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Inleiding

In faillissement geldt een verruimde verrekeningsbevoegdheid ten opzichte van het gewone
civiele recht. Het is daarom verleidelijk voor een crediteur om schuld en vordering aan de
vooravond van faillissement in één hand te brengen. Ook de bancaire sector kan deze
verleiding niet weerstaan. Indien een debiteur van de (later) gefailleerde rekeninghouder
zijn schuld aan deze voldoet door storting op diens bankrekening, is het voor banken zeer
voordelig om zich te beroepen op verrekening door creditering van het debetsaldo. Indien
er geen zekerheden zijn gevestigd, maakt de bank een feitelijke promotie van concurrent
schuldeiser tot verrekeningsbevoegde. Zeker gezien het vaak lage uitkeringspercentage van
concurrent schuldeisers, is deze promotie zeer welkom. Echter, de overige crediteuren
zullen nadeel ondervinden van de verkregen voorrangspositie van de bank, vanwege het
simpele feit dat de te verdelen taart van de boedel na bancaire verrekening kleiner is
geworden. 1 De wetgever heeft geanticipeerd op deze vorm van crediteurenbenadeling door
het verrekeningsverbod van art. 54 Fw in te voeren. Hoewel benadeling geen wettelijk
positief vereiste is in deze wetsbepaling, speelt zij een belangrijke rol bij toetsing van het
verrekeningsverbod. Desalniettemin heeft de Hoge Raad tot dusver geen uitsluitsel gegeven
over het karakter van de crediteurenbenadeling. In dit onderzoek wordt deze benadeling in
een helder daglicht geplaatst.

Allereerst zullen de contouren worden geschetst van de algemene figuur van verrekening.
Daarna zal de rechterlijke verkenningstocht van het wettelijke stelsel van verrekening
uiteengezet worden, waarbij de grenzen van bancaire verrekening nauwkeurig worden
gedefinieerd. Ten derde komt de benadeling inzake verrekening aan bod en zal worden
afgesloten met het species van bancaire verrekening. Vervolgens zal dit onderzoek in een
rechtsvergelijkend perspectief worden geplaatst, waarbij in het Duitse faillissementsrecht
naar inspiratie wordt gezocht om het karakter van benadeling in het verrekeningsverbod

1

In het verdere verloop van dit onderzoek zal de situatie waarin banken zich beroepen op het bestaan van een
verrekeningsbevoegdheid door een debetsaldo in rekening-courantverhouding te crediteren worden
aangeduid met de term 'bancaire verrekening'.
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van art. 54 Fw vorm te geven. Tot slot zal in de conclusie een leidraad voor de
crediteurenbenadeling bij bancaire verrekening worden gesuggereerd, waaraan de
bevindingen van dit onderzoek ten grondslag liggen.
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Hoofdstuk 1: De algemene figuur van Verrekening

1.1 Verrekening buiten faillissement
Het zal geregeld voorkomen in de dagelijkse praktijk dat persoon A een geldvordering heeft
op persoon B en omgekeerd B op A. Indien dit geval zich voordoet, is het effectiever om de
vorderingen tegen elkaar te laten wegvallen, zodat zonder een transactie van vermogen het
tenietgaan van de schulden over en weer wordt gerealiseerd. Hiertoe dient de rechtsfiguur
van verrekening, in het oude recht ook wel aangeduid als schuldvergelijking of
compensatie. 2 Een belangrijke gedachte van de wetgever achter de invoering van deze
rechtsfiguur was de vereenvoudiging van het betalingsverkeer doordat met gesloten
portemonnee schulden teniet worden gedaan. Logischerwijze zal dit gebeuren voor het
geheel als beide schulden even groot zijn en anders ten belope van de kleinste schuld.

Naast de versoepeling van het betalingsverkeer is de waarborgfunctie een uitgangspunt van
verrekening. Het is niet ondenkbaar dat problemen ontstaan bij feitelijke betaling over en
weer, waardoor één der partijen met lege handen achterblijft. De gedupeerde partij zou een
procedure dienen te starten om de schuld alsnog voldaan te krijgen. Daarbij is het ook
mogelijk dat het vermogen van een schuldenaar niet toereikend is om alle crediteuren
integraal te betalen, wat resulteert in de onwenselijke situatie waarin de crediteur slechts
voor een evenredig deel wordt betaald. Verrekening belet deze situaties en verschaft aan de
crediteur een soort privilege, ofwel feitelijke voorrang, tot betaling van de schuld. 3

De algemene figuur van verrekening is neergelegd in art. 6:127 van het Burgerlijk
Wetboek. Er worden in lid 2 van dit artikel vier vereisten voor een geldige verrekening
genoemd. Ten eerste is vereist dat twee personen wederkerig elkaars schuldenaren zijn. Dit
is de meest essentiële voorwaarde voor het slagen van een beroep op verrekening. In lid 3
van art. 6:127 BW is nader bepaald dat verrekening niet plaatsvindt ten aanzien van een
2

Zie art. 1461-1471 oud BW.

3

A.S. Hartkamp & en J.B.M. Franken, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht, Deventer: Kluwer 2005, nr. 220; R. Blom, Omgaan met faillissement, surseance en
schuldsanering, Deventer: Kluwer 2004, p.99; R.M. Wibier, Overgang van vorderingen en schulden en
afstand van vorderingen, Deventer: Kluwer 2009, p. 66-67 en N.E.D. Faber, Verrekening, Deventer: Kluwer
2005, p. 1-2.
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vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens vallen. 4 Uit de
wetsgeschiedenis volgt dat aan het vereiste van wederkerigheid niet is voldaan als iemand
weliswaar tegelijk crediteur en debiteur van zijn wederpartij is, maar in verschillende
kwaliteiten, bijvoorbeeld als privé persoon en voogd. Ook kan een hoofdelijk
medeschuldenaar

niet

een

vordering

in

verrekening

brengen

die

een

andere

medeschuldenaar op de schuldeiser heeft. Anderzijds geldt dit voor een vordering die de
schuldenaar van een gezamenlijk vorderingsrecht op één zijner crediteuren heeft. 5

Ten tweede is vereist dat de prestatie die de schuldenaar te vorderen heeft aan zijn schuld
moet beantwoorden, ofwel gelijksoortigheid. 6 Deze gelijksoortigheid doet zich voor indien
de wederpartij de door de schuldenaar te verrichten prestatie, bestaande uit hetgeen de
schuldenaar op zijn beurt van de wederpartij te vorderen heeft, niet zou kunnen weigeren
zonder in schuldeisersverzuim te raken. De wetgever heeft het vereiste zo geformuleerd, dat
de prestatie als geheel, ook voor wat bijkomstige bedingen betreft, aan die verbintenis moet
beantwoorden. Kwantitatieve gelijkheid is niet vereist.7 In de praktijk zal verrekening
voornamelijk voorkomen bij verbintenissen die een geldsom als object hebben. Hiermee is
in beginsel aan het vereiste van gelijksoortigheid voldaan.

Het derde vereiste luidt dat de schuldenaar die wil verrekenen bevoegd is zijn schuld te
betalen. Uitgangspunt is dat een schuldenaar bevoegd is te betalen, ook indien een tijd voor
de nakoming is bepaald. Verrekening is niet mogelijk als een geval zich voordoet waarin de
niet-opeisbaarheid (mede) in het belang van de schuldeiser is bedongen. 8

4

N.E.D. Faber, Verrekening, Deventer: Kluwer 2005, p.18.

5

C.Asser en J.B.M. Franken, Asser’s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht,
Deventer: Kluwer 2005, nr. 225.

6

Zie voor een geval waarin van gelijksoortigheid geen sprake was: Hof Amsterdam, 20 februari 1958, 240.
Zie ook: N.E.D. Faber, Verrekening, Deventer: Kluwer 2005, p.47.

7

M.M. Olthof en J.W. Du Pon, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, boeken 3,5
en 6, Deventer: Kluwer 1982, p. 559.

8

C.J. van Zeben, Parlementaire geschiedenis van het Burgerlijk Wetboek; boek 6 algemeen gedeelte van het
verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981, p. 492. Zie ook: HR 28 mei 1993, NJ 1994, 435.
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Tot slot, als vierde vereiste, moet de schuldenaar bevoegd zijn de betaling van zijn
vordering af te dwingen. De afdwingbaarheid van een vordering is problematisch in een
aantal gevallen. Zo kan er een tijdsbepaling in het belang van de wederpartij (art. 6:39 lid 1
BW) zijn ingeroepen of kan er een voorwaarde aan de verbintenis zijn verbonden (art. 6:21
BW). Daarnaast is het denkbaar dat er een beroep op een opschortingsrecht wordt gedaan
(art. 6:52 en art. 6:262 e.v. BW). 9 In deze gevallen zal de bevoegdheid tot betaling van het
afdwingen van een vordering pas op een later tijdstip ontstaan en kan verrekening niet
worden ingeroepen.

Indien aan de vier vereisten is voldaan, ontstaat de bevoegdheid tot verrekening. Van
belang is dat verrekening geschiedt door een verklaring van de tot verrekening bevoegde
partij, gericht aan haar schuldeiser. De eeuwige strijdvraag, of verrekening van rechtswege
intreedt of dat een beroep op verrekening is vereist, heeft de wetgever hiermee duidelijk
beantwoord. 10 Wanneer een verklaring tot verrekening niet wordt afgelegd, blijven de
verbintenissen onverminderd voortbestaan. Degene die ondanks de bevoegdheid tot
verrekening zijn schuld voldoet, heeft geen recht op afgifte krachtens onverschuldigde
betaling. 11

De wettelijke bepalingen van verrekening zijn aanvullend van karakter, wat betekent dat
partijen zelf in hun overeenkomsten kunnen bepalen òf er verrekend mag worden en zo ja,
onder welke voorwaarden.

12

Ook kan er eenzijdig afstand worden gedaan van de

9

M.M. Olthof en J.W. Du Pon, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, boeken 3,5
en 6, Deventer: Kluwer 1982, p. 561.

10

M.M. Olthof en J.W. Du Pon, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, boeken 3,5
en 6, Deventer: Kluwer 1982, p. 557 en C.J. van Zeben, Parlementaire geschiedenis van het
Burgerlijk Wetboek; boek 6 algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981,
p. 490.

11

C.J. van Zeben, Parlementaire geschiedenis van het Burgerlijk Wetboek; boek 6 algemeen gedeelte van het
verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981, p. 490.

12

I. Spinath, Achtergestelde vorderingen, Deventer: Kluwer 2005, p. 37 en C.J.H. Brunner & G.T. de Jong,
Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2004, p. 86. P.R.J.Q. Klomp, Groene Serie
Verbintenissenrecht, aantekeningen bij artikel 6:127 BW, nr.1, Deventer: Kluwer 2009.
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bevoegdheid tot verrekening. 13 Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat verrekening niet
expliciet wordt uitgesloten, maar dat de aard der overeenkomst uitsluiting met zich
meebrengt. 14 Anderzijds kan door partijen worden bedongen dat de bevoegdheid tot
verrekening bestaat, ook al wordt er niet voldaan aan de door de wet gestelde vereisten.15

Op zichzelf vormt art. 6:130 BW een uitzondering op de materiële eisen van art. 6:127 BW.
In dit artikel is bepaald dat de schuldenaar van een vordering, ondanks de overgang van die
vordering op een derde, bevoegd is een tegenvordering op zijn oorspronkelijke schuldeiser
in verrekening te brengen. Voorwaarde is dat zijn tegenvordering uit dezelfde
rechtsverhouding als de overgegane vordering voortvloeit, of reeds vóór de overgang aan
hem is opgekomen en opeisbaar is geworden. Art. 6:130 lid 2 BW verklaart het eerste lid
overeenkomstig van toepassing, indien op een vordering beslag is gelegd of een beperkt
recht is gevestigd waarvan mededeling is gedaan aan de schuldenaar. 16 Er hoeft niet te
worden voldaan aan het vereiste van wederkerigheid en de schuldenaar hoeft niet bevoegd
te zijn tot betaling aan de schuldeiser. Deze bepaling is ingeroepen ter bescherming van de
schuldenaar.

1.2 Verrekening in faillissement

1.2.1 Functie verrekening in faillissement
Er kunnen meerdere functies worden aangewezen voor verrekening in faillissement. Zo is
ook de betalingsfunctie in faillissement van belang. 17 Daarnaast is er een zekerheidsfunctie,
welke logischerwijze onderstreept wordt in het faillissementsrecht. Door middel van
verrekening voldoet de schuldenaar niet alleen zijn schuld aan de wederpartij, maar dwingt
hij tevens betaling af van zijn vordering. Met andere woorden, de schuldenaar vindt in het
13

HR 18 maart 1955, NJ 1956, 322.

14

HR 11 november 1932, NJ 1933, p. 297; HR 20 juni 1941, NJ 1942, 151 en Hof 's-Hertogenbosch 21
januari 1930, NJ 1930, p. 1601.

15

HR 20 januari 1984, NJ 1984, 512 (Ontvanger/Barendregt).

16

N.E.D. Faber, Verrekening, Deventer: Kluwer 2005, p.227; R.M. Wibier, Overgang van vorderingen en
schulden en afstand van vorderingen, Deventer: Kluwer 2009, p. 33-36, 56 en 82.

17

MvA II, Parl.Gesch. Boek 6, p.494. Zie ook: HR 21 januari 1983, NJ 1983, 513 (Waegemakers/Vonk q.q.)
en HR 11 juli 2001, JOR 2003, 210 (Frog/JMH).
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bestaan en de omvang van zijn schuld zekerheid voor de voldoening van zijn vordering. 18
Deze zekerheid brengt voor de schuldenaar een feitelijke voorrang met zich mee. 19 Dit is in
het bijzonder van belang, indien zijn wederpartij niet tot betaling bereid is of niet in de
mogelijkheid verkeert om de betaling te voldoen. 20

De gedachte achter de

zekerheidsfunctie, aldus Feltz,

'steunt op de overweging, dat billijkheid meebrengt, dat iedere schuldeischer van den
boedel, dus ook de voorwaardelijke, zijn schuld aan den boedel, ook al is zij
voorwaardelijk, als onderpand mag beschouwen voor de richtige betaling zijner vordering;
de schuldvergelijking is het middel, dat hem wordt gegeven, om zijne vordering op dit
onderpand te verhalen.' 21

1.2.2 Verruiming verrekening in faillissement
Verrekening wijkt af van de overige bepalingen in de faillissementswet, omdat deze
rechtsfiguur juist een uitbreiding van de verrekeningsmogelijkheden inhoudt ten opzichte
van de gewone civiele verrekening. 22 Indien in faillissement een beroep op verrekening
wordt gedaan, gelden de bijzondere wettelijke bepalingen van de artt.53, 54 en 55 Fw. Deze
bepalingen impliceren een verruimde verrekeningsbevoegdheid. Indien de vordering van de
schuldeiser nog niet opeisbaar is, staat dit aan verrekening in faillissement niet in de weg.
Dit betekent dat het vierde vereiste van art. 6:127 BW in faillissement geen toepassing
vindt. 23 De regels van verrekening in 6:127 e.v. BW zijn in beginsel van toepassing, voor
zover de Faillissementswet daar niet vanaf wijkt. De schakelbepalingen art. 234 Fw en 235
18

B. Wessels, 'Overname van vorderingen en verrekening bij faillissement', MvV 2010-4, p.55. HR 22 april
2005, JOR 2005/282 m.nt. Faber; NJ 2006, 56 m.nt. Kortmann.

19

MvA II, Parl.Gesch. Boek 6, p.494. Zie ook: HR 21 januari 1983, NJ 1983, 513 (Waegemakers/Vonk q.q.)
en HR 11 juli 2001, JOR 2003, 210 (Frog/JMH).

20

N.E.D. Faber, Verrekening, Deventer: Kluwer 2005, p.1.

21

W.F. van der Feltz, Geschiedenis van de Wet op het Faillissement en de Surséance van Betaling, Haarlem:
De Erven F. Bohn 1896, p. 462.

22

W. Aerts e.a., Ongeoorloofde gedragingen: Actio pauliana, verrekening, bestuurdersaansprakelijkheid en
fraude, Deventer: Kluwer 2006, p.142; N.J. Polak, Faillissementsrecht, Deventer: Kluwer 2008,
p.140; J.B. Huizink, Insolventie, Deventer: Kluwer 2009, p. 87 en B. Wessels, Gevolgen van
faillietverklaring, Deventer: Kluwer 2010, p.278.

23

HR 21 januari 1983, NJ 1984, 514.
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Fw voor de surseance van betaling zijn nagenoeg van hetzelfde karakter als de artt.53 en 54
Fw.

Degene die zowel schuldeiser als schuldenaar van de gefailleerde is, kan op grond van art.
53 lid 1 Fw zijn schuld met de vordering verrekenen, indien beiden vóór de
faillietverklaring zijn ontstaan, of voortvloeien uit handelingen die vóór de faillietverklaring
met de gefailleerde zijn verricht. Indien de vordering nà de faillietverklaring is ontstaan
maar wel rechtstreeks voortvloeit uit de afwikkeling van een vóór de faillietverklaring tot
stand gekomen rechtsbetrekking, kan zij toch verrekend worden. 24 De grenzen van de
uitbreiding van verrekening zijn naar voren gekomen in het Postgiro-arrest. 25 In dit arrest
bestond er overeenkomst in de vorm van een girorekening tussen de bank en de
rekeninghouder. Hieruit volgde een schuldverhouding, welke ten tijde van het verlenen van
de surseance van betaling een debetsaldo ten laste van de rekeninghouder aanwees.
Vervolgens probeerde de bank zich te beroepen op bancaire verrekening met de bedragen
die derden op de desbetreffende rekening storten, zodat een feitelijke voorrangspositie voor
de bank gecreëerd. De Hoge Raad oordeelt streng en geeft een duidelijke begrenzing aan
van de toepasbaarheid van art. 53 Fw op bancaire verrekening. Er mag volgens de Hoge
Raad aan dit artikel niet een dermate ruime verrekeningsbevoegdheid worden toegekend,
dat zij van toepassing zou zijn in alle gevallen, waarin een schuld die ontstaan is na de
faillietverklaring, enig verband houdt met een voordien gesloten overeenkomst. Dit is in het
bijzonder het geval, aldus de Hoge Raad,

‘indien de rechtstreekse oorzaak van het ontstaan van de schuld in een na de
faillietverklaring verrichte rechtshandeling van een derde ligt, zoals in casu de opdrachten
tot overschrijving aan de bank, welke zelf geen verband houdt met de vóór de
faillietverklaring gesloten overeenkomst waarop de vordering is gegrond’.

De regelingen van de artt. 53 en 54 Fw gelden gedurende de gehele looptijd van het
faillissement. Het aanvangstijdstip heeft op grond van het fixatiebeginsel krachtens art. 23
Fw terugwerkende kracht tot 0.00 uur van de dag der faillietverklaring. Indien het
24

B. Wessels en M.Ph. van Sint Truiden, Insolventierecht tekst en commentaar, Deventer: Kluwer 2006, p.84.

25

HR 10 januari 1975, NJ 1976, 249 (Giro/Standaardfilms).
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faillissement wordt beëindigd, kan op art. 53 Fw geen beroep meer worden gedaan. 26
Daarnaast is het bereik van art. 53 Fw beperkt tot de faillissementsschuldeiser, hetgeen
impliceert dat een crediteur die te boek staat als boedelschuldeiser buiten het bereik van art.
53 Fw valt. 27 Verrekening van een boedelschuld wordt beheerst door art. 6:127 Bw en
6:136 Bw en bij verrekening in een boedelrekening is art. 6:140 van toepassing. 28 Net als
bij de algemene figuur van verrekening in boek 6 van het BW, is contractuele uitsluiting of
beperking van de mogelijkheid tot verrekening in beginsel mogelijk. 29

1.3 Begrenzing verrekeningsmogelijkheden in faillissement

1.3.1 Verrekening aan de vooravond van faillissement
Schuldeisers die vrezen dat een faillissement van hun schuldenaar aanstaande is, zouden in
de verleiding kunnen komen om voor zichzelf een verrekeningsmogelijkheid te creëren
door vordering en schuld in één hand te brengen. Er wordt op deze manier een feitelijke
voorrangspositie gecreëerd ten nadele van de overige schuldeisers. De wetgever heeft hier
door het verrekeningsverbod van art. 54 Fw paal en perk aan proberen te stellen. Betaling in
de vorm van verrekening is niet mogelijk als onder verdachte omstandigheden een
vordering of schuld is overgenomen. 30 De Hoge Raad heeft in verscheidene arresten
benadrukt dat verrekening door de wetgever is uitgesloten indien een vordering
onderscheidenlijk een schuld door de schuldeiser of schuldenaar wordt overgenomen met
het doel zichzelf de mogelijkheid van verrekening te verschaffen. Indien hierbij niet te
goede trouw is gehandeld, snijdt art. 54 Fw lid 1 de mogelijkheid van een beroep op
verrekening af. De overnemer van een vordering of schuld is niet te goeder trouw, indien
hij ten tijde van de overneming wist dat de schuldenaar in een zodanige toestand verkeerde,
26

N.E.D. Faber, Verrekening, Deventer: Kluwer 2005, p. 452-453.

27

HR 27 mei 1988, NJ 1988, 964 en HR 9 oktober 2009, NJ 2009, 596.

28

HR 9 oktober 2009, LJN BI7129 en Hof Amsterdam, 15 november 2007, LJN BC2944.

29

HR 20 juni 1941, NJ 1942, 151, nt. PS; HR 16 januari 1987, NJ 1987, 553, m.nt. G. (Hooijen/De
Tilburgsche).

30

B. Wessels, 'Overname van vorderingen en verrekening bij faillissement', MvV 2010-4, p.55. N.J. Polak,
Faillissementsrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 140-150. Zie ook: R.J. Abendroth, 'Giraal betalingsverkeer en
het faillissement van de rekeninghouder', WPNR 2008, p. 324.
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dat zijn faillissement te verwachten was. 31 Art. 54 lid 2 Fw voegt toe dat nà de
faillietverklaring overgenomen vorderingen of schulden niet kunnen worden verrekend.

De term ‘overneming’ in art. 54 Fw wordt ruim uitgelegd door de Hoge Raad. De meest
voorkomende figuren om schuld en vordering in één hand te brengen zijn cessie (art. 3:94
BW) en schuldovername (art. 6:155 e.v. BW). In het geval van cessie draagt een debiteur
van de (later gefailleerde) schuldenaar de vordering over van een crediteur van die
schuldenaar. Zo ontstaat er voor de debiteur een mogelijkheid tot verrekening. De titel voor
de cessie is vaak koop en er wordt een koopprijs betaald die wordt berekend met
inachtneming van de hoogte van de vordering, de opeisbaarheid en de kansen dat de
schuldeiser zijn vordering nog betaald zal krijgen in een faillissement van de schuldenaar.
De gecreëerde verrekeningsbevoegdheid zal in vrijwel alle gevallen leiden tot een
verbetering van de verhaalspositie van beide partijen. Immers, de debiteur koopt als het
ware een recht om te verrekenen en creëert hiermee een feitelijke voorrangspositie. De
crediteur hoeft geen genoegen meer te nemen met een positie als concurrent schuldeiser.
Instemming van de schuldenaar is bij cessie niet vereist.32 Dit ligt anders bij de
schuldovername van art. 6:155 BW, waar instemming van de schuldenaar wel een vereiste
is. In deze situatie neemt de crediteur de schuld, met instemming van de schuldenaar, over
van de debiteur zodat er een mogelijkheid tot verrekening ontstaat.

In art. 54 lid 1 Fw is het vereiste van de goede trouw opgenomen. In de rechtspraak wordt
aangenomen dat de goeder trouw ontbreekt indien partijen wisten dat de schuldenaar in
31

HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578, nt. PhANH (Doyer & Kalff); HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449, nt.
JBMV (AMRO/THB) en HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471, nt WMK (Mulder q.q./CLBN). Vlg.
ook HR 9 juli 2004, JOR 2004/222, nt. JJvH (Bannenberg q.q./NMB-Heller). B. Wessels en M.Ph.
van Sint Truiden, Insolventierecht tekst en commentaar, Deventer: Kluwer 2006, p. 85.
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Een geldschuld (of andere vordering) kan worden overgedragen krachtens art. 3:84 lid 1 BW. De
overdracht van een vordering gaat volgens de drie criteria uit dit artikel, namelijk door middel van
een geldige titel, levering en beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder. Krachtens art. 3:94 BW
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moet worden ingeschreven in de openbare registers. Bij de stille cessie is geen mededeling aan de
schuldenaar vereist.
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zodanige toestand verkeerde dat zijn faillissement aanstaande is. 33 De curator dient te
bewijzen dat de goede trouw ontbreekt. Daartoe zal moeten worden aangetoond dat de
partij die zich op verrekening beroept wist of had moeten weten dat de toestand van zijn
wederpartij zodanig was dat zijn faillissement naar alle verwachtingen haar intrede zal
maken. Dit kan niet zo ruim worden opgevat, dat de verrekende partij wist of had moeten
weten dat het faillissement van de schuldenaar ‘mogelijk moest worden geacht’ of dat hij
‘rekening hield’ met de mogelijkheid dat de schuldenaar failliet zou gaan. 34

1.3.2 Faillissementspauliana
Een belangrijke rechtsfiguur die mogelijkheid biedt tot herstel bij benadeling van
verhaalsmogelijkheden

van

schuldeisers

vóór

de

faillietverklaring

is

de

faillissementspauliana. De curator heeft krachtens deze bepalingen de mogelijkheid om ten
behoeve van de boedel rechtshandelingen te vernietigen die door de schuldenaar vóór zijn
faillietverklaring zijn verricht en waardoor zijn schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden
zijn benadeeld. Indien de rechtshandeling door de schuldenaar onverplicht is verricht, dan
dient een beroep op de faillissementspauliana te worden beoordeeld aan de hand van de art.
42, 43 en 45 Fw. Er dient sprake te zijn van benadeling van schuldeisers, wetenschap van
benadeling van de schuldeisers bij de schuldenaar en wetenschap bij de wederpartij indien
de rechtshandeling anders dan om niet is verricht. 35 De benadeling van schuldeisers dient
volgens het arrest Diepstraten/Gilhuis te worden beoordeeld door de hypothetische situatie
waarin de schuldeisers zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte rechtshandeling te
vergelijken met de situatie waarin zij feitelijk verkeren als die handeling onaangetast
blijft. 36 Indien de rechtshandeling verplicht is verricht, maakt art. 47 Fw haar intrede.
Hiertoe moet worden aangetoond dat, hij die de betaling ontving, wist dat het faillissement
van de schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het gevolg was van
overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat ten doel had laatstgenoemde door die
betaling boven andere schuldeisers te begunstigen. Hoewel het vereiste van benadeling
33

HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578 en HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449.
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Rb. Den Bosch, 22 oktober 2003, JOR 2004, 55 en Rb. Arnhem, 18 oktober 2006, NJ 2007, 40.
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W. Aerts e.a., Ongeoorloofde gedragingen: Actio pauliana, verrekening, bestuurdersaansprakelijkheid en
fraude, Deventer: Kluwer 2006, p. 14-18.
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HR 19 oktober 2001, JOR 2001/269 (Diepstraten/Gilhuis q.q.)
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weliswaar niet expliciet is vermeld in art. 47 Fw, speelt zij een belangrijke rol bij de
inroeping van de faillissementspauliana. In paragraaf 3.3 zal deze benadeling uitgebreid aan
bod komen.

1.4 Rechtsgevolgen van verrekening

1.4.1. Rechtsgevolgen verrekening buiten faillissement
De bevoegdheid tot verrekening is een wilsrecht en gaat aan de verrekening vooraf. De
wettelijke regeling brengt mee dat een eenmaal verworven bevoegdheid tot verrekening niet
gemakkelijk teniet gaat door een oorzaak die niet in de sfeer van de rechthebbende ligt. De
parlementaire geschiedenis spreekt over een daad van de wederpartij of van een derde, of
door het verloop van tijd. Als er ondanks de bevoegdheid tot verrekening toch een prestatie
wordt verricht, kan de presterende partij deze niet uit onverschuldigde betaling
terugvorderen. 37

Verrekening vindt plaats door middel van eenzijdige verrekeningsverklaring gericht tot de
wederpartij. Een verklaring kan overeenkomstig art. 3:37 BW in iedere vorm geschieden en
zelfs in een gedraging besloten liggen. Ingeval krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling
geldvorderingen en geldschulden in één rekening worden opgenomen en er aldus sprake is
van een rekening-courant verhouding, vindt verrekening volgens art. 6:140 BW van
rechtswege plaats. In beginsel heeft verrekening volgens art. 6:129 lid 1 BW terugwerkende
kracht tot het tijdstip waarop de bevoegdheid tot verrekening is ontstaan.

1.4.2. Rechtsgevolgen verrekening in faillissement
Verrekening op basis van art. 53 Fw kan alleen geschieden door de wederpartij/schuldeiser
van de gefailleerde en dus niet door de curator of de schuldenaar zelf. Het beroep op
verrekening geschiedt door het uitbrengen van een verrekeningsverklaring aan de curator. 38
Is een schuldenaar tot verrekening bevoegd, dan is voor het realiseren van verrekening geen

37

J.H. Nieuwenhuis e.a., Vermogensrecht: tekst en commentaar, Deventer: Kluwer 2007, p. 720-721 en A.S.
Hartkamp, Vermogensrecht voor de rechtspraktijk, Deventer: Kluwer 2005, p. 298.
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J.B. Huizink, Insolventie, Deventer: Kluwer 2009, p. 86-87. B. Wessels & M.Ph. van Sint Truiden,
Insolventierecht tekst en commentaar, Deventer: Kluwer 2006, p.84.
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toestemming of medewerking van de wederpartij vereist. De bevoegdheid om op de voet
van art. 53 Fw verrekening in te roepen staat dus in beginsel ter vrije beschikking van
partijen. Art. 53 Fw heeft niet de strekking om wettelijke voorschriften, die verrekening
verbieden of beperken, opzij te zetten. 39 Indien het faillissement is geëindigd, kan op art. 53
Fw geen beroep meer worden gedaan. De Faillissementswet kent geen wettelijke regeling
betreffende de rechtsgevolgen van onbevoegde verrekening. 40 Verdedigd kan worden dat
de uitgebrachte verrekeningsverklaring haar rechtsgevolg in dat geval niet teweeg brengt.
De desbetreffende verbintenissen blijven in dat geval bestaan. 41

39

Rb. Breda, 3 november 2010, JOR 2011/30.

40

S.O.H. Bakkerus, 'Bancaire aansprakelijkheid. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bank jegens de
(aspirant-)kredietnemer en jegens mede-schuldeisers voor vermogensschade, in het bijzonder
wegens de schending van het ongeschreven recht' (diss. Nijmegen), 2000, p. 220 en B. Wessels,
Insolventierecht, nr. 3421, p. 323-324.

41

A.L. Willems, Ongeoorloofde gedragingen, Deventer: Kluwer 2006, p. 56-57 en B. Wessels, 'Overname
van vorderingen en verrekening bij faillissement', MvV, 2010-4, p.63.
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Hoofdstuk 2: Verrekening in het bancaire stelsel: verkenning van de grenzen van het
wettelijk stelsel door de rechter
2.1. De rechterlijke verkenningstocht
In dit hoofdstuk wordt in het bijzonder ingegaan op de situatie waarin banken worden
geconfronteerd met een debetsaldo van de failliet in een rekening-courant verhouding.
Indien een debiteur van de (later) gefailleerde rekeninghouder zijn schuld aan deze voldoet
door storting op diens bankrekening, is het voor banken zeer voordelig om zich te beroepen
op verrekening. 42 Indien er geen zekerheden zijn gevestigd, maakt de bank promotie van
concurrent schuldeiser tot vergoeding van de openstaande vordering, voor zover hier een
schuld aan de rekeninghouder ten belope van het door de derde overgeboekte bedrag
tegenover staat. Zeker gezien het vaak lage uitkeringspercentage van concurrent
schuldeisers, is deze promotie zeer welkom. Reflecterend op deze situatie bestaat op grond
van de artt. 53 en 54 Fw een vrij nauwkeurig raamwerk van regels dat wordt toegepast op
deze vorm van bancaire verrekening, die in het licht kan worden geplaatst van een
uitvoerige rechterlijke verkenningstocht.

2.1.1. De eerste zet van Doyer en Kalff en Giro-Standaardfilms
In het arrest Doyer en Kalff geeft de Hoge Raad belangrijke overwegingen betreffende de
normering van art. 54 Fw. In deze casus wilde de bank bij faillissement van één van haar
schuldenaren, haar surplus aan bedongen zekerheden aanwenden voor twee van haar
zakelijke relaties, die tevens schuldeisers waren van deze (failliete) schuldenaar. 43 De
vorderingen van deze relaties worden gecedeerd aan de bank tegen betaling van het
volledige bedrag. Er ontstaat een situatie waarin de twee schuldeisers toch volledig betaald
krijgen door de bank, terwijl zij geen zekerheden hadden bedongen. De Hoge Raad oordeelt
dat art. 54 Fw ook van toepassing is op een partij die vorderingen van derden onder
bestaande zekerheden probeert te brengen. In de casus van Doyer en Kalff impliceert art. 54
Fw dat de partij die niet te goeder trouw een vordering overneemt, ook niet een los van die
vordering bedongen zekerheidsrecht kan gebruiken. Een andere belangrijke overweging in
42

N.J. Polak, Faillissementsrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 140-150. Zie ook: RJ Abendroth, 'Giraal
betalingsverkeer en het faillissement van de rekeninghouder', WPNR 2008, p. 324.
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HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578 (Doyer/Kalff). Zie ook: J.H. Dalhuisen & L.D. van Setten, Zekerheid in
roerende zaken en rechten, Deventer: Kluwer 2003, p. 19.
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dit arrest is de interpretatie van de Hoge Raad van het begrip niet te goeder trouw in het
kader van art. 54 Fw. De Hoge Raad geeft invulling aan dit begrip door te oordelen dat een
geval van niet te goeder trouw zich voordoet als de partij wetenschap had dat het
faillissement te verwachten was. 44
In het arrest Giro/Standaardfilms relativeert de Hoge Raad de toepassing van art. 53 Fw. 45
Het ging in de casus om bancaire verrekening, waarin de bank een schuld aan haar cliënt
doet ontstaan als gevolg van creditering van de bankrekening met een bedrag dat afkomstig
was van derden. Zoals eerder besproken, kan op basis van art. 53 Fw geconcludeerd worden
dat er een bevoegdheid tot verrekening ontstaat indien de schuld en de vordering zijn
ontstaan vóór de faillietverklaring of rechtstreeks voortvloeien uit handelingen vóór de
faillietverklaring met de gefailleerde verricht. Deze laatste zinsnede betekent dat de
vordering of schuld die in verrekening wordt gebracht, niet hoeft te worden teruggevoerd
op door de schuldeiser met de gefailleerde verrichte (rechts)handelingen. Zij dient echter
wel voldoende grondslag te vinden in een rechtsverhouding die per faillissementsdatum
tussen schuldeiser en gefailleerde bestond. Met andere woorden: de te verrekenen vordering
en schuld moeten, indien zij eerst nà datum faillissement zijn ontstaan, rechtstreeks uit die
rechtsverhouding zijn verkregen. Dit is de kern van het arrest Giro/Standaardfilms. De
Hoge Raad formuleert als volgt:

“(…) er mag niet een zó ruime strekking worden toegekend, dat zij van toepassing zouden
zijn in alle gevallen, waarin een schuld die ontstaan is na de faillietverklaring enig verband
met een voordien gesloten overeenkomst houdt; dat van toepassing met name geen sprake
kan zijn, indien de rechtstreekse oorzaak van het ontstaan van de schuld ligt in een na de
faillietverklaring verrichte rechtshandeling van een derde (de opdrachten tot overschrijving
aan de Giro-dienst), welke zelf geen verband houdt met de vóór de faillietverklaring
gesloten overeenkomst waarop de vordering is gegrond.”

44
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R.J. de Weijs, Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction Avoidance in Insolvencies,
Deventer: Kluwer 2010, p. 310. R.E. van Esch, Giraal betalingsverkeer; Elektronisch
betalingsverkeer, Deventer: Kluwer 2001, p. 38-39.
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De schuld die bancair wordt verrekend ontstaat niet rechtsreeks uit de tussen de bank en
haar cliënt bestaande rechtsverhouding, maar bestaat ‘slechts’ uit betalingen die op de
rekening van de rekeninghouder worden bijgeboekt. Voor de toepassing van art. 53 lid 1
Fw is dit onvoldoende en wel ongeacht of de van een derde afkomstige betalingsopdracht
vóór of na de faillietverklaring van de cliënt is gegeven. 46

2.1.2. Schuldoverneming in ruime zin: de Hoge Raad zet door
In het arrest Loeffen q.q./ BMH I werd het debetsaldo van cliënt Meerhuys BV bij de bank
van rechtswege verminderd door een betaling van een derde partij voor een bedrag van fl.
750.000, vlak voordat het faillissement van Meerhuys BV werd aangevraagd. 47 Kernpunt
van het geschil betrof de vraag of er sprake was van toelaatbare verrekening in de zin van
art. 53 Fw. Ook hier oordeelt de Hoge Raad streng en geeft hiertoe de volgende
overweging:

'In de hier bedoelde gevallen waarin een debiteur van de schuldenaar zijn schuld aan deze
voldoet door storting op diens bankrekening, maakt de bank zich door creditering van die
rekening tot debiteur van de schuldenaar: wanneer zij dat doet, terwijl zij weet dat het
faillissement van de schuldenaar reeds is aangevraagd, moet – wanneer men het systeem
van de Faillissementswet beziet tegen de achtergrond van het huidige rechtsverkeerworden geoordeeld dat zich veeleer het geval van art. 54 Fw voordoet.'

De woorden ‘overnemen van een schuld’ worden door de Hoge Raad in ruime zin verstaan.
Hier is dus ook sprake van indien een bank de bankrekening van de (later) gefailleerde
crediteert met een bedrag dat door een derde op die rekening wordt gestort. Er ontstaat een
schuld uit eigen hoofde van de bank aan de schuldenaar. Art. 54 Fw verzet zich dan tegen
verrekening bij het ontbreken van goede trouw en er is, in tegenstelling tot wat de bank
betoogt, geen sprake van toepassing van art. 53 Fw. Banken kunnen geen
uitzonderingspositie ontlenen aan hun centrale rol in het girale betalingsverkeer, omdat
deze voorkeurspositie inbreuk zou maken op de gelijkheid van crediteuren.
46
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Uit de woorden ‘terwijl zij weet dat het faillissement van de schuldenaar reeds is
aangevraagd’, mag niet worden afgeleid dat art. 54 Fw slechts verhindert, indien de bank
inderdaad wetenschap heeft dat het faillissement reeds is aangevraagd. Voldoende is dat de
bank wist (of behoorde te weten) dat de schuldenaar in een zodanige toestand verkeerde,
dat zijn faillissement was te verwachten. 48

In Amro / Curatoren THB gaat de Hoge Raad verder op de ingeslagen weg van eerdere
rechtspraak. In navolging van het arrest Loeffen q.q./ BMH I wordt benadrukt dat indien
een debiteur van de schuldenaar zijn schuld aan deze voldoet door storting op diens
bankrekening, de bank zich door creditering van die rekening tot debiteur van de
schuldenaar maakt. 49 Daartoe benadrukt de Hoge Raad wederom dat het niet door de
juridische beugel kan om bankgiro-instellingen een uitzonderingspositie te verschaffen,
temeer omdat in de maatschappij het girale betalingsverkeer eerder regel dan uitzondering
is. Om de paritas creditorum door deze maatschappelijke functie van de bank niet te laten
doorbreken op deze wijze blijft de Hoge Raad consistent in haar ruime uitleg van het begrip
‘schuld overname’ in de zin van de art. 54 Fw.

Niet alleen blijft de Hoge Raad in Amro/Curatoren THB de reeds ingeslagen weg
vervolgen, ook wordt er een extra stap gezet. De werking van art. 54 Fw wordt uitgebreid
tot gevallen waarin de bankrekening nà de faillietverklaring is gecrediteerd, maar de
verplichting tot creditering vóór de faillietverklaring reeds ontstaan was door het
aanvaarden van de opdracht tot creditering van die rekening. Ook in Amro/ Curatoren THB
werd het beroep op verrekening uitgesloten, omdat de bank wist dat de schuldenaar in
zodanige toestand verkeerde dat zijn faillissement c.q. zijn surseance van betaling, was te
verwachten. 50

48
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2.1.3. De uitzondering van Mulder q.q./CLBN
In het arrest Mulder q.q./CLBN oordeelde de Hoge Raad dat een bank girale betalingen die
zijn gedaan ter voldoening van aan haar stil verpande vorderingen, waarvan zij nog geen
mededeling heeft gedaan, in verrekening mag brengen, ook al zijn zij gedaan na
faillissement of in de periode dat de bank althans met een faillissement van de pandgever
rekening diende te houden. 51 Het pandrecht vormt, door de voorrangspositie die dit recht
geeft, de rechtvaardiging van de doorbreking van de paritas creditorum en de daaruit voor
faillissement afgeleide regel dat een bank zich ter zake van een op de rekening van haar
cliënt gedane girale betaling niet op verrekening kan beroepen, indien deze betaling is
ontvangen nadat de cliënt in staat van faillissement is verklaard.

52

Uiteraard zal de bank

alleen de opbrengsten van de verpande vorderingen mogen verrekenen met de vordering
waarvoor het pandrecht is gevestigd en dat weer niet verder dan haar rang toestaat. 53 De
Hoge Raad aanvaardt in het arrest Mulder q.q./CLBN dus een uitzondering op de door haar
eerder geformuleerde strenge regels ten aanzien van bancaire verrekening. In
rechtsoverweging 3.5.2 komt hiertoe naar voren dat de bankinstelling zich geen
uitzonderingspositie door verrekening verschaft ten opzichte van de andere schuldeisers,
omdat de bank deze uitzonderingspositie al had op grond van het stille pandrecht.

2.1.4. De droeve sagas van ING/Gunning q.q. en Van Gorp q.q./Rabo Breda
Het arrest Van Gorp q.q./Rabobank wordt vaak in één adem genoemd met de casus van de
stille verpanding van Mulder q.q./CLBN. 54 In Van Gorp q.q./Rabobank was niet een
vordering van de cliënt op een debiteur, maar de aan de cliënt toebehorende inventaris aan
de bank stil verpand. Na een vrijwillige verkoop van die inventaris (met toestemming van
de bank) werd de verschuldigde koopprijs door de koper op de bankrekening van de cliënt
51
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bijgeschreven. De verkoop en levering van de inventaris waren vóór de faillietverklaring
van de cliënt afgehandeld, terwijl de bijschrijving op de bankrekening van de cliënt nà de
faillietverklaring plaatsvond. 55 De Hoge Raad oordeelde dat de verrekening in rekeningcourantverhouding die daarvan het gevolg was, in strijd moest worden geacht met art. 53
Fw. Zou de verrekening in het zicht van het faillissement van de cliënt hebben
plaatsgevonden, dan had zij door de curator kunnen worden bestreden met een beroep op
art. 54 Fw. 56 Een ‘stil’ pandrecht op roerende zaken komt niet van rechtswege te rusten op
de vordering tot betaling van de koopprijs van die zaken indien deze met toestemming van
de pandhouder aan een derde worden verkocht. Voor een uitzondering op art. 53 lid 1 Fw
bestaat, aldus de Hoge Raad, geen grondslag.

De casus van Van Gorp q.q./Rabobank vertoont veel gelijkenis met het arrest ING/Gunning
q.q. 57 Het laatstgenoemde arrest verschilt van het arrest Van Gorp q.q./Rabobank,
aangezien het bij Van Gorp q.q./Rabobank ging om verrekening nà faillissement, terwijl het
bij ING/Gunning q.q. ging om verrekening vóór faillissement. In de casus van
ING/Gunning q.q. verhypothekeerde een schuldenaar onroerende goederen aan zijn bank
als zekerheid voor de verstrekte kredieten. Na opzegging van de kredietovereenkomst werd
overeengekomen dat de verhypothekeerde onroerende goederen zouden worden verkocht
en dat de opbrengst daarvan in mindering zou komen op de schulden van de schuldenaar
aan de bank. Na de verkoop werd de verkoopopbrengst door de notaris overgeboekt op de
rekening van de schuldenaar bij de bank, die deze bedragen verrekende met de vorderingen
op de schuldenaar. De Hoge Raad verwees naar het arrest van Loeffen q.q./BMH I, en
voegde hieraan toe dat het geen verschil maakt of de bank vóór dan wel nà faillietverklaring
van de rekeninghouder een beroep doet op verrekening. Echter, zoals eerder besproken
oordeelde de Hoge Raad in het arrest Loeffen q.q./BMH I over een samenstel van
rechtshandelingen. Aangezien deze samenstel van rechtshandelingen geen benadeling
opleverde maar slechts een voordeel onttrok aan de schuldeisers, was niet voldaan aan de
55
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vereisten van art. 47 Fw. In ING/Gunning q.q. is het van belang dat de Hoge Raad niet kijkt
naar een samenstel van rechtshandelingen. De Hoge Raad oordeelt dat in dit arrest dat er
onvoldoende grond bestaat voor het aanvaarden van een uitzondering op de strenge regels
die in de rechtspraak tot ontwikkeling zijn gekomen ten aanzien van een beroep door een
bank op verrekening in het zicht van faillissement van een rekeninghouder. 58 De bank kan
namelijk niet ontkomen aan het feit dat zij afstand heeft gedaan van haar recht van
hypotheek en dus ook van het recht van voorrang en de positie van separatist die zij daaraan
ontleende, zonder tegelijkertijd een pandrecht te doen vestigen op de opbrengst van de
verkoop van de desbetreffende onroerende goederen of de vordering met instemming van
de verkopers rechtstreeks aan haar te laten voldoen. 59

Opmerkelijk aan het arrest ING/Gunning q.q. is dat de overige schuldeisers ook waren
benadeeld wanneer de bank de onroerende zaken als hypotheekhouder krachtens executieverkoop had uitgeoefend. In vergelijking met die situatie komen deze schuldeisers niet in
een mindere positie als het beroep op verrekening door de bank wordt aanvaard. Sterker
nog, er kan er zelfs een voordeel ontstaan indien de bank afstand heeft gedaan van het recht
van hypotheek en haar beroep op verrekening niet wordt gehonoreerd. 60 Ook de Hoge Raad
erkent deze zienswijze, maar oordeelt dat de vergeten verpanding de bank toch de das
omdoet. De afstand van het hypotheekrecht die ING/Gunning q.q. heeft gedaan, is een feit
waardoor zij concurrent schuldeiser is geworden, vóór faillissement. De verrekening
waarop ING zich vervolgens beroept, verheft haar tot preferent schuldeiser en dat is
benadelend voor de overige schuldeisers. Hiermee acht de Hoge Raad, in tegenstelling tot
haar overwegingen in het arrest Loeffen q.q./BMH I, niet de samenstel van de
rechtshandelingen van doorslaggevend belang, maar de bancaire verrekening. Deze
verrekening leverde benadeling voor de overige schuldeisers op en het feit dat de afstand
van de hypotheek een voordeel opleverde doet daarbij niet ter zake. De Hoge Raad
58
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aanvaardt vanuit deze zienswijze geen uitzondering op de 'strenge regels' die in de
rechtspraak tot ontwikkeling zijn gekomen ten aanzien van bancaire verrekening.

In rechtsoverweging 3.12 wordt het verschil benadrukt met de eerder aanvaarde
uitzondering van Mulder q.q./CLBN, waar het stil pandrecht wel was blijven bestaan en de
pandhouder een recht van voorrang op het door de curator geïnde bedrag van de verpande
vordering behield. 61 De Hoge Raad overweegt dat er een gerechtvaardigde uitzondering
bestaat voor de casus van Mulder q.q./CLBN, aangezien er geen goede grond bestaat de in
de jurisprudentie ontwikkelde strenge regels inzake verrekening mede van toepassing te
achten op verrekening door een bankinstelling van girale betalingen die zijn gedaan ter
voldoening van aan haar stil verpande vorderingen. Aan die beslissing ligt volgens de Hoge
Raad ten grondslag dat de bank in Mulder q.q./CLBN reeds op grond van haar stille
pandrecht een recht van voorrang op het geïnde heeft, zodat niet kan worden gezegd dat zij
zich door middel van verrekening een uitzonderingspositie ten opzichte van de andere
schuldeisers verschaft. 62 Dit vormt de tegenstelling met de casus van ING/Gunning q.q.,
waarin de bank haar positie als separatist wel heeft opgegeven, zodat de bank in een
ongerechtvaardigde voorrangspositie terecht komt indien bancaire verrekening wordt
toegestaan. Het gevolg is dat de toets van art. 54 Fw onverlet blijft gelden in de constructie
van ING/Gunning q.q. Een pleister op de wonde voor ING was dat de curator er niet in is
geslaagd te bewijzen dat de bank niet te goeder trouw in de zin van art. 54 Fw had
gehandeld bij de overname van de vordering. Het bancaire verkeer van de failliet liep
immers sinds 1990 niet meer via ING. De bank had sinds 1991 geen zicht meer op de
financiële positie van de failliet. Daarbij was er geen concrete informatie aanwezig over de
daadwerkelijke faillissementsaanvraag. 63
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Hoofdstuk 3 Benadeling bij bancaire verrekening
3.1

Benadeling en verrekening

3.1.1

Benadeling en het verrekeningsverbod

De regels betreffende het verrekeningsverbod zijn oorspronkelijk in de wet opgenomen om
te voorkomen dat schuldeisers in het zicht van faillissement transacties verrichten die
benadelend zijn voor andere schuldeisers. 64 Het recht op verrekening onderscheid zich
weliswaar van een recht op voorrang als bedoeld in titel 10 van Boek 3 BW, maar er wordt
wel een feitelijke voorrang gecreëerd omdat het verrekende niet langer tot het vermogen
van de failliet behoort. Deze feitelijke voorrang doet zich ook voor bij bancaire
verrekening. Zoals uiteengezet in de rechterlijke verkenningstocht van hoofdstuk 2, wordt
de juridische constructie zo beoordeeld dat indien een debiteur van een schuldenaar zijn
schuld aan deze voldoet door storting op diens bankrekening, de bank zich door creditering
van die rekening tot debiteur van deze schuldenaar maakt. 65 Als gevolg hiervan wordt de
bank onderworpen aan de toets van het verrekeningsverbod van art. 54 Fw. Het
vorenstaande geldt onverschillig of de bank vóór of na de faillietverklaring van haar
rekeninghouder een beroep op verrekening heeft gedaan. 66

De gedachte achter deze inperking van de voordeelpositie van banken is dat de kans op het
innen van een vordering door een bank niet wezenlijk mag verschillen van de kans van de
'normale' crediteur. Gelijke monniken, gelijke kappen, want iedere crediteur heeft in
beginsel een gelijke kans op het innen van een vordering. 67 De wettelijke regeling van art.
54 Fw brengt met zich mee dat de bank bij uitvoering van haar overeenkomst met de
rekeninghouder, de belangen van schuldeisers van de te failleren rekeninghouder in acht
dient te nemen.
64
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Hieruit vloeit voort dat het voorkomen van benadeling van de overige crediteuren van de
failliet een belangrijke gedachte achter het verrekeningsverbod van art. 54 Fw heeft
gevormd. Echter, benadeling is niet expliciet als wettelijk vereiste in deze bepaling te
vinden. In de literatuur bestaat onenigheid over de vraag of benadeling een hoofdrol speelt
binnen het verrekeningsverbod. Zo oordeelt Faber, dat art. 54 Fw zich slechts tegen
bancaire verrekening verzet indien en voorzover andere schuldeisers door die verrekening
worden benadeeld. 68 Hij erkent dat de wetgever benadeling weliswaar niet met zoveel
woorden expliciet in de wet heeft vastgelegd, maar stelt dat toetsing van dit vereiste volgt
uit de strekking van art. 54 Fw. Polak en Wessels komen tot een andere conclusie: zij
stellen dat niet per definitie uit de strekking van art. 54 Fw als vereiste moet worden
afgeleid dat de medeschuldeisers door verrekening in hun verhaalsmogelijkheden moeten
zijn geschaad respectievelijk dat hun onderlinge gelijkheid is verstoord. 69 Zij erkennen dat
het idee kan ontstaan dat de Hoge Raad in diverse arresten de benadeling van
medeschuldeisers als vereiste aanmerkt, maar stellen dat een dergelijke wijde strekking op
basis van de wetsgeschiedenis niet aan art. 54 Fw kan worden toegekend. 70 Los van deze
opvatting, wordt het bestaan van benadeling als afzonderlijk vereiste voor toepassing van
art. 54 Fw literair breed gedragen. 71 Dit is mijns inziens een terechte insteek, nu het doel
van art. 54 Fw bestaat uit het tegengaan van misbruik van verrekening. Er zal geen sprake
zijn van misbruik indien er geen benadeling van de andere schuldeisers optreedt en in dat
geval zal toepassing van art. 54 Fw haar doel voorbij schieten.

Het feit dat benadeling een hoofdrol speelt bij de toets van art. 54 Fw, heeft nog niet geleid
tot de erkenning van benadeling als positief wettelijk vereiste dan wel als constitutief
vereiste in de rechtspraak. Dit schept onduidelijkheid in de juridische praktijk. De curator
hoeft benadeling niet te stellen, maar benadeling wordt vaak als verweer tegen het beroep
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op bancaire verrekening opgeworpen. In deze context is het nuttig om het karakter van
benadeling in bancaire verrekening te verduidelijken. In dit hoofdstuk zal deze benadeling
worden uitgelicht alvorens in hoofdstuk 4 tot rechtsvergelijking met het Duitse recht zal
worden overgegaan.

3.1.2 Benadeling in het Voorontwerp Insolventierecht
Op 1 november 2007 werd door de Commissie Kortmann het 'Voorontwerp Insolventiewet'
aangeboden aan de Minister van Justitie, waarin een integrale herziening voor de
Faillissementswet werd voorgesteld. Recent is duidelijk geworden dat implementatie van
het voorstel in de huidige Faillissementswet niet langer aan de orde is. 72 Desalniettemin is
het relevant om na te gaan hoe benadeling in het kader van art. 54 Fw in het voorstel naar
voren
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faillissementspraktijk kan worden beschouwd. Daarnaast zal het Voorontwerp als
inspiratiebron dienen in het opgestarte vervolgproces om minder ingrijpende aanpassingen
van de faillissementswetgeving door te voeren.

In art. 3.3.2 Voorontwerp is de parallel van art. 54 Fw neergelegd. Aldus wordt in art. 3.3.2
bepaald dat degene die een schuld aan de schuldenaar of een vordering op de schuldenaar
voor de insolventverklaring van een derde heeft overgenomen, niet bevoegd is tot
verrekening indien hij bij de overneming wist of behoorde te weten dat de
insolventverklaring van de schuldenaar niet te vermijden was. Opmerkelijk is dat
benadeling als expliciet vereiste is opgenomen in art. 3.3.2, namelijk met de zinsnede 'en
dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het
gevolg zou zijn'. 73 Overigens ontbreekt benadeling als expliciet vereiste bij de voorgestelde
formulering van art. 3.3.1 (de parallel van art. 53 Fw), welke toeziet op de situatie van
verrekening tijdens faillissement. Deze bepaling heeft immers een ander karakter dan het
tegengaan van misbruik door middel van het verrekeningsverbod van art. 3.3.2, waardoor
aan benadeling logischerwijze een kleinere rol is toebedeeld.

72

73

Antwoord vragen Gesthuizen over wijziging van de Faillissementswet 17 januari 2011, Kamervragen
(Aanhangsel) 2010-2011, 1014, Tweede Kamer.
Commissie Kortmann, Voorontwerp Insolventiewet, p. 26.

(28)

In de toelichting van het Voorontwerp Insolventiewet wordt vermeld dat de strekking van
art. 3.3.2 is om te voorkomen dat een schuldeiser zich niet in strijd met de redelijkheid en
billijkheid aan de concursus onttrekt. De norm van het verrekeningsverbod is vergelijkbaar
met die van art. 3.2.5 Voorontwerp, de parallel van de faillissementspauliana van art. 47
Fw. 74 In de toelichting van art. 3.3.2 Voorontwerp wordt gerefereerd naar de
onwenselijkheid van een feitelijke voorrangspositie van de bank in het arrest
Amro/Curatoren THB. 75 Vervolgens wordt verwezen naar de uitzondering van Mulder
q.q./CLBN, waar benadeling van schuldeisers volgens Kortmann niet optreedt. 76 De
toelichting expliceert niet welke criteria gelden voor de benadeling, maar in de literatuur
wordt aangenomen dat benadeling van art. 3.3.2 hetzelfde karakter heeft als de verplichte
betaling van art. 3.2.5 betreffende de faillissementspauliana. 77

Het gevolg van de erkenning van benadeling als positief wettelijk vereiste, is dat de curator
bij de bestrijding van verrekening als gevolg van schuldoverneming vóór het faillissement
onder meer zal moeten aantonen dat er benadeling is opgetreden bij de overige
schuldeisers. Hiermee schept Kortmann duidelijkheid omtrent de stelplicht van benadeling
van de overige schuldeisers, hetgeen de rechtszekerheid ten goede zal komen. Weliswaar
zal het Voorontwerp Insolventiewet haar intrede niet maken, maar het is toch van belang de
zienswijze op benadeling van het voorontwerp in overweging mee te nemen. De erkenning
van benadeling als expliciet vereiste in de parallel van art. 54 Fw in het Voorontwerp vormt
een extra motivatie om het karakter van benadeling in bancaire verrekening te
verduidelijken.

3.2 Benadeling en bancaire verrekening

3.2.1 Benadeling in ING/Gunning
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De kern van het arrest ING/Gunning q.q. is dat de Hoge Raad geen uitzondering aanvaardt
op de door haar eerder geformuleerde strenge regels ten aanzien van bancaire verrekening
in het zicht van faillissement van een rekeninghouder. 78 Ook het feit dat verrekening vóór
faillissement van de rekeninghouder plaatsvond, doet hier niet aan af.79 Zoals beschreven in
paragraaf 3.1.1 is de benadeling van de overige schuldeisers weliswaar geen expliciet
vereiste voor toetsing van bancaire verrekening aan art. 54 Fw, maar speelt zij toch een
onmisbare rol in dit verhaal. 80 De Hoge Raad toetst in ING/Gunning q.q. expliciet aan
benadeling in rechtsoverweging 3.4 en 3.11, tweede alinea. Dit is logisch gezien de
wettelijke achtergrond van art. 54 Fw, welk artikel naar haar aard een anti-misbruik
bepaling is. Daarbij is het logisch dat crediteurenbenadeling een grote rol speelt, aanzien de
paritas
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faillissementsprocedure. Art. 54 Fw beoogt immers te voorkomen dat een schuldeiser zich
(in strijd met de wet) aan de concursus creditorum onttrekt. Hieruit volgt dat deze artikelen
toepassing missen, indien andere schuldeisers door een beroep op verrekening niet worden
benadeeld. 81

De Hoge Raad erkent in rechtsoverweging 3.11, tweede alinea, dat er geen benadeling
optreedt voor de overige schuldeisers indien de bank had mogen verrekenen in vergelijking
met het geval waarin de bank haar hypotheekrecht had uitgeoefend. Indien verrekening niet
is toegestaan, komt aan de crediteuren zelfs een voordeel toe waarop zij voorheen geen
aanspraak hadden, omdat de bank afstand heeft gedaan van haar recht van hypotheek.

De Hoge Raad vervolgt in dezelfde rechtsoverweging met de vaststelling dat
crediteurenbenadeling eigenlijk ontbreekt. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad zich expliciet
concentreert op de vraag of de verrekening de overige schuldeisers benadeelt. Zij oordeelt
dat dit inderdaad het geval is. De bank kan niet ontkomen aan de consequenties van het feit
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dàt zij afstand heeft gedaan van haar recht van hypotheek. Het recht van voorrang en de
positie van separatist die de bank aan het recht van hypotheek ontleende, zijn verloren
gegaan. Het feit dat de afstand van het hypotheekrecht door de bank een voordeel voor de
overige schuldeisers had opgeleverd, acht de Hoge Raad niet relevant. De Hoge Raad geeft
twee alternatieve methoden waarmee de bank het verlies van haar recht van voorrang had
kunnen voorkomen. Zo had de bank een pandrecht op de opbrengst van de verkoop van de
desbetreffende onroerende zaken kunnen vestigen. Daarnaast had de bank de vordering,
met instemming van de verkoper(s) van de onroerende zaken, rechtstreeks aan haar kunnen
laten voldoen. Immers, er was dan sprake geweest van directe betaling, waardoor het
verrekeningsverbod geen intrede maakt. De Hoge Raad vervolgt haar overweging met de
stelling dat er geen ruimte is om een uitzondering te aanvaarden op de eerder door haar
geformuleerde strenge regels ten aanzien van bancaire verrekening.

De Hoge Raad laat inkleuring van de benadeling van art. 54 Fw verder achterwege.
Relevante overweging die enige houvast biedt voor de invulling van deze criteria komt naar
voren in cassatiemiddel 2.6.3. Hier beroept ING zich op het feit dat de onderhandse
verkoop van de onroerende zaken van Ede en Veenendaal meer heeft opgebracht dan
executoriale verkoop van deze onroerende zaken zou hebben opgebracht. De Hoge Raad
acht deze omstandigheid niet relevant. Eerder oordeelde het hof in rechtsoverweging 5.14
dat niet zozeer relevant is of de overige crediteuren bij een andere wijze van verkoop meer
zouden hebben ontvangen, maar dat primair aan de orde is of ING bevoegd is tot
verrekening. 82 Indien haar geen beroep op verrekening toekomt, dan worden de overige
crediteuren bij verrekening benadeeld omdat zij in dat geval ten onrechte in hun
verhaalsmogelijkheden worden beperkt ten belope van het door de bank verrekende bedrag.
Zoals beschreven oordeelt de Hoge Raad in rechtsoverweging 3.11 dat de bank
onvermijdelijk afstand heeft gedaan van haar voorrangspositie als separatist en zich een
positie als concurrent schuldeiser heeft aangemeten. In het verlengde van de overwegingen
van het hof, is het volgens de Hoge Raad niet van belang dat de onderhandse verkoop van
de onroerende zaken zeer waarschijnlijk meer heeft opgebracht dan de executoriale
verkoop. Aansluitend op deze visie merkt Faber op dat bij benadeling geen rekening hoeft
te worden gehouden met omstandigheden en gebeurtenissen die zich hadden kunnen
82
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voordoen, maar die zich feitelijk niet hebben voorgedaan. Met andere woorden, er dient
alleen van de situatie te worden uitgegaan zoals die op het desbetreffende moment
bestaat. 83

Tot dusver biedt de ING/Gunning q.q. zaak geen sterke aanwijzingen om te beoordelen
wanneer er sprake is van benadeling van de overige schuldeisers bij bancaire verrekening.
Het feit dat de Hoge Raad benadeling noemt geeft wel aan dat dit een rol speelt bij de
beoordeling van het verrekeningsverbod van art. 54 Fw, alleen wordt benadeling niet verder
uitgekristalliseerd. Ook de rechtbank en het Gerechtshof Arnhem laten zich in de procedure
die volgt na de uitspraak van de Hoge Raad niet uit over benadeling, nu beide uitspraken
zich toespitsen op de vraag of er sprake was van wetenschap van benadeling. 84 Echter, een
belangrijke overweging bij benadeling wordt gevormd door het 'linksom of rechtsomargument', welke overweging ook in de casus van ING/Gunning q.q. kan worden geplaatst.

3.2.2 Het 'linksom of rechtsom-argument'
Faber stelt dat bij de benadeling van ING/Gunning q.q. een parallel kan worden getrokken
met het arrest Loeffen q.q./Mees & Hope II. 85 In dit arrest is een interessante visie van de
Hoge Raad op de benadeling van schuldeisers te vinden. 86 Weliswaar werd in casu een
beroep gedaan op de actio Pauliana, maar zoals uit paragraaf 3.2.3 zal blijken, toont de
figuur van benadeling in verrekening sterke gelijkenis met de benadeling uit de
faillissementspauliana. In de literatuur wordt de benadeling van schuldeisers in beide
rechtsfiguren vaak in één adem genoemd. 87

In casu lagen de feiten als volgt. Er waren drie partijen, te weten de bank, APO en
Meerhuys. De bank leende f 750.000 aan wederpartij APO, opdat APO met dat bedrag haar
83
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85

N.E.D. Faber, Verrekening, Deventer: Kluwer 2005, p. 443-444.
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schuld aan crediteur Meerhuys kon betalen door overmaking van dat bedrag naar de
rekening van Meerhuys bij de bank. In een ondeelbaar moment wordt het debetsaldo van
Meerhuys aan de bank verminderd. In casu is er geen benadeling ontstaan voor de overige
schuldeisers, omdat de vordering van Meerhuys op APO onverhaalbaar was en
vermindering van het debetsaldo van Meerhuys op zichzelf geen nadeel oplevert. De Hoge
Raad meent dat de schuldeisers dienen te worden beschermd tegen benadeling in hun
verhaalsmogelijkheden, zoals deze door de curator in faillissement worden uitgeoefend. Zij
vervolgt:

'Daaraan is niet voldaan in een geval als het onderhavige waarin aan de schuldeisers,
zonder dat hun enig nadeel wordt toegebracht, alleen een voordeel ontgaat'

Het voordeel bestaat uit de vordering op de bank die Meerhuys door de betaling verkreeg.
Dit is aan de schuldeisers ontgaan doordat het krachtens de rekening-courantverhouding
tussen Meerhuys en de bank op het moment van de verkrijging van rechtswege ingevolge
art. 6:140 BW door verrekening weer verdween. Met andere woorden, in de hypothetische
situatie waarin de curator op grond van art. 47 Fw de nietigheid zou kunnen inroepen van
de vermindering van het debetsaldo van de gefailleerde bij de bank, wordt hiermee nog
geen voordeel teruggegeven aan het vermogen van de schuldeisers dat in strijd met de
goeder trouw was ontnomen. Het voordeel is enkel in het vermogen gevallen doordat de
bank heeft bewerkstelligd dat door storting van het bedrag in het vermogen van de
gefailleerde een onverhaalbare vordering werd vervangen door een aanspraak ten belope
van dat bedrag op de bank. 88 Faber erkent de zienswijze van de Hoge Raad en benoemd
deze tot het 'linksom of rechtsom-argument'. 89 Hiermee doelt hij op de situatie waarin de
benadeling van de overige schuldeisers ontbreekt, indien zij alleen is gebaseerd op de
stelling dat het bedrag dat de bank via een bepaalde weg heeft verkregen, haar ook via een
andere weg had kunnen toekomen. Van Schilfgaarde toont zich ook niet gevoelig voor dit
argument van de bank, maar is kritisch over de bewoordingen van de Hoge Raad dat de
schuldeisers louter een voordeel aan hun neus voorbij zien gaan. Hij bestempeld de
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89
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zienswijze als verwarrend en acht beslissend dat door de betalingshandeling in haar geheel
genomen aan de schuldeisers geen nadeel is toegebracht. 90

Gezien de parallel tussen de benadeling van crediteuren in (bancaire) verrekening, is het
interessant om het 'linksom of rechtsom-argument' te analyseren in de context van het
ING/Gunning q.q. arrest. Nadere bestudering van de uitspraak wijst uit dat in
cassatiemiddel 2.6.1 een beroep werd gedaan op het 'linksom of rechtsom-argument'.
Gesteld werd dat indien ING zich niet op verrekening zou mogen beroepen, de bate
(bestaande uit de verkoopopbrengst van de onderhands verkochte onroerende zaken) in het
vermogen van de failliet zijn gevloeid, terwijl die daar niet thuis hoorde. Immers, deze bate
zou enkel in dat vermogen zijn geraakt doordat ING akkoord is gegaan met onderhandse
verkoop van de onroerende zaken en daartoe afstand heeft gedaan van haar
hypotheekrechten onder voorwaarde van storting van de verkoopopbrengst van deze
onroerende zaken op de door Ede 91 bij haar aangehouden rekening. Aldus zou ING hebben
bewerkstelligd dat de onroerende zaken die vanwege het daarop rustende hypotheekrecht
feitelijk buiten het vermogen van de failliet vielen, werden vervangen door een aanspraak
op de vorenbedoelde verkoopopbrengst. Hiermee beroept ING zich op het standpunt dat de
schuldeisers alleen een voordeel is ontgaan wat hen voorheen niet zou zijn toegekomen. De
situatie treft ING tegen het zere been omdat Ede en Veenendaal finale kwijting hebben
verkregen voor de schulden ter zake van Ede, Veenendaal en Nieboer, terwijl deze laatste
vennootschap een schuldenlast van bijna EUR 9 miljoen had waarvoor Ede en Veenendaal
hoofdelijk aansprakelijk waren. 92

A.G. Timmerman toont zich niet gevoelig voor deze zienswijze van ING en concludeert dat
desalniettemin sprake is van benadeling van de overige schuldeisers. ING verhaalt zich
immers door de verrekening met voorrang op de koopprijs, terwijl de bank na het
prijsgeven van haar zakelijke zekerheidsrecht slechts een concurrente vordering had. Het is
in de visie van A.G. Timmerman niet gerechtvaardigd dat ING een direct verband legt
90
91
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HR 22 maart 1991, NJ 1992, 214 (Loeffen q.q./Mees & Hope II) m.nt. Van Schilfgaarde.
Ede is, naast Veenendaal en Nieboer, één van de (hoofdelijke) schuldenaren van ING met een
verhypothekeerde vastgoedportefeuille.
HR 19-11-2004, NJ 2005, 199 (ING/Gunning q.q.).
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tussen haar aanvankelijke zekerheidspositie en de beoogde verrekening. In dat geval zou
verrekening voor ING een voorrangspositie opleveren die vergelijkbaar is met het
goederenrechtelijke zekerheidsrecht waar ING afstand van deed. De Hoge Raad sluit zich
hierbij aan en toont zich niet gevoelig voor het ''linksom of rechtsom-argument'. Het feit dat
ING afstand heeft gedaan van haar recht als separatist blijft doorslaggevend.

In deze context kwam benadeling bij de rechtbank te Arnhem aan bod, waar in casu de
vraag werd gesteld of een bank de opbrengsten van de roerende zaken kon verrekenen in
rekening-courant verhouding. 93 De bank had een kredietfaciliteit gevestigd ten behoeve van
de schuldenaar, hetgeen gepaard ging met de vestiging van een pandrecht. Op een gegeven
moment besloot de schuldenaar zijn bedrijfsactiviteiten te beëindigen en door middel van
een (opheffings)uitverkoop de nog aanwezige voorraad te gelde te maken, waardoor een zo
hoog mogelijke opbrengst zou worden gerealiseerd. De bank zegt de kredietfaciliteit op en
is bereid de schuldenaar in de gelegenheid te stellen tot leegverkoop. Hierbij wordt de
voorwaarde gesteld dat de afdracht van de opbrengsten op de bankrekening van de aspirantfailliete rekeninghouder worden gestort, zodat het debetsaldo kan worden gecrediteerd. Na
de verkoop en de storting van deze bedragen op de bankrekening, wordt het faillissement
van de schuldenaar aangevraagd. De curator stelt dat het verrekeningsverbod van art. 54 Fw
van toepassing is en dat de bank ten onrechte een feitelijke voorrangspositie ten opzichte
van de overige schuldeisers is toegekomen. Interessant is de overweging van de rechter ten
aanzien van de benadeling van de schuldeisers in de context van het 'linksom of rechtsomargument'. 94 De rechtbank stelt dat als de bank de kredietfaciliteit eerder had beëindigd en
kort daarna faillissement zou zijn uitgesproken, de toen aanwezige voorraad waarschijnlijk
op gelijke wijze ten behoeve van de pandhoudende bank zou zijn verkocht. In navolging
hiervan wordt gesteld dat de bank in dat geval voor haar pandrechten een substantieel hoger
bedrag zou hebben ontvangen. Omdat dit bedrag niet ten goede zou komen aan de
gezamenlijke schuldeisers, moet het nadeel naar beneden gecorrigeerd worden met de
hogere verkoopwaarde van de verpande voorraden. Een belangrijk verschil met het arrest
ING/Gunning q.q. bestaat uit het feit dat de bank in casu geen afstand heeft gedaan van het
93
94

Rb Arnhem 7 juli 2010, RI 2010, 11.
Weliswaar plaatst de rechtbank de overwegingen omtrent benadeling in het kader van de
Peeters/Gatzenvordering (HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597), maar deze overwegingen worden
gelijkgetrokken met benadeling in de faillissementspauliana. Zie r.o. 4.23 - 4.25.
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bedongen pandrecht. De rechtbank achtte het voor de benadeling belangrijk dat het
uitkeringspercentage dat zonder het gewraakte handelen van de bank gerealiseerd had
kunnen worden, als gevolg van dat handelen gedaald is. Aldus komt wederom een
vermogensvergelijking om de hoek kijken.

Als slotsom kan gesteld worden dat het 'linksom of rechtsom-argument' de benadeling voor
de overige schuldeisers in bancaire verrekening niet kan ontkennen.

3.3

Benadeling en de faillissementspauliana

Benadeling is een constitutief vereiste voor het beroep op de faillissementspauliana. 95 Ook
komt het vereiste van benadeling naar voren in de wettelijke regeling van de pauliana
buiten faillissement in art. 3:45 BW, aangezien hier wordt bepaald dat een rechtshandeling
vernietigbaar

is

als

'de

benadeling

van

een

of

meer

schuldeisers

in

hun

verhaalsmogelijkheden' het gevolg is. Bij de rechtsfiguur van de faillissementspauliana is
het lastig om het benadelingsvereiste los te koppelen van de andere criteria. Zo wordt
benadeling vaak in één adem wordt genoemd met de wetenschap van benadeling. 96 Zoals
kort werd aangegeven in paragraaf 3.2.2, heeft de benadeling van schuldeisers bij de
faillissementspauliana geen ander karakter dan de benadeling die ontstaat bij verrekening. 97
Vanuit dit uitgangspunt is het interessant om benadeling in de faillissementspauliana onder
de loep te nemen.

Allereerst worden in de faillissementspauliana twee wetsbepalingen gesignaleerd, namelijk
de verplichte (art. 47 Fw) en onverplichte (art. 42 Fw) rechtshandeling. In beide gevallen
wordt aan de curator de bevoegdheid verleend om rechtshandelingen, die de schuldenaar
voor het faillissement heeft verricht, te vernietigen. Het gaat daarbij steeds om
rechtshandelingen waardoor de wederpartijen van de schuldenaar niet te goeder trouw zijn
bevoordeeld, terwijl de schuldeisers zijn benadeeld. In art. 47 Fw is het vereiste van
95

HR 19 oktober 2001, NJ 2001, 654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.). Zie ook: HR 24 september 2004, NJ 2006,
201; HR 28 maart 2003, NJ 2003, 389 en HR 15 mei 1998, NJ 1998, 624.
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benadeling weliswaar niet expliciet vermeld, maar de Hoge Raad heeft overwogen dat de
strekking van art. 47 Fw tot gevolg heeft dat de schuldeisers worden beschermd tegen
benadeling in hun verhaalsmogelijkheden. 98

De beoordeling van het positieve vereiste van benadeling bij de bepalingen van
faillissementspauliana volgt uit de arresten HR Boendermaker c.s./Schopman 99 en
Diepstraten/Gilhuis q.q.

100

In het eerstgenoemde arrest beantwoordt de Hoge Raad de

vraag wat onder benadeling moet worden verstaan. De toelichting op de wettelijke
bepalingen van de faillissementspauliana leert ons dat het nadeel als 'gevolg' van de door de
schuldenaar verrichte rechtshandeling aanwezig dient te zijn. Het is daarbij:

'(…) niet voldoende dat de handeling tot benadeeling der schuldeisers kon strekken, de
benadeeling moet werkelijk hebben plaatsgehad ',

De enige mogelijkheid van benadeling van schuldeisers is niet voldoende: de benadeling
moet manifest zijn. De benadeling van de faillissementspauliana moet dus een causa
hebben. Er dient een vorm van causaliteit te bestaan tussen de verrichte rechtshandeling en
de aantasting van de boedel, terwijl ten aanzien van het resultaat daarvan voorts wordt
verlangd dat de schuldenaar er 'wetenschap' van had of behoorde te hebben dat het feit van
benadeling 'het gevolg zou zijn' van zijn handeling. Zo stelt de Hoge Raad bij de toepassing
van art. 3:45 BW, dat het dient te gaan om daadwerkelijke benadeling. In een ander arrest
uit 1945 oordeelt de Hoge Raad dat benadeling aanwezig is als op een bepaald tijdstip:

'(…) de bevredigingsmogelijkheid door verhaal voor de schuldeiser geringer is dan zij zou
zijn geweest indien de handeling achterwege was gebleven.'

Daartoe

is

vermogensvergelijking

doorslaggevend.

101

als

objectief,

veelal

rekenkundig

gegeven

Na deze constatering betreffend het karakter van benadeling, is de vraag
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aan de orde welke methode wordt gebruikt om benadeling vast te stellen. Hiertoe kan
worden geconcludeerd uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat de benadeling bij de
faillissementspauliana moet worden beoordeeld aan de hand van de situatie waarin de
schuldeisers zich in faillissement feitelijk bevinden te vergelijken met de hypothetische
situatie waarin zij zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte rechtshandeling. In de
literatuur wordt benadeling meestal in overeenstemming met de geciteerde zinsnede
omschreven, of soms korter weergegeven met: 'minder ontvangen dan zonder die handeling
het geval zou zijn'. 102

Het is voldoende dat er een benadeling ontstaat van de schuldeisers in het algemeen, omdat
in het faillissement gelijke behandeling van de niet-bevoorrechte crediteuren een essentieel
wettelijk vereiste is. 103 Het doet dus niet terzake dat sommige schuldeisers van de
handeling hebben geprofiteerd. Benadeling kan zich ook voordoen indien slechts één
crediteur is benadeeld, zoals de fiscus. 104 In zowel de literatuur als in de rechtspraak wordt
uitgegaan van de benadeling van de bestaande crediteuren ten tijde van het uitspreken van
het faillissement en niet verslechtering van de positie van de boedelschuldeisers. 105

De eerder besproken toepassing van objectieve vermogensvergelijking om benadeling van
crediteuren te constateren, kan het beste worden weergegeven door een indeling in de
volgende drie categorieën 106 :
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(a) De vermogensvermindering.
Vermogensvermindering speelt op als het eigen vermogen afneemt. Dit kan zich op
verschillende manieren manifesteren. Allereerst kan zowel het actief als het passief
afnemen. Ook kan het actief gelijk blijven, terwijl het passief stijgt. De wetsgeschiedenis
biedt voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat deze verhoging van passiva ook
tot benadeling kan leiden. 107 Het actief kan ook dalen terwijl het passief gelijk blijft of het
actief kan meer dalen dan dat het passief daalt. Tot slot kan het passief meer stijgen dan dat
het actief stijgt. In de rechtspraak is een rijke casuïstiek te vinden in de verschillende
scenario's die zich hebben voorgedaan, zoals het ontrekken van middelen aan de boedel of
de betaling van een niet-opeisbare of niet-afdwingbare schuld. 108

(b) De verstoring van de in faillissement geldende rangorde.
Een verstoring van de rangorde zal zich veelal alleen voordoen in het geval van een
betaling, inbetalinggeving of bij een verkoop met daaropvolgende verrekening.
Kenmerkend voor deze transactie is dat het eigen vermogen gelijk blijft: het actief daalt
weliswaar evenveel als het vreemd vermogen, maar omdat de ene schuldeiser wordt betaald
en andere schuldeisers niet, kan toch worden gesproken van benadeling. 109 De resterende
schuldeisers zien immers de taart der verdeling kleiner worden ten behoeve van de
schuldeiser aan wie wordt uitgekeerd. 110

(c) Het bemoeilijken van verhaal.
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Van het bemoeilijken van verhaal kan sprake zijn als een verhaalsobject waar schuldeisers
zich relatief eenvoudig op kunnen verhalen, is vervangen door een verhaalsobject waarbij
verhaalsneming moeilijker is. 111 Zo is er geen sprake van benadeling indien een auto is
vervangen door een vordering van dezelfde waarde aangezien de verhaalsneming dan niet
moeilijker is geworden, aldus de Hoge Raad in het Porsche-arrest. 112 Temeer wordt gedoeld
op situaties waarin bepaalde activa zozeer aan het zicht van crediteuren worden ontrokken
dat het redelijkerwijs niet meer van hen gevergd kan worden om ze op te sporen.

Verder is de leer van de middelijke benadeling van belang. Deze leer houdt in dat het
voldoende is dat de benadeling aanwezig is op het moment dat over de
faillissementspauliana wordt beslist. 113 Het is daarbij belangrijk om voor ogen te houden
dat de benadeling 'ex nunc' dient te worden getoetst, maar dat wetenschap van benadeling
een 'ex tunc'-toets betreft. 114 Dit impliceert dat indien de benadeling intreedt nadat de
rechtshandeling heeft plaatsgevonden, partijen ten tijde van de rechtshandeling al wisten of
moeten hebben geweten dat benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn van de
verrichte transacties. Indien dit anders is, zal de transactie niet paulianeus zijn.

De Hoge Raad kent een strikte benadering voor de toets van benadeling, zoals te lezen in
het arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO II. 115 De bank had in casu zekerheden bedongen
tegen het verstrekken van krediet. De Hoge Raad oordeelde dat sprake was van benadeling
omdat de bank een bevoorrechte positie innam. De betalingen die met het krediet waren
verricht resulteerden erin dat de concurrente schuldeisers waren vervangen door
gesecureerde schuldeisers. Met andere woorden, de overgebleven schuldeisers moesten
toezien hoe de vermogensbestanddelen werden uitgewonnen door de bank alsof er geen
111
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faillissement was, hetgeen hen temeer tegen het zere been stoot omdat de opbrengst ook
had kunnen dienen tot het voldoen van de concurrente vorderingen. 116 De Hoge Raad
overwoog:

'Een schuldenaar die ten laste van een hem verleend bankkrediet een van zijn schuldeisers
voldoet, bewerkstelligt een verhoging van zijn schuld aan de bank ten bedrage van de aan
die schuldeiser betaalde geldsom. Indien de bank het kredietplafond verhoogt tegen
aanvullende zekerheidstelling en de schuldenaar vervolgens de vrijgekomen kredietruimte
gebruikt voor de voldoening van een deel van zijn schuldeisers, brengt dat dan ook in diens
totale schuldenlast geen wijziging. De bank heeft evenwel op de opbrengst van de in
aanvullende zekerheid verbonden zaken voorrang verkregen boven de resterende
schuldeisers, terwijl de voldane schuldeisers slechts concurrent waren. De resterende
schuldeisers krijgen door een en ander derhalve in plaats van met concurrente
medeschuldeisers te maken met de bank als preferent medeschuldeiser. Een dergelijke
verschuiving in verhaalspositie zal, behoudens het geval dat de bank de aanvullende
zekerheid niet behoeft aan te spreken tot verhaal van haar vordering, nadeel voor de
resterende schuldeisers meebrengen, ongeacht voor welk bedrag er schuldeisers dankzij de
verhoging van het kredietplafond zijn voldaan.' 117

Hier heeft de Hoge Raad in Van Dooren q.q./ABN AMRO II aan toegevoegd dat ook
wanneer enkel preferente crediteuren voldaan zijn, dit niet in de weg staat aan het
aannemen van benadeling. 118

Ook dienen eventuele gunstige gevolgen te worden meegewogen bij de vraag naar de
benadeling. Dit speelde in de casus van het Enca-arrest, waar de financier alleen wilde
doorfinancieren als de schuldenaar bepaalde activa in fiduciaire eigendom zou
116
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TVI 2002, 175.
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overdragen. 119 Terwijl de fiduciaire eigendom op zichzelf benadelend was, oordeelde de
Hoge Raad dat bij de vraag naar benadeling ook de mogelijk gunstige gevolgen van de
rechtshandeling mogen worden meegewogen. De gedachte was dat doorfinanciering op
termijn ertoe zou kunnen leiden dat de schuldenaar financieel gezond zou worden en er
derhalve geen benadeling meer zou zijn.

Indien benadeling ontstaat bij een samenstel van rechtshandelingen, dient de transactie in
haar geheel te worden beoordeeld. Er is dan voldaan aan het vereiste van benadeling indien
de samenhangende rechtshandelingen in onderling verband tot benadeling leiden. 120 Als
laatste criteria dient de benadeling reëel te zijn. In het verlengde hiervan, wordt er een vorm
van causaliteit verlangd tussen de verrichte rechtshandeling en de verhaalsaantasting van de
boedel. De wetgever geeft daarbij aan dat het niet voldoende is, dat de handeling tot
benadeling der schuldeisers kon strekken, maar dat de benadeling daadwerkelijk moet
hebben plaatsgevonden. 121

De problemen die in de faillissementspraktijk ontstaan bij de criteria van benadeling bij een
beroep op de faillissementspauliana, zien allereerst op de waardering van goederen bij de
vermogensvergelijking. Ook bestaat vaak enige onduidelijkheid ten aanzien van de
vergelijking tussen de feitelijke situatie en de hypothetische situatie waarin de
rechtshandeling niet zou hebben plaatsgevonden. Deze vergelijking komt neer op het geven
van een waarschijnlijkheidsoordeel over 'als-dan'-situaties. Uit empirisch onderzoek blijkt
dat curatoren het lastig vinden om dergelijke vergelijkingen te maken, aangezien zij
moeilijk kunnen beoordelen wat er zou zijn gebeurd als de rechtshandeling niet had
plaatsgevonden. 122 De vraag is hoe de curator in de praktijk een dergelijke hypothetische
vermogensvergelijking zal toepassen. In 2001 besloot de Hoge Raad tevens dat de rechter
niet ambtshalve een onderzoek hoeft in te stellen naar de vermogensverschuivingen in de
119
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periode tussen het tijdstip van het verrichten van de rechtshandeling en het tijdstip waarop
de benadeling aanwezig moet zijn. De Hoge Raad vond niet onjuist, noch onbegrijpelijk,
het oordeel van het hof dat de benadeling van schuldeisers gelegen is '(…) in de voor de
gezamenlijke schuldeisers van de boedel nadelige - op het tijdstip van de uitspraak nog
bestaande - hypotheekstellingen.' De rechter te Utrecht past de hypothetische situatie toe
met betrekking tot een financieringsarrangement. De rechtbank oordeelt dat de
omstandigheid dat vóór het aangaan van het financieringsarrangement alleen een
verplichting tot het vestigen van pandrechten bestond, maar nog geen pandrechten
gevestigd waren, er niet toe leidt dat de schuldeisers benadeeld zijn doordat als onderdeel
van het arrangement wel daadwerkelijk pandrechten gevestigd zijn. De banken hebben
voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op een bepaald moment 'sowieso zouden hebben
verlangd dat zekerheden werden gevestigd,' in welke situatie, aldus de rechtbank, de bank,
indien het financieringsarrangement niet was aangegaan, zou verlangen dat de zekerheden
werden gevestigd.

De

slotsom van

deze

faillissementspauliana

paragraaf

worden

is

dat

ingevuld

de

criteria

door

een

van

benadeling

hypothetische,

bij

de

objectieve

vermogensvergelijking.

3.4

Tussenconclusie

De bevindingen betreffende benadeling van de overige schuldeisers bij bancaire
verrekening en toetsing aan het verrekeningsverbod van art. 54 Fw kunnen als volgt worden
samengevat. Ook al is benadeling geen wettelijk positief vereiste, toch speelt zij een
hoofdrol bij de toetsing van art. 54 Fw. Zo oordeelt Faber dat art. 54 Fw zich slechts tegen
bancaire verrekening verzet indien en voorzover andere schuldeisers door die verrekening
worden benadeeld. 123 Tevens is opmerkelijk dat benadeling als expliciet vereiste is
opgenomen in art. 3.3.2 van het Voorontwerp Insolventiewet.

Gezien het belang van benadeling bij de toets van art. 54 Fw, is het essentieel om de criteria
nader in te kleuren. Uit het arrest ING/Gunning q.q. kan worden opgemaakt dat het feit dat
de onderhandse verkoop van de onroerende zaken meer heeft opgebracht dan executoriale
123

N.E.D. Faber, Verrekening, Deventer: Kluwer 2005, p. 443-444.
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verkoop niet relevant is voor de beoordeling van benadeling. Ook kan geconcludeerd
worden dat een beroep op het 'linksom of rechtsom-argument' geen afbreuk doet aan de
mogelijke benadeling van schuldeisers. Benadeling kan ook kan ontstaan indien er louter
een voordeel aan de crediteuren wordt ontnomen wat hen voorheen niet werd toegekend.
Daarnaast werd in paragraaf 3.2.4 geconcludeerd dat de benadeling van schuldeisers bij
faillissementspauliana geen ander karakter heeft en daarom een belangrijke leidraad
biedt. 124 De benadeling bij de faillissementspauliana moet worden beoordeeld aan de hand
van de situatie waarin de schuldeisers in faillissement feitelijk verkeren te vergelijken met
de hypothetische situatie waarin zij zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte
rechtshandeling. Daartoe is vermogensvergelijking als objectief, veelal rekenkundig
gegeven doorslaggevend.
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Hoofdstuk 4: Verrekening naar Duits recht
4.1 De Insolvenzordnung
De

huidige

Duitse

wettelijke

regeling

omtrent

(bancaire)

verrekening

kan

aanknopingspunten bieden om tot een goede oplossing te komen voor de beschreven
onduidelijkheden betreffende benadeling van de crediteuren bij bancaire verrekening. Duits
recht was eerder al een inspiratie voor het Voorontwerp Insolventierecht. Ook vormde zij
binnen de doctrine van het insolventierecht de basis voor meerdere rechtsvergelijkende
onderzoeken. 125 Het feit dat de Nederlandse faillissementswet de leeftijd van honderd jaar
al is gepasseerd, zonder dat sprake is geweest van wezenlijke veranderingen in de
neergelegde regels, heeft hier vermoedelijk haar bijdrage aan geleverd.

De huidige Duitse faillissementswet, de Insolvenzordnung ('InsO'), is per 1 januari 1999 de
opvolger van de vroegere faillissementsprocedure ('Konkursordnung') en surseance van
betaling ('Vergleichsordnung'). In plaats van twee verschillende procedures, kent de huidige
Insolvenzordnung één uniforme procedure, die ongeacht het doel (sanering of liquidatie)
wordt ingeleid. In beginsel is het materiële insolventierecht behouden gebleven. 126 De
faillissementspraktijk krijgt in de huidige Insolvenzordnung te maken met de voorlopige
insolventieprocedure (vorläufiges Insolvenzverfahren, §§ 11 e.v. InsO) en de eigenlijke
insolventieprocedure (Insolvenzverfahren, eröffnetes Insolvenzverfahren, §§ 27 e.v. InsO).
De Insolvenzordnung kent dan ook twee verschillende typen curatoren, namelijk de
voorlopige

curator

(vorläufiger

Insolvenzverwalter)

en

de

definitieve

curator

(Insolvenzverwalter). Meestal is dezelfde persoon eerst voorlopige en dan definitieve
curator, maar het onderscheid is voor de plichten en bevoegdheden essentieel, nu deze voor
de vorläufiger Insolvenzverwalter van beperktere omvang zijn. Anders dan in veel landen
vindt in Duitsland het eigenlijke toezicht op de curator plaats door de crediteuren en niet
door de rechter. Vooral bij grotere insolventieprocedures kiest de crediteurenvergadering

125
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Transaction in Avoidance in Insolvencies, Deventer: Kluwer 2010; M.J. van der Aa, De
afkoelingsperiode in faillissement, Deventer: Kluwer 2007.
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een crediteurencommissie (Gläubigerausschuss), die dan in grote omvang de rechten van
de crediteurenvergadering overneemt (§ 160 InsO). De crediteurencommissie is in beginsel
verantwoordelijk voor het toezicht op de curator (§ 69 InsO), het verlenen van toestemming
voor het verrichten van belangrijke rechtshandelingen of transacties door de curator (§ 160
InsO) en de goedkeuring voor uitbetaling van de opbrengst aan de crediteuren (§187
InsO). 127

Dit was een omvangrijke wijziging van de Duitse faillissementwet. Een van de doelstelling
van deze invoering was de vergroting van de omvang van de faillissementsboedel om
gelijkheid van crediteuren daarmee zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. De achtergrond
van de hervorming van het Duitse faillissementsrecht was de constatering dat de meeste
faillissementen werden afgewikkeld zonder dat de vorderingen van normale crediteuren
werden voldaan. Het is niet verwonderlijk dat de prioriteit van de nieuwe
insolventiewetgeving bestaat uit de verbetering van de positie van deze crediteuren. Als een
gevolg hiervan kent de Insolvenzordnung in beginsel geen preferente crediteuren, maar
hanteert zij het principe van gelijke behandeling van crediteuren (Grundsatz der
Gleichbehandlung der Gläubiger, § 38 InsO). Separatisten (Aussonderungs- und
Absonderungsberechtigte) zijn in de praktijk vooral crediteuren met zakelijke
zekerheidsrechten (Realsicherheiten, dingliche Rechte) en wettelijke pandrechten
(gesetzliche Pfandrechte). Belangrijke uitzonderingen bestaan bij insolventie van de
zekerheidsgever. Dienen roerende zaken of vorderingen als zekerheid, dan is in de
insolventie van de zekerheidsgever in beginsel uitsluitend de curator tot uitwinning
bevoegd. Zekerheidsnemer en zekerheidsgever kunnen deze bevoegdheid contractueel niet
uitsluiten. 128 De opbrengst dient de curator aan de zekerheidsnemer uit te betalen, waarbij
hij gerechtigd is een boedelbijdrage af te trekken. In beginsel bedraagt deze aftrek 9% van
de opbrengst.

129

Naar Duits recht kan een zekerheidsnemer ter voldoening van zijn

vordering het betreffende zakelijke zekerheidsrecht uitwinnen. De afwikkeling van het
faillissement

vindt

plaats

krachtens

een

verificatievergadering

(allgemeine

Prüfungstermins) krachtens § 187 lid 1 InsO, indien er een (positieve) boedel bestaat (§187
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lid 2 InsO). Krachtens lid 3 van § 187 InsO is de curator hiertoe bevoegd. Ook in het Duitse
faillissementsrecht dienen eerst de faillissementskosten en boedelschulden te worden
voldaan. Alleen indien er na deze voldoening baten in de boedel resteren, zal de verdeling
plaatsvinden.

4.2 Aufrechnung
De bepalingen betreffende verrekening in faillissement zijn neergelegd in § 94, 95 en 96
InsO. Deze wettelijke regelingen hebben een sluitend karakter. Het Bundesgerichtshof
('BGH') toont zich weinig gevoelig voor ontwikkelingen in de lagere rechtspraak of de
juridische doctrine. 130 In de artikelen van verrekening komt duidelijk naar voren dat de
wetgever heeft beoogd dat een verrekeningsbevoegdheid behouden blijft indien deze
ontstaan is vóór opening van de insolventieprocedure. 131 Het BGH stelt dat het recht tot
verrekening een zekerheidsfunctie heeft, welke vergelijkbaar is met de werking van een
pandrecht in faillissement. 132 Zo kan de verrekeningsbevoegde het vaak lage
uitkeringspercentage in faillissement omzeilen. Echter, in tegenstelling tot de regeling van
verrekening

in

de

Konkursordnung,

zijn

de

verrekeningsmogelijkheden

in

de

Insolvenzordnung aanzienlijk beperkt. De wetgever heeft met deze inperking beoogd de
preferente positie van crediteuren te begrenzen.133 Zo is verrekening niet toelaatbaar, indien
een debiteur nà de opening van de insolventieprocedure een vordering op de boedel doet
ontstaan, bijvoorbeeld doordat de curator tijdens het faillissement besluit de activiteiten van
het bedrijf te continueren.

Indien de verrekeningsbevoegdheid bij de opening van de insolventieprocedure (der
Verfahrenseröffnung) reeds bestond, is deze op basis van § 94 InsO niet uitgesloten in
faillissement. Een verrekeningsbevoegde hoeft de vordering niet aan te melden ter
verificatie (Anmeldung der Forderung zur Insolvenztabelle), zoals beschreven in § 174
InsO. 134 Vergelijkbaar met het Nederlandse recht, bestaat het vereiste van wederkerigheid
130
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voor de vordering en de schuld. Aan het vereiste van wederkerigheid is voldaan, indien
degene die zich op verrekening wil beroepen, beschikt over een schuld waar een vordering
tegenover staat, dan wel een vordering waar een schuld tegenover staat. Naast
wederkerigheid bestaat, net als in het Nederlandse faillissementsrecht, het vereiste van
gelijksoortigheid. 135 Ook moet de vordering, waartegen de failliet verrekent, opeisbaar zijn.
De gedachte achter § 94 InsO is dat verrekening na de opening van de insolventieprocedure
het vermogen dat op die peildatum beschikbaar is voor de overige schuldeisers, onverlet
laat. Zoals beschreven wordt de verrekeningsbevoegdheid van een crediteur bepaald door
de vraag of deze bevoegd was te verrekenen op het moment van opening van de
insolventieprocedure.

Om het beroep op verrekening te doen slagen, is een verklaring tot verrekening vereist
(Aufrechnungserklärung) krachtens § 387 BGB, welke gericht is tot de curator. Deze
eenzijdige wilsverklaring is vormvrij en kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
De afgifte van de verklaring is niet aan een termijn gebonden. 136 Zij zal bewerkstelligen dat
de hoofdvordering en de schuld (volledig) teniet gaan. 137 Onafhankelijk van het moment
van de verklaring, zal verrekening plaatsvinden op basis van de vorderingen zoals die
bestonden op het tijdstip dat de schuld en de vordering voor het eerst verrekenbaar
werden. 138 De toelating van verrekening tijdens faillissement sluit niet uit dat haar
geldigheid betwist kan worden. 139
In § 94 InsO is dus de verrekeningsbevoegdheid in faillissement neergelegd. 140 In § 95
InsO is hieraan toegevoegd dat indien op het moment van opening van een
insolventieprocedure de te verrekenen vordering voorwaardelijk of niet opeisbaar is, dan
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wel gebaseerd op niet-gelijksoortige prestaties, verrekening pas kan plaatsvinden als deze
omstandigheden wèl zijn ingetreden. De regeling van lid 1 van § 95 InsO bestrijkt alleen
het geval, waarin de opeisbaarheid van de tegenvordering van de schuldeiser van de failliet
vóór faillissement nog niet is ingetreden. 141 Hieraan ligt de gedachte ten grondslag, dat het
vertrouwen van een crediteur na opening van de insolventieprocedure dient te worden
beschermd. De crediteur kon er namelijk vóór faillissement vanuit gaan dat zijn vordering,
met het oog op de mogelijkheid van verrekening, gehandhaafd zou blijven en heeft hierbij
geen moeilijkheden voorzien. 142 Van de situatie in § 95 InsO dient het geval te worden
onderscheiden, waarin de hindernissen om gebruik te maken van verrekening in de loop
van de insolventieprocedure komen te vervallen, waardoor een tegen- en hoofdvordering
verrekenbaar tegenover elkaar komen te staan.

De wettelijke bepaling betreffende de verrekeningsbevoegdheid die krachtens § 95 InsO
ontstaat, wordt in de derde zin van dit wetsart. ingeperkt. Hier is namelijk bepaald dat de
mogelijkheid tot verrekening door de crediteur in faillissement vervalt, indien de
hoofdvordering, waartegen verrekend wordt, onvoorwaardelijk en opeisbaar wordt, voordat
verrekening kan plaatsvinden. Indien nà de opening van faillissement de hoofdvordering en
later de tegenvordering gelijktijdig na elkaar opeisbaar worden, dan sluit § 95 InsO
verrekening uit. Met deze regeling is aangesloten bij § 392 BGB, waar de verrekening
tegen een vordering waarop beslag is gelegd wordt geregeld. Krachtens lid 2 van § 95 InsO
is verrekening niet uitgesloten door het feit dat de vorderingen in verschillende valuta of in
rekeneenheden zijn uitgedrukt, indien deze valuta of rekeneenheden vrij verhandeld mogen
worden. De omrekening gebeurt dan naar de beurswaarde die geldt op de locatie en tijd op
het moment van ontvangst van de Aufrechnungserklärung.

Een belangrijke beperking van de verrekeningsbevoegdheid in faillissement is neergelegd
in § 96 InsO. De achterliggende gedachte van de wetgever is dat de te verdelen boedel voor
de crediteuren zo compleet mogelijk blijft.143 Het verrekeningsverbod van § 96 InsO is de
141
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tegenhanger van art. 54 Fw. Verrekening is krachtens lid 1 van § 96 InsO ontoelaatbaar
indien:

(sub 1) de rechten van de schuldeiser zijn ontstaan nà opening van de insolventieprocedure
en derhalve leiden tot een aansprakelijkheid van de boedel. 144 Hiertoe behoren ook
aansprakelijkheid

met

betrekking

tot

ongerechtvaardigde

verrijking

(Bereicherungsansprüche), terugkeer van om niet verkregen zaken (Herausgabeansprüche)
krachtens § 667 BGB of de faillissementspauliana. In deze subbepaling wordt benadrukt dat
de bevoegdheid tot verrekening alleen wordt erkend indien zij voorafgaand aan de
insolventieverklaring is ontstaan.

145

Dit volgt reeds uit de bepaling § 94 InsO, aangezien

hier gesproken wordt van 'zur Zeit der Eröffenung des Insolvenzverfahrens'. Hierdoor heeft
sub 1 van § 96 InsO qua wetsbepaling weinig toegevoegde waarde en is haar karakter
beperkt tot verduidelijking van de regelingen betreffende verrekening in faillissement. 146
Echter, het is wel van belang dat uit deze bepaling voortvloeit dat verrekening niet is
toegestaan, indien de crediteur vóór opening van de insolventieprocedure reeds schuldenaar
was van het vermogen van de (aspirant-) failliet, maar pas in faillissement krachtens
rechtshandeling een vordering heeft verkregen. 147 Deze subbepaling is vergelijkbaar met
art. 53 Fw, aangezien hier een schuld met een vordering op de gefailleerde verrekend kan
worden, indien beide zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of voortvloeien uit
handelingen, vóór de faillietverklaring met de gefailleerde verricht. In de Nederlandse
faillissementswet

is

geen

specifieke

normering

neergelegd

ten

aanzien

van

ongerechtvaardigde verrijking en terugkeer van om niet verkregen zaken. In de
Nederlandse faillissementswet is de wettelijke bepaling niet neergelegd in een
verbodsbepaling (zoals art. 54 Fw), maar in een apart wetsartikel voorafgaand aan het
verrekeningsverbod (art. 53 Fw).
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(sub 2) degene die zich op verrekening beroept, zijn vordering van een andere schuldeiser
heeft overgenomen nà de opening van de insolventieprocedure. Zij vormt het equivalent
van art. 54 lid 2 Fw, welke ook toeziet op de overname van vorderingen of schulden nà
faillissement. Het feit dat de overname na faillissementsopening geschiedt, is krachtens sub
2 van § 96 InsO voldoende om het verrekeningsverbod te doen intreden. 148 Het is daarbij
niet van belang of de overgang berust op een bijzondere titel als cessie
(Sonderrechtsnachfolge) of onder algemene titel (Gesamtrechtsnachfolge) is overgegaan.
Met deze regeling heeft de wetgever beoogd om een plundering van de boedel te
voorkomen door het opkopen van passiva. De bepaling ziet toe op de situatie waarin een
crediteur in faillissement zijn vordering tegenover een vooraf gestelde vergoeding aan een
derde partij (die een schuld bezit) na faillissement verkoopt. Zo wordt een mogelijkheid tot
verrekening gecreëerd. Deze derde partij kan zich van zijn schuld bevrijden door te
verrekenen en heeft evenzeer door het ontvangen van de vergoeding een nominaal voordeel
gecreëerd. De boedel is door deze rechtshandeling benadeeld en wordt om die reden niet
toelaatbaar geacht.

(sub 3) er sprake is van 'ein Insolvenzgläubiger die Moglichkeit der Aufrechnung durch
eine anfechtbare Rechtshandlung erlangt hat'. Hier is bepaald dat verrekening niet is
toegestaan voor zover de mogelijkheid tot verrekening tot stand is gekomen middels een
‘anfechtbare’ rechtshandeling. 149 In dit wetsartikel komt naar voren dat in de
Insolvenzordnung een nauw verband is aangebracht tussen de regeling die misbruik van het
verrekeningsinstrument

beoogd

tegen

te

gaan

en

de

faillissementspauliana

(Anfechtungsgesetz). 150 Hiermee is een ruimere verrekeningsbevoegdheid aangenomen dan
in de voorafgaande Konkursordnung en heeft de wetgever zich als doel gesteld:

“(…) das Anfechtungsrecht dem Recht der Aufrechnung zu inkorporieren”

148
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Zoals besproken, heeft het BGH bepaald dat een verrekeningsverbod wordt aangenomen bij
de opening van de insolventieprocedure. 151 Anders dan bij § 96, lid 1, sub 1 en 2, bestaat in
het geval van sub 3 de verrekeningsbevoegdheid al bij de aanvang van het faillissement.
Echter,

deze

bevoegdheid

is

onstaan

door

een

paulianeuze

rechtshandeling

(‘Insolvenzanfechtung’). In dat geval bepaalt § 96 lid 1 sub 3 dat er geen
verrekeningsbevoegheid is, aangezien dit in strijd is met de paritas creditorum. 152

De wetgever probeert op deze manier het systeem van de wet efficiënter in te richten. De
curator hoeft de verrekeningsbevoegdheid niet langer aan te vechten (Anfechtungsklage)
omdat de nietigheid van de verrekeningsbevoegdheid automatisch intreedt. 153 Immers,
indien de rechtshandeling die de verrekeningsbevoegdheid heeft doen ontstaan paulianeus
is, treedt de nietigheid van deze rechtshandeling krachtens de werking van de subbepaling
van § 96 InsO automatisch in. Ook strekt de bepaling zich uit tot de situatie waarin de
faillissementspauliana door een derde partij is ingeroepen. In tegenstelling tot de vroegere
bepaling in de Konkursordnung (§ 55 Nr 3 KO), is sub 3, lid 1, § 96 InsO een uitgebreidere
regeling en wordt aldus geprobeerd het recht van verrekening in te perken. 154

De vraag naar welke Insolvenzanfechtung de bepaling van § 96 lid 1 sub 3 InsO verwijst,
dat wil zeggen de verplichte of onverplichte faillissementspauliana, wordt noch in de wet,
noch in de Parlementaire Geschiedenis beantwoord. In het Duitse systeem is de aantasting
van verplichte rechtshandelingen neergelegd in § 130 InsO (kongruente Deckung) en die
van onverplichte rechtshandelingen in § 131 InsO (inkongruente Deckung). De
mogelijkheden van de curator om rechtshandelingen op grond van § 131 InsO aan te tasten
zijn uiteraard ruimer dan op grond van § 130 InsO. De Weijs en Huurdeman betogen dat de
verwijzing van § 96, lid 1, sub 3 InsO in beginsel alleen ziet op § 131 InsO, welke bepaling
vergelijkbaar is met art. 42 Fw van de Nederlandse faillissementswet. 155 De Weijs en
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Huurdeman stellen dat het BGH in 2006 antwoord heeft gegeven op deze vraag. 156 Zij
baseren zich onder meer op het volgende citaat:

‘Die Vorschrift des § 131 InsO bezeichnet jede Rechtshandlung als inkongurent, die dem
Insolvenzgläubiger eine Befriedigung gewährt, auf die er keinen Anspruch hatte. Deshalb
ist die Hersellung einer Aufrechnungslage inkongruent, soweit die Aufrechnungsbefugnis
sich nicht aus dem zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger zuerst entstanden
Rechtsverhältnis ergibt’

De Weijs en Huurdeman stellen dat het BGH daarmee heeft geoordeeld dat § 131 InsO in
beginsel van toepassing is. Indien dit perspectief gevolgd wordt, zijn de gevallen die in
Duitsland een inkongruente Deckung opleveren, gerangschikt onder de paraplu van art. 42
Fw. 157 De gelijkschakeling in het Duitse recht tussen de ongeoorloofdheid van verrekening
en de faillissementspauliana zou derhalve beperkt zijn tot de gevallen waarin er sprake is
van onverplicht verrichte rechtshandelingen. 158 Rijckenberg meent dat deze zienswijze niet
juist is. 159 Hij stelt dat de regeling van § 96 lid 1 sub 3 in het algemeen verwijst naar de
gevallen waarin er sprake is van een paulianeuze (rechts)handeling. Het door De Weijs en
Huurdeman aangehaalde arrest geeft zijns inziens geen aanleiding om hier een andere
opvatting over te hebben, nu het BGH zich gezien de feiten in die zaak kon beperken tot
een toetsing aan § 131 InsO. Bij nadere bestudering van het arrest kan men concluderen dat
het BGH zich inderdaad heeft beperkt tot de feiten van de zaak die betrekking hadden op
een onverplichte rechtshandeling. Hiermee heeft het BGH niets gezegd over een verplichte
rechtshandeling. In de Duitse literatuur lijkt consensus te bestaan, dat er per geval
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beoordeeld moet worden of sprake is van een kongruente Deckung of een inkongruente
Deckung, en dat in beginsel beide artikelen in aanmerking kunnen komen. 160 Welk
wetsartikel van de Duitse faillissementspauliana in het bijzonder van toepassing is hangt af
van de vraag of degene die zich op verrekening beroept (in het geval van bancaire
verrekening

is

dit

de

bank),

over

een

overeenkomst

beschikt

die

de

verrekeningsbevoegdheid doet ontstaan. Indien deze overeenkomst niet bestaat, zal veeleer
de inkongruente Deckung van toepassing zijn, terwijl de kongruente Deckung vaak
voortvloeit uit een overeenkomst tot verrekening. 161 In het kader van de onderzoeksvraag
dient daarom zowel (de benadeling bij) de kongruente Deckung van § 130 InsO, als de
inkongruente Deckung van § 131 InsO in kaart te worden gebracht.

Om een kongruente rechtshandeling aan te tasten, dient deze te hebben plaatsgevonden drie
maanden vóór de Eröffnungsantrag of daarna. Daarnaast moet de schuldeiser die de
betaling ontving wetenschap hebben gehad van ofwel de betalingsonmacht aan de zijde van
de schuldenaar ofwel de Eröffnungsantrag. Bekendheid met omstandigheden die
rechtstreeks duiden op Zahlungsunfähigkeit, wordt gelijkgesteld met kennis van de
Zahlungsunfähigkeit. Indien de wederpartij een gerelateerd persoon in de zin van § 138
InsO is, ontstaat er een weerlegbaar vermoeden dat de wederpartij voldoet aan het criterium
van wetenschap. 162

De inkongruente Deckung van § 131 InsO stelt minder strenge eisen. Indien een verbintenis
wordt nagekomen op een andere wijze dan oorspronkelijk overeengekomen, zoals bij
inbetalinggevingen en zekerheidsstellingen waartoe de schuldenaar niet verplicht was of bij
niet-opeisbare vorderingen, kan deze in drie situaties worden aangetast. Allereerst indien de
betaling in de maand voorafgaand aan de Eröffnungsantrag of daarna heeft plaatsgevonden.
Hierbij is een zekere wetenschap niet vereist. Ten tweede wanneer de Deckung twee of drie
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(54)

maanden vóór de Eröffnungsantrag is verricht en de schuldenaar in die tijd ofwel
Zahlungsunfähig was (wetenschap is hierbij geen vereiste) ofwel de schuldeiser ten tijde
van het verrichten van de handeling wetenschap had van de omstandigheid dat hij
schuldeisers benadeelde. 163 In het bijzonder geldt wederom dat bekendheid met
omstandigheden die rechtstreeks duiden op benadeling van de overige crediteuren, gelijk
worden gesteld met bekendheid van de Zahlungsunfähigkeit. 164 Indien de wederpartij een
gerelateerd persoon in de zin van § 138 InsO is, ontstaat er een weerlegbaar vermoeden dat
de wederpartij voldoet aan het criterium van wetenschap. 165

Hoewel benadeling in beide wetsartikelen van de Insolvenzanfechtung (net als bij de
bepaling van art. 54 Fw) geen wettelijk positief vereiste is, dient zij toch te worden
beschouwd als een hoofdrolspeler bij toepassing van deze bepalingen in de juridische
praktijk. Immers, naar hun aard zijn beide wetsartikelen van de Insolvenzanfechtung
antimisbruik bepalingen, die als doel hebben de paritas creditorum te behartigen. 166

Kort samengevat kan gesteld worden dat er in Duitsland bij de wijziging van de
Faillissementswet een nauw verband is aangebracht tussen de regeling die misbruik van het
verrekeningsinstrument (Aufrechnung) beoogt tegen te gaan en de paulianaregeling
(Anfechtnung). 167 Dit is een relevante vaststelling met het oog op de onderzoeksvraag
betreffende de benadeling. Terugkoppeling naar de Nederlandse regeling van het
verrekeningsverbod, leidt tot de conclusie dat het Duitse verrekeningsverbod van § 96, lid
1, sub 3 InsO, krachtens de regeling van zowel de inkongruente Deckung als de kongruente
Deckung, een objectievere benadering van de crediteurenbenadeling bezit. Immers, er is
wettelijk vastgelegd in welke gevallen een rechtshandeling als anfechtbar kwalificeert,
waardoor er is beschreven in welke gevallen de overige schuldeisers worden benadeeld. Dit
163
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zou een inspiratiebron kunnen vormen voor de crediteurenbenadeling bij het
verrekeningsverbod van art. 54 Fw inzake bancaire verrekening. Zo zou bijvoorbeeld
gekeken kunnen worden naar de invulling van crediteurenbenadeling bij de verplichte (art.
47 Fw) en onverplichte (art. 42 Fw) rechtshandeling. In paragraaf 3.3 kwam reeds naar
voren dat in art. 47 Fw het vereiste van benadeling weliswaar niet expliciet is vermeld,
maar de Hoge Raad toch heeft overwogen dat uit de strekking van art. 47 Fw volgt dat
benadeling een duidelijke rol speelt bij (toepassing van) dit wetsartikel. 168 De benadeling
bij de faillissementspauliana komt neer op een vermogensvergelijking als objectief, veelal
rekenkundig gegeven. 169 In het bijzonder volgt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat
de benadeling moet worden beoordeeld aan de hand van de situatie waarin de schuldeisers
zich in faillissement feitelijk bevinden te vergelijken met de hypothetische situatie waarin
zij zouden hebben verkeerd zonder de gewraakte rechtshandeling. Indien deze benadering
wordt toegepast op de benadeling die ontstaat bij art. 54 Fw, kan de conclusie worden
getrokken dat er, om benadeling vast te stellen, een objectieve vergelijking wordt gemaakt
van de situatie voor de overige schuldeisers vóór en nà de rechtshandeling die de
verrekeningsbevoegdheid heeft gecreëerd.

(sub 4) de schuldeiser kan worden voldaan uit vrij vermogen terwijl hij wat is verschuldigd
aan de boedel. Als deze bepaling wordt afgezet tegen de drie voorgaande subbepalingen
van lid 1, lijkt zij een vreemde eend in de bijt. Het lijkt een overbodige bepaling die als
enige doel is ingevoerd om de situatie betreffende insolventievrij vermogen te
verduidelijken. Immers, wederkerigheid zal snel ontbreken, zodat er niet gesproken kan
worden over een toelaatbare verrekeningsbevoegdheid. 170
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4.3 Bancaire verrekening naar Duits recht
In de Duitse rechtspraak zijn de mogelijkheden tot bancaire verrekening sterk ingeperkt. 171
Vergelijkbaar met het Nederlandse recht, is verrekening met een debetstand van de
aspirant-failliete rekeninghouder alleen mogelijk indien de verrekeningsmogelijkheid is
ontstaan vóórdat de bank wetenschap heeft van de aanvraag van faillissement. Dit is zeer
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Bij de beschrijving van de regeling
omtrent § 96, lid 1, sub 3 in de vorige paragraaf, werd aangegeven dat een overdracht van
vorderingen getoetst kan worden aan zowel een kongruente Deckung (§130 InsO) als een
inkongruente Deckung (§ 131 InsO). 172 Met andere woorden, in bepaalde gevallen kan de
door de bank ingeroepen verrekening alleen worden aangetast door de regeling van de
kongruente Deckung (§130 InsO), terwijl in andere gevallen de inkongruente Deckung (§
131 InsO) toepasbaar is. 173 De Bra illustreert dit in het kader van bancaire verrekening aan
de hand van het volgende voorbeeld.

174

Een rekeninghouder heeft binnen een bancaire

verhouding het contactueel bedongen rekening-courant krediet overschreden, zonder dat
hier een schriftelijke overeenkomst over bestaat. De bank gaat vervolgens bancair
verrekenen met betalingen die binnenkomen op de rekening van de rekeninghouder. Totdat
het moment is aangebroken waarop het rekeningsaldo de contactueel overeengekomen
hoogte wederom heeft bereikt, kan alleen een beroep worden ingesteld overeenkomstig de
kongruente Deckung van § 130 InsO.

De doctrine zou verrekening eerder paulianeus willen zien dan naar voren komt in de
jurisprudentie van het BGH. Zo stelt Canaris dat bancaire verrekening als zelfhulpmiddel
voor banken strenger moet worden aangepakt dan de huidige regeling. 175 Hij stelt hiertoe
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dat banken naar aanleiding van de kredietcrisis veelvuldig hebben bedongen dat de debiteur
binnenkomende betalingen automatisch op een rekening-courantverhouding met debetsaldo
laat binnenkomen. Canaris zou § 96, lid 1, sub 3 InsO willen zien als een mogelijkheid om
dergelijke

afspraken

te

verhinderen,

doordat

de

rechtshandeling

die

de

verrekeningsbevoegdheid in dit geval creëert, via de bepalingen van de Anfechtung
automatisch nietig zijn. Deze opvatting interpreteert § 96, lid 1, sub 3 InsO als een
voorschrift waarmee verhindert kan worden dat de verrekeningstoestand in het
schemergebied vóór opening van de insolventieprocedure kunstmatig wordt gecreëerd. 176
Zoals uiteengezet bij de rechterlijke verkenningstocht van hoofdstuk 2, wordt in de
Nederlandse faillissementswet deze vorm van bancaire verrekening getoetst aan het
verrekeningsverbod van art. 54 Fw.

4.4 Inspiratie vanuit Aufrechnung en Insolvenzanfechtung
In het kader van de onderzoeksvraag is het interessant om de bevindingen van de Duitse
regeling van het verrekeningsverbod terug te koppelen naar de (crediteurenbenadeling van
de) verrekeningsbepalingen in de Nederlandse faillissementswet. Zoals aangegeven in de
voorgaande paragrafen 4.2 en 4.3, komt de benadeling van de overige crediteuren bij
(bancaire) verrekening in het Duitse faillissementsrecht naar voren in het sub 3 van lid 1, §
96 InsO. Deze subbepaling legt een nauw verband tussen de regeling die misbruik van het
verrekeningsinstrument beoogt tegen te gaan (Aufrechnung) en de paulianaregeling
(Anfechtung). 177

Opmerkelijk is dat in het Duitse faillissementsrecht expliciet een relatie wordt gelegd
tussen de faillissementspauliana en het verrekeningsverbod. Hoewel er in de Nederlandse
regeling van het verrekeningsverbod weliswaar geen directe link wordt gelegd tussen
verrekening en de faillissementspauliana, kan toch een les worden geleerd uit het feit dat
deze link wèl wordt gelegd in het Duitse faillissementsrecht. Allereerst kan, om het karakter
van de crediteurenbenadeling van het verrekeningsverbod van art. 54 Fw in te vullen,

176
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worden

aangesloten

bij

de

crediteurenbenadeling

van

de

Nederlandse

faillissementspauliana. Ten tweede vormt de regeling van sub 3 van lid 1, § 96 InsO een
objectievere richtlijn om te bepalen wanneer er benadeling van de overige schuldeisers
ontstaat. Immers, de verrekeningsbevoegdheid wordt in deze subbepaling bepaald door het
gegeven of de mogelijkheid tot verrekening tot stand is gekomen middels een ‘anfechtbare’
rechtshandeling. Zoals beschreven in paragraaf 4.2, kan de regeling van de
Insolvenzanfechtung als objectief bestempeld worden, omdat in § 130 en § 131 InsO
nauwkeurig wordt aangegeven wanneer er benadeling ontstaat voor de overige
crediteuren. 178
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Conclusie
Aan het begin van dit onderzoek werd de situatie van geschetst waarin een bank bancair
gaat verrekenen doordat het debetsaldo van een (later) gefailleerde rekeninghouder wordt
gecrediteerd door stortingen van derden op deze bankrekening. Een beroep op deze
bancaire verrekening bleek voor de bank zeer voordelig te zijn omdat hiermee een feitelijke
promotie van concurrent schuldeiser tot een (volledige) vergoeding van haar openstaande
vordering het gevolg was. Zeker gezien het vaak lage uitkeringspercentage van concurrent
schuldeisers, is deze promotie zeer welkom. De geschetste situatie is minder rooskleurig
voor de overige crediteuren, aangezien zij nadeel zullen ondervinden vanwege het simpele
feit dat de te verdelen taart van de boedel na bancaire verrekening kleiner is geworden.
Hoewel deze benadeling geen wettelijk positief vereiste is, speelt zij een belangrijke rol bij
toetsing aan het verrekeningsverbod van art. 54 Fw. Opmerkelijk genoeg geeft de Hoge
Raad tot dusver geen uitsluitsel gegeven over het karakter van deze benadeling. In dit
onderzoek is de benadeling in een helder daglicht geplaatst.

Allereerst bestaat er op grond van de artt. 53 en 54 Fw een vrij nauwkeurig raamwerk van
regels dat wordt toegepast op de constructie van bancaire verrekening. Dit raamwerk is het
resultaat van een uitvoerige rechterlijke verkenningstocht. Na de aftrap van het Doyer en
Kalff arrest, wordt in Loeffen q.q./ BMH I tot spijt van het bankwezen de mogelijkheid tot
bancaire verrekening sterk ingekort. 179 De Hoge Raad spreekt hiertoe de befaamde
woorden uit, namelijk 'indien een debiteur van de schuldenaar zijn schuld aan deze voldoet
door storting op diens bankrekening, de bank zich door creditering van die rekening tot
debiteur van de schuldenaar maakt'. De Hoge Raad stelt dit gelijk aan de overname van een
schuld of de overdracht van een vordering in de zin van art. 54 Fw, waardoor de toets van
de goede trouw wordt toegepast. Indien de bank crediteert, terwijl zij weet dat het
faillissement van de schuldenaar reeds is aangevraagd, maakt het verrekeningsverbod haar
entree. Immers, het zou in strijd zijn met de paritas creditorum indien banken een
uitzonderingspositie ontlenen aan hun centrale rol in het girale betalingsverkeer. De Hoge
Raad vervolgt deze weg met de casus van Amro/Curatoren THB, maar in het arrest Mulder
q.q./CLBN aanvaardt de Hoge Raad een uitzondering op de door haar eerder geformuleerde
179
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strenge regels ten aanzien van bancaire verrekening.

180

De Hoge Raad oordeelde dat een

bank die girale betalingen bancair mag verrekenen indien deze zijn gedaan ter voldoening
van aan haar stil verpande vorderingen waarvan zij nog geen mededeling heeft gedaan. Het
pandrecht vormt, door de voorrangspositie die dit recht geeft, de rechtvaardiging van de
doorbreking van de paritas creditorum en de daaruit afgeleide regels ten aanzien van
bancaire verrekening. 181

Ondanks deze uitzondering, blijft de Hoge Raad de eerder ingeslagen weg vervolgen,
hetgeen onder meer geïllustreerd kan worden aan de hand van ING/Gunning q.q. 182 In dit
arrest was er sprake van bancaire verrekening betreffende de opbrengst van de verkoop van
onroerend goed in de vooravond van het faillissement. De Hoge Raad oordeelt dat het
verrekeningsverbod van art. 54 Fw haar intrede maakt. De bank kan niet ontkomen aan de
consequenties van het feit dat zij afstand heeft gedaan van haar positie als separatist en er
heeft geen directe betaling aan de bank plaatsgevonden. De Hoge Raad erkent dat er geen
benadeling is opgetreden voor de overige crediteuren indien verrekening was toegestaan,
aangezien de bank anders haar hypotheekrecht had uitgeoefend. De Hoge Raad kijkt niet
naar het samenstel van de rechtshandelingen, maar beoordeelt uitsluitend of de verrekening
door de bank als concurrent schuldeiser crediteurenbenadeling oplevert. Zij constateert dat
deze crediteurenbenadeling inderdaad haar intrede maakt, ongeacht het voordeel dat de
afstand van het hypotheekrecht voor de overige schuldeisers heeft opgeleverd. Uit deze
overwegingen blijkt dat benadeling als toetsingsvereiste een belangrijke rol speelt bij
bancaire verrekening. Echter, nadere invulling van deze crediteurenbenadeling blijft in haar
oordeel opmerkelijk genoeg achterwege.

Evenwel kunnen er na grondige bestudering van het arrest ING/Gunning q.q. enkele
handvatten worden aangewezen. Zo wijst onderzoek uit dat het feit dat de onderhandse
verkoop van de onroerende zaken meer heeft opgebracht dan executoriale verkoop, niet
relevant is voor de beoordeling van benadeling, nu de Hoge Raad zich in haar beoordeling
180
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alleen concentreert op bancaire verrekening. De Hoge Raad neemt in haar beoordeling van
de vraag of bancaire verrekening crediteurenbenadeling heeft opgeleverd, niet mee dat er
louter een voordeel aan de crediteuren wordt ontnomen wat hen voorheen niet toekwam.
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat een beroep op het 'linksom of rechtsom-argument'
geen afbreuk doet aan de mogelijke benadeling van de overige schuldeisers. De benadeling
van crediteuren binnen de rechtsfiguur van de faillissementspauliana heeft geen ander
karakter dan bij verrekening en fungeert daarom als belangrijke leidraad. Indien er een
beroep wordt gedaan op de faillissementspauliana, moet benadeling worden beoordeeld aan
de hand van de situatie waarin de schuldeisers zich in faillissement feitelijk bevinden te
vergelijken met de hypothetische situatie waarin zij zouden hebben verkeerd zonder de
gewraakte rechtshandeling. Daartoe is vermogensvergelijking als objectief, veelal
rekenkundig gegeven doorslaggevend.

Naast de faillissementspauliana, biedt de Duitse Aufrechnung inspiratie om de
crediteurenbenadeling bij bancaire verrekening vorm te geven. In de Insolvenzordnung
wordt in de bepalingen van § § 94, 95 en 96 InsO nauwkeurig omschreven in welke
gevallen er verrekend mag worden. In het bijzonder werd geconcludeerd dat sub 3 van lid
1, § 96 InsO relevant is voor dit onderzoek, aangezien dit wetsartikel de Duitse tegenhanger
is van het verrekeningsverbod van art. 54 Fw. In de regeling van deze subbepaling, is een
nauw verband aangebracht tussen de regeling die misbruik van het verrekeningsinstrument
beoogt tegen te gaan en de paulianaregeling (Anfechtnung). Dit is een relevante vaststelling
met het oog op de terugkoppeling naar de onderzoeksvraag betreffende de
crediteurenbenadeling bij bancaire verrekening. Allereerst is het een inspiratiebron om het
karakter van de crediteurenbenadeling van het verrekeningsverbod van art. 54 Fw in te
vullen met de crediteurenbenadeling van de Nederlandse faillissementspauliana. Ten
tweede vormt de regeling van sub 3 van lid 1, § 96 InsO een objectievere richtlijn om te
bepalen wanneer er benadeling van de overige schuldeisers ontstaat.

Tot slot kunnen de conclusies van dit onderzoek als volgt geformuleerd worden. De
crediteurenbenadeling bij bancaire verrekening aan de vooravond van faillissement, vormde
tot dusver een onduidelijk toetsingscriterium bij het verrekeningsverbod van art. 54 Fw.
Mede op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek met het Duitse faillissementsrecht, is
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aansluiting

gevonden

bij

de

mogelijke

toepasbaarheid

van

de

hypothetische

vergelijkingsmethode van de Nederlandse faillissementspauliana bij de vaststelling van
benadeling. Uit het arrest ING/Gunning q.q. blijkt dat de Hoge Raad bij de beoordeling van
de crediteurenbenadeling alleen de verrekeningsbevoegdheid, en niet de samenstel van
rechtshandelingen, van belang acht. Het 'linksom of rechtsom-argument' en het feit dat
onderhandse verkoop van de onroerende zaken meer heeft opgebracht dan executoriale
verkoop, mag de bank in haar beroep op verrekening niet baten en zal de benadeling van
crediteuren onverlet laten.
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