtsverhouding dient aldus te wijken voor het belang van credi-
teurenbescherming. Dit lijkt het onvermijdelijke gevolg te zijn van het feit dat
het leerstuk van de fraus legis of wetsontduiking nauwelijks tot ontwikkeling is
gekomen in het Nederlands internationaal privaatrecht.28 De noodzaak tot het
creëren van materieelrechtelijke uitzonderingen op de incorporatieleer doet zich
daarom onwillekeurig gevoelen. De Wet op de formeel buitenlandse vennoot-
schappen (Wfbv) is hier een voorbeeld van. Art. 2:11 BW ligt in het verlengde
van dergelijke regelgeving waar het bestuurdersaansprakelijkheid jegens de

26. Zie Vlas, Rechtspersonen, Praktijkreeks IPR, deel 9 (2009), nr. 305 in fine, met verwijzing
naar Rb. Amsterdam 22 november 1995, NJkort 1996, 25 in het kader van bevoegd-
heidsincident.

27. Struycken signaleerde reeds vóór deze misbruikwet een verdringing van de lex societatis
waar het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid. Zie A.V.M. Struycken, WPNR 5575 (1981),
par. 13, p. 601-602.

28. L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht, 2015, nr. 200.
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boedel ex art. 2:138/248 BW betreft. Kornhaas/Dithmar duidt erop dat in
situaties van faillissement de leer van de werkelijke zetel in meerdere mate een
communis opinio heeft bereikt in Europa dan de leer van de statutaire zetel.
Temeer daar bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen als de onderhavige
volgens het Hof van Justitie niet kunnen worden gezien als (vennootschaps-
rechtelijke) beperkingen op de Unierechtelijke vrijheid van vestiging.

Bovendien geldt dat het incorporatierecht nog steeds van belang kan zijn bij de
invulling van de artikelen 2:138/248 en 2:11 BW: na het verwijzingsprocedé
met als uitkomst Nederlands recht als lex concursus kan dus nog steeds het
recht van de buitenlandse rechtspersoon een rol spelen bij het bepalen van wat
naar verkeersopvatting ´kennelijk onbehoorlijk bestuur´ is.29 Ook dit pleit voor
een ruimere opvatting ten aanzien van de reikwijdte van art. 2:11 BW zoals
neergelegd in zijn arresten van de Hoge Raad d.d. 18 maart 2011 (D-Group/
Schreurs) en 21 juni 2013 (My Guide).

Praktische gevolgen van het arrest voor bestuurders

Duidelijk is dat bestuurders van vennootschappen met activiteiten in het buiten-
land niet enkel kennis dienen te nemen van de mogelijke aansprakelijkheidsregels
die zijn opgenomen in het vennootschapsrecht dat op hun vennootschap van
toepassing is, maar ook van de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheidsregels
in het insolventierecht van de lidstaten waar de vennootschap haar activiteiten
ontplooit.30 Dit geldt vooral voor bestuurders van een in financiële moeilijkheden
verkerende vennootschap waarvan haar centrum van voornaamste belangen
(Centre of Main Interests, COMI) zich bevindt in een andere lidstaat dan de
lidstaat van de statutaire zetel en derhalve van het op de vennootschap toepas-
selijke vennootschapsrecht. De relevante regels kunnen de bestuurders immers
ook normen opleggen zoals in casu de verplichting om tijdig het faillissement aan
te vragen en geen handelingen te verrichten die het actief voor de crediteuren
verminderen. Het probleem ligt dus niet alleen in het feit dat de bestuurders na
moeten gaan wat de regels zijn van de regels van het insolventierecht van de
lidstaat waar de vennootschap haar activiteiten ontplooit maar ook van de lokale
nationale regels van vennootschapsrecht van de desbetreffende lidstaat rakende
aan bestuurdersaansprakelijkheid, waarbij het verband met het nationale insol-
ventierecht kan worden gelegd. In bepaalde gevallen zal niet met zekerheid

29. T&C Burgerlijk Wetboek, Boek 10, Art. 121, Aant 7 (bewerkt door Van Solinge); P. Vlas,
Rechtspersonen, Praktijkreeks IPR, deel 9 (2009), nr. 314.

30. Zie de waarschuwingen van M. Olaerts en K. Schwarz, ‘Grenzeloos ondernemen? Enige
beschouwingen over de vrijheid van vestiging en het op de vennootschap toepasselijke
recht’, Grootboek (bundel voor René de Groot), hoofdstuk 19, 2016, 19.3.2.
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gezegd kunnen worden of een regel van aansprakelijkheid voldoende nauw aan
de insolventieregeling is verwant om als zodanig te kwalificeren. Dit is een
belangrijk punt van kritiek op Kornhaas/Dithmar, dat hierna nog aan de orde zal
komen.

In ieder geval is het verstandig voor bestuurders van bedrijven die in wis-
selvallige markten en in meerdere jurisdicties opereren om een bestuurders-
aansprakelijkheidsverzekering te kiezen die inbreuken op het recht van die
jurisdictie dekt.

Het verschijnsel van ‘insolvencificatie’

Het arrest vertoont een toepassing door het HvJ van de gedachte die ten
grondslag ligt aan het verschijnsel van ‘insolvencificatie’: het beleid van de
wetgever om bepalingen van vennootschapsrecht die crediteuren beschermen
anders te kwalificeren door deze regels om te vormen tot bepalingen van
insolventierecht.31 Van den Braak32 wijst erop dat er twee belangrijke ten-
densen zijn die crediteurenbescherming in de richting van het insolventierecht
geleiden. Om te beginnen is er het principe van de vrijheid van vestiging. Deze
vrijheid heeft geleid tot een wedijver tussen jurisdicties, die in sommige
lidstaten geleid heeft tot een juridisch kader dat weinig eisen stelt aan besloten
vennootschappen. Er worden dan bijvoorbeeld weinig dwingendrechtelijke
regels gesteld aan de oprichting van vennootschappen. Tegelijkertijd worden
dan steeds meer regels ingevoerd die vooral toegepast worden wanneer de
vennootschap (bijna) insolvent is. Een voorbeeld is de regel van art. 2:216 lid 3
BW: de bestuurder die ten tijde van een uitkering wist of redelijkerwijs
behoorde te voorzien, dat de vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan
met het betalen van haar opeisbare schulden, is tegenover de vennootschap
verplicht tot betaling van het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Deze regel
kan slechts in situaties gebruikt worden in situaties waarin de vennootschap
insolvent of bijna insolvent is.

De tweede reden waarom insolventierecht bij de bescherming van crediteuren
in opmars is, is de Insolventieverordening zelf. Enerzijds vloeit uit de vrijheid

31. L. Lennarts, ‘EU Corporate Insolvency Law in the Wake of the ECJ’s Deko Marty
Judgment’ (2010) 7 European Company Law, Issue 3, pp. 106–112

32. S. van den Braak, ‘Creditor protection at the Crossroads of Company and Insolvency Law:
the Dutch Example’, European Company Law, nr. 5, 2008, p. 229-236. S. Mock, ‘Zur
Qualifikation der insolvenzrechtlichten Gläubigerschutzinstrumenten des Kapitalgesell-
schaftrecht’, IPRax 2016, nr. 3, p. 237-243 geeft voorbeelden van de tendens van
insolvencificatie in het Duitse recht.
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van vestiging voort dat in lidstaten in principe niet crediteuren van buitenlandse
vennootschappen kunnen beschermen door toepassing van plaatselijke regels
van vennootschapsrecht, maar anderzijds toont het arrest Kornhaas aan dat de
Insolventieverordening toepassing van plaatselijke regels van insolventierecht
toelaat. Van den Braak concludeert dat de vrijheid van vestiging en de regels
van internationaal insolventierecht ervoor zorgen dat crediteurenbescherming
steeds meer een kwestie van insolventierecht is geworden, hetgeen in Korn-
haas/Dithmar is bevestigd.

Kritiek op het arrest

Zowel in de Duitse als Nederlandse literatuur is kritiek geleverd op het arrest:
Ringe33 stelt zelfs dat het HvJ bij het wijzen van het arrest in een “state of
mental blackout” is geweest. Een belangrijk punt van kritiek is dat vaak
moeilijk vast te stellen zal zijn of een vordering insolventie-of vennootschaps-
rechtelijk34 van aard is en dat de combinatie van vennootschapsrecht uit het
land van incorporatie en insolventierecht uit het land van de COMI een bron
van procedures over juridisch onzekere punten zal vormen.35 Dit is een
krachtig argument voor harmonisatie van rechtsregels op het gebied van
crediteurenbescherming, ook om cumulatie van en overlapping tussen de regels
te voorkomen. Reeds in 2010 pleitte INSOL Europe voor een dergelijke
harmonisering, onder andere omdat een dergelijke harmonisatie een “level
playing field” zou creëren. Aan het einde van de zomer van 2016 verscheen een
rapport van de Europese Commissie36 waarin in hoofdstuk 1 een rechts-
vergelijkende studie aan bestuurdersaansprakelijkheid en bestuursverboden
gewijd is. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt voorzichtig geconcludeerd
dat het eventueel mogelijk zou zijn om een Richtlijn op te stellen die zorgt voor
minimumstandaarden die geïmplementeerd zouden kunnen in de nationale
wetten van de lidstaten, maar wanneer deze regeling in het insolventierecht
wordt ondergebracht zou dit problemen op kunnen leveren, omdat een aantal
jurisdicties bestuursverboden toelaat om andere redenen dan degene die ge-
relateerd zijn aan insolventies van de vennootschappen.

33. W-G Ringe, Kornhaas and the Limits of Corporate Establishment, Oxford Law Blog,
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/05/kornhaas-and-limits-corporate-
establishment.

34. Mock betoogt in zijn in noot 32 genoemde artikel dat de vordering van art. 64 GmbHG
onder het vennootschapsrecht gekwalificeerd had moeten worden.

35. Zie Ringe, t.a.p. en de studie die in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd:
Study on a new approach to business failure and insolvency, Comparative legal analysis of
the Member States’relevant provisions and the practices, 2016, p. 3, 56 en 87http://ec.
europa.eu/justice/civil/files/insolvency/insolvency_study_2016_final_en.pdf.

36. Zie het in de vorige noot genoemde rapport.
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Een ander punt van kritiek is dat in het arrest Inspire Art veel enger wordt
uitgelegd wordt dan tot nu toe gedaan werd. Jonkers37 stelt dat het Hof van
Justitie lijkt om te slaan naar een formelere vrijheid van de interpretatie van
de vrijheid van vestiging. Slechts als de rechtsgeldigheid van een buitenlandse
vennootschap in twijfel wordt getrokken, of als er formele vereisten voor de
vestiging van buitenlandse vennootschappen worden opgeworpen, is er sprake
van een beperking van de vrijheid van vestiging. Materiële beperkingen, zoals
het onderwerpen van bestuurders van dergelijke buitenlandse vennootschappen
aan een streng bestuurdersaansprakelijkheidsregime, gelden blijkbaar niet als
beperkingen op de vrijheid van vestiging, terwijl dit niet onomstreden is.38 Het
Hof lijkt vrij breed aan te geven dat ex ante beperkingen van de vrijheid van
vestiging niet mogen, maar ten aanzien van ex post beperkingen, opgenomen in
het insolventierecht, ligt dit volgens het Hof anders. Jonkers stelt dat het
insolventierecht tot een soort safe harbour wordt voor bepalingen die anders in
strijd zouden kunnen zijn met de vrijheid van vestiging.

Wij komen echter tot een positieve waardering van het arrest: het Hof van
Justitie heeft hier volgens ons terecht omwille van een goede crediteuren-
bescherming art. 64 lid 2 GmbHG via de band van art. 4 IVO bij het
insolventierecht ondergebracht. Bovendien hebben wij geen moeite met de
tendens van insolvencificatie: het is ons inziens een natuurlijke gang van zaken
dat de vrijheid van vestiging en de regels van internationaal insolventierecht
ervoor zorgen dat crediteurenbescherming steeds meer een kwestie van in-
solventierecht is geworden.39

Conclusie

Om te beginnen heeft Kornhaas/Dithmar als praktisch gevolg dat bestuurders
van vennootschappen met activiteiten in het buitenland niet enkel kennis dienen
te nemen van de mogelijke aansprakelijkheidsregels die zijn opgenomen in het
vennootschapsrecht dat op hun vennootschap van toepassing is, maar ook van
de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheidsregels in het insolventierecht van de
lidstaten waar de vennootschap haar activiteiten ontplooit. Dit moge onder
omstandigheden lastig zijn, maar zoals wij in de laatste zinnen van de vorige

37. Zie zijn noot onder het arrest in INS Updates 2015-0358.
38. Zie Ringe, t.a.p.
39. Zie ook P. Mankowski, ‘Insolvenzrecht gegen Gesellschaftsrecht 2:0 im europäischen Spiel

um art. 64 GmbHG’, NZG 2016, 281, die signaleert dat de nieuwe koers van het Hof
wellicht is veroorzaakt door voortschrijdend inzicht dat de kredietcrisis de schaduwkanten
van het gebrek aan regulering heeft laten zien, waardoor het Hof komt tot een restrictievere
uitleg van de vrijheid van vestiging.
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paragraaf hebben aangegeven, is volgens ons de koers die het Hof van Justitie
in het Kornhaas/Dithmar gekozen heeft, een goede. Ook hebben wij geen
moeite met de algemene tendens van insolvencificatie.

Daarnaast signaleren wij dat uit Kornhaas/Dithmar blijkt dat de Hoge Raad op
grond van dit arrest in een casuspositie als D-Group/Schreurs zou moeten
stellen dat de toepasselijkheid van art. 2:11 BW veeleer een kwestie van
faillissementsrecht is. Verder is het te hopen dat de Hoge Raad in het vervolg in
casusposities als die van My Guide ‘omgaat’ ten aanzien van het werkingsbe-
reik van art. 2:11 BW naar tweede- en derdegraads buitenlandse vennootschap-
pen en hun bestuurders. Zo nee, dan zal er voor Nederland door de uitspraak
van het Hof van Justitie inzake Kornhaas/Dithmar niet veel veranderen.

In ieder geval kan uit Kornhaas/Dithmar worden afgeleid dat de scope rule van
art. 10:121 BW niet in strijd is met het principe van de vrijheid van vestiging en
dus Unierechtelijk door de beugel kan. Ook heeft het arrest gevolgen voor de
rechtsregel van art. 1 lid 2 Wfbv. Dit artikel, dat naar aanleiding van de
uitspraak van het Hof van Justitie inzake Inspire Art aan de Wfbv is
toegevoegd, is door Kornhaas/Dithmar weer ongedaan gemaakt voor wat
betreft de vorderingen ex art. 2:138/248 BW van faillissementscuratoren jegens
bestuurders: ook deze vorderingen tegen bestuurders van formeel buitenlandse
rechtspersonen uit EU-lidstaten of EER-landen die aan de voorwaarden van
art. 10:121 BW voldoen, worden beheerst door het Nederlandse recht
(art. 2:138/248 BW).
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Mr. dr. F.P. van Koppen en Mr. R.P. Streng LL.M.
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