
Ondernemingsrecht, Geconsolideerde behandeling van insolventies

Klik hier om het document te openen in een browser venster
Vindplaats: Ondernemingsrecht 2008, 136 Bijgewerkt tot: 03-10-2008
Auteur: Mr. drs. C.M. Harmsen [*]

Wetingang: Boek 2 BW art. 403;

Geconsolideerde behandeling van insolventies

Samenvatting
Terecht heeft de Commissie Insolventierecht in het Voorontwerp de uitspraak van de Hoge Raad inzake Van
Kempen en Begeer/Zilfa en DCW gecodificeerd en een titel gewijd aan de geconsolideerde behandeling en
afwikkeling van insolventies. De voorgestelde regeling is echter onvoldoende doordacht en leidt niet tot een
effectieve en efficiënte afwikkeling van de betrokken insolventies.

1Inleiding

Op het gebied van de geconsolideerde behandeling van faillissementen bestaat een groot verschil tussen theorie en
praktijk. De Faillissementswet kent de mogelijkheid van de geconsolideerde behandeling van meerdere
faillissementen niet en toch vinden deze in de praktijk geregeld plaats. [1] Sinds 1987 wordt legitimatie voor deze
zogenoemde geconsolideerde behandeling ontleend aan de uitspraak van de Hoge Raad inzake Van Kempen en
Begeer/Zilfa en DCW. [2] De Commissie Insolventierecht ('Commissie') heeft in Titel 9 van het Voorontwerp een
regeling voorgesteld voor de geconsolideerde voortzetting en afwikkeling van verschillende insolventies als één
insolventie. [3] Hoewel het lijkt of daarmee in een behoefte wordt voorzien, gaat de voorgestelde regeling ver voorbij
aan datgene wat in de praktijk noodzakelijk is. Volstaan had kunnen worden met de bepaling dat in geval van
verregaande vermenging van de vermogens van verschillende schuldenaren geconsolideerde afwikkeling mogelijk
is, zoals ook door de Hoge Raad is geoordeeld.

2Uitgangspunt van faillissementswet en uitzondering

2.1 Uitgangspunt: enkelvoudige behandeling
  Uitgangspunt van het Nederlandse vennootschapsrecht is de zelfstandigheid van rechtspersonen en

vennootschappen. [4] Elke vennootschap is een afzonderlijk rechtssubject, een zelfstandig drager van eigen
rechten en plichten. Dit zelfde uitgangspunt ligt ten grondslag aan de Faillissementswet. Ook de behandeling en
afwikkeling van een faillissement vindt in beginsel plaats per vennootschap. De curator wikkelt de eigen rechten
en verplichtingen van de desbetreffende vennootschap af en keert zo mogelijk en rekening houdend met rang
en omvang van de vordering een percentage uit aan de crediteuren. Deze zelfstandigheid blijft in beginsel
bestaan, ook in concernverhoudingen. Hoewel in concernverhoudingen de verwevenheid tussen de van het
concern deel uitmakende vennootschappen eerder regel dan uitzondering is, gaat de Faillissementswet ervan
uit dat ook in die gevallen de faillissementen binnen het concern op een company by company basis worden
afgewikkeld. Van de verschillende vormen van verwevenheid tussen de concernvennootschappen die kunnen
worden onderscheiden [5] maken de economische en financiële verwevenheid het werk van de curator(en) in
het (de) faillissement(en) van de verschillende concernvennootschappen lastig, zeker wanneer dit wordt
gecombineerd met administratieve verwevenheid.
Uitgaande van de hoofdregel van de Faillissementswet zal (zullen) de curator(en) van de verschillende
concernvennootschappen deze verwevenheden moeten ontwarren, waarna de verschillende faillissementen
kunnen worden afgewikkeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat de curator(en) zal (zullen) moeten vaststellen welke
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activa tot het vermogen van welke entiteit behoort. Zeker wanneer er sprake is van gezamenlijke inkoop of
gezamenlijk gebruik van activa zonder dat het ge- of verbruik intern adequaat wordt gefactureerd, zal dit niet
zelden leiden tot een min of meer arbitraire verdeling op basis van de administratie van de gefailleerde(n) en/of
de mededelingen van het bestuur van deze gefailleerde(n). Niet zelden zal er ook sprake zijn van
concernfinanciering waarbij de verschillende concernvennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn en
zekerheden hebben verstrekt tot meerdere zekerheid van de nakoming van deze (hoofdelijke)
aansprakelijkheid. Dit leidt in geval van een faillissement van een of meer van de aldus verbonden
concernvennootschappen tot regresvorderingen. Het vaststellen van de vraag of er sprake is van een
regresvordering en zo ja, welke hoogte die regresvordering heeft, is niet eenvoudig, zelfs niet wanneer men
uitgaat van de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage - in cassatie niet bestreden - maatstaf dat 'financiering,
verleend aan de houdstermaatschappij van een tot een concern behorend samenstel van vennootschappen met
het doel om de binnen dat concern verrichte activiteiten te ondersteunen, in beginsel geacht moet worden direct
of indirect ten voordele van alle onderdelen van dat concern te strekken, tenzij blijkt van feiten en
omstandigheden die tot een ander oordeel moeten leiden.' [6] Het spreekt voor zich dat de werkzaamheden van
de curator(en) om te komen tot een enkelvoudige afwikkeling in dergelijke situaties aanzienlijk kunnen zijn als
het überhaupt al mogelijk blijkt om tot een verantwoorde en niet-willekeurige ontrafeling van de vermengde
boedels te komen.

2.2 Uitzondering: geconsolideerde behandeling
  Het is precies in dit soort situaties dat zich de praktijk van de geconsolideerde afwikkeling heeft gevormd en

ontwikkeld. Daar waar sprake is van een zodanige vermenging van de vermogensbestanddelen van
verschillende juridische entiteiten dat niet, of slechts tegen onevenredige kosten, kan worden vastgesteld welke
(failliete) entiteit de eigenaar is van welke activa en/of passiva, is de geconsolideerde behandeling en
afwikkeling van meerdere failliete entiteiten feitelijk onontkoombaar. Deze handelwijze is dan ook
gesanctioneerd door de Hoge Raad in het arrest Van Kempen en Begeer/Zilfa en DCW. [7] De Rechtbank 's-

Gravenhage heeft in 1995 [8] met betrekking tot een drietal faillissementen binnen de Infotheek-groep een
aantal - door de curatoren ter onderbouwing van hun standpunt vóór geconsolideerde afwikkeling -
overwegingen doorslaggevend geacht voor haar oordeel dat geconsolideerde afwikkeling opportuun was. Deze
overwegingen waren: (a) de Infotheek-groep heeft geen administratieve invulling van de juridische structuur
gegeven, (b) het grote aantal onderlinge onduidelijk gedocumenteerde transacties, (c) de ontoereikende
onderlinge kostendoorbelasting, (d) de hoofdelijke aansprakelijkheid van alle vennootschappen jegens de
financiers, welke potentieel tot een volledige verdringing van de concurrente schuldeisers in de afzonderlijke
boedels zou leiden, (e) het ontbreken van afzonderlijke jaarrekeningen en de onmogelijkheid deze samen te
stellen, waar geconsolideerde jaarrekeningpublicatie door de Infotheek-groep, gecombineerd met verklaringen
ex artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek, werd verricht, en (f) het ontbreken van niet-arbitraire maatstaven
voor het toewijzen van een belangrijk gedeelte van activa, terwijl bij hetgeen curatoren nog toewijsbaar noemen
in het licht van het bovenstaande vraagtekens dienen te worden geplaatst. Op basis van deze overwegingen
kan worden afgeleid dat bij de Infotheek-groep ten minste sprake was van economische en financiële
verwevenheid, naar het zich laat aanzien, in elk geval deels in combinatie met administratieve verwevenheid,
als gevolg waarvan geconsolideerde behandeling en afwikkeling werd toegestaan.
Bij een geconsolideerde behandeling van meerdere faillissementen wordt, voor zover nodig, gehandeld alsof er
geen verschillende juridische entiteiten bestaan. De rechten en plichten van de verschillende in de consolidatie
betrokken failliete vennootschappen worden (fictief) samengevoegd tot de rechten en plichten van de
geconsolideerde boedel. Het uiteindelijk in deze geconsolideerde boedel vergaarde actief zal vervolgens
moeten worden uitgekeerd aan alle crediteuren van de in de consolidatie betrokken failliete vennootschappen,
uiteraard rekening houdend met de rang die zij in de desbetreffende boedel hadden. Als gevolg van de
consolidatie worden onderlinge rechtsverhoudingen tussen de in de consolidatie betrokken failliete entiteiten
geëlimineerd. Dit maakt bijvoorbeeld dat de intercompany vorderingen, die veelal uitdrukking geven aan de
financiële verwevenheid tussen de failliete entiteiten, wegvallen. Alleen intercompany vorderingen op niet-
failliete dan wel niet in de consolidatie betrokken failliete entiteiten blijven bestaan. De behandeling en
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afwikkeling van het geconsolideerde faillissement wordt hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd. Deze
vereenvoudigde afwikkeling van meerdere faillissementen heeft echter wel invloed op de positie van de
crediteuren in de faillissementen.
Wat de invloed is op de positie van de crediteuren hangt mede af van de wijze waarop aan de consolidatie
inhoud wordt gegeven. In de beperkte literatuur over de geconsolideerde behandeling en afwikkeling van
faillissementen wordt wel een onderscheid gemaakt tussen volledige en gedeeltelijke consolidatie. [9] Josephus
Jitta is van mening dat het belangrijkste verschil tussen volledige en gedeeltelijke consolidatie bestaat in het al
dan niet elimineren van de onderlinge kapitaalbelangen en de intercompany verhoudingen. [10] Reumers
begrijpt onder gedeeltelijke consolidatie dat een bepaalde (groep) crediteur(en) wordt behandeld als was er
geen sprake van een samengevoegde afwikkeling. [11] Uit de toelichting op de praktijkregels voor curatoren
blijkt dat de lichtste vorm van consolidatie ziet op een gezamenlijke omslag van de boedelkosten in plaats van
een exacte toerekening. Het is ook deze vorm van gedeeltelijke consolidatie die Van Hees op het oog heeft in
zijn Forumbijdrage in TvI [12] .
De Commissie lijkt met het opnemen van Titel 9 in het Voorontwerp een einde te willen maken aan de
onduidelijkheid die er bestaat omtrent de vraag wat geconsolideerde afwikkeling van faillissementen nu precies
betekent. Het Voorontwerp geeft echter geen uitputtende regeling. Dit is begrijpelijk omdat de wijze waarop de
geconsolideerde behandeling en afwikkeling plaatsvindt, vooral samenhangen met de specifieke
omstandigheden van het geval. Daarvoor is geen algemene regeling te maken. Het valt op dat de Commissie in
het Voorontwerp zelf nauwelijks ingaat op wat een besluit tot consolidatie nu feitelijk betekent. In feite gaat de
Commissie niet verder dan te bepalen dat de afzonderlijke vermogens worden aangemerkt als één vermogen.
Wat dat concreet betekent, ontbreekt in het Voorontwerp. In de toelichting worden slechts enkele gevolgen van
een besluit tot consolidatie bespreken. Titel 9 van het Voorontwerp is daardoor een gebrekkige regeling, welke,
zo verwacht ik, aanleiding zal geven voor geschillen en procedures.

3Geconsolideerde behandeling in het Voorontwerp

3.1 Grondslag voor consolidatie
  Uitgangspunt van het Voorontwerp is de enkelvoudige, niet-geconsolideerde afwikkeling van insolventies.

Blijkens de toelichting op het voorontwerp is ook in het geval van concernverhoudingen, 'waarin
groepsmaatschappijen intensief samenwerken en zijn geïntegreerd', [13] de enkelvoudige afwikkeling het
uitgangspunt.

3.1.1 Scheiding van boedels is niet mogelijk of slechts tegen onevenredige kosten
  In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad inzake Van Kempen en Begeer/Zilfa en DCW kiest de

Commissie als primaire grondslag voor geconsolideerde behandeling en afwikkeling van de insolventies
van twee of meer schuldenaren de situatie waarin een scheiding van de desbetreffende vermogens niet
of slechts tegen onevenredige kosten mogelijk is. [14] Uit de toelichting bij dit artikel volgt dat het dan
moet gaan om de situatie waarin stelselmatig, door een veelheid aan transacties, vermogen aan een
groepsmaatschappij ten behoeve van andere groepsmaatschappijen is onttrokken, hetgeen achteraf niet
meer met behulp van de actio pauliana, een actie uit onrechtmatige daad, of via het leerstuk van de
doorbraak van aansprakelijkheid kan worden gecorrigeerd. Als voorbeeld wordt genoemd de toepassing
van een zero balance systeem van cash management. [15] Ook andere vormen van concernfinanciering,
waarbij de groepsmaatschappijen zich over en weer hoofdelijk aansprakelijk stellen in combinatie met de
contractuele mogelijkheid van de financier om zelfstandig (administratieve) boekingen te verrichten
tussen de bankrekeningen op naam van de verschillende groepsmaatschappijen, leiden in de praktijk
vaak tot een voor de curator volstrekt onduidelijke situatie ten aanzien van de vraag welke
groepsmaatschappij nu welke vordering of schuld aan de financier heeft. Een dergelijke vorm van
concernfinanciering komt ook geregeld voor in het midden- en kleinbedrijf en de daaruit voortvloeiende
onduidelijke financiële situatie van de verschillende groepsvennootschappen ten opzichte van de
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financier, doet zich in de praktijk dan ook geregeld voor.
Het is mij niet helemaal duidelijk of de Commissie met de toevoeging 'hetgeen achteraf niet meer met
behulp van de actio pauliana, een actie uit onrechtmatige daad, of via het leerstuk van de doorbraak van
aansprakelijkheid kan worden gecorrigeerd' heeft bedoeld dat wanneer een of meer van die drie
mogelijkheden nog wel aan de bewindvoerder van een van de schuldenaren openstaat en er dus nog
wel iets kan worden gecorrigeerd, geconsolideerde afwikkeling niet mogelijk is. Evenmin is mij duidelijk
of het feit dat er wel iets kon worden gecorrigeerd maar dit niet meer kan, bijvoorbeeld als gevolg van
verjaring van de desbetreffende rechtsvorderingen, ook zou moeten leiden tot de conclusie dat
consolidatie niet meer mogelijk is. Dit lijkt me niet het gewenste gevolg van het niet langer ten dienste
staan van de door de Commissie genoemde mogelijkheden om de verrichte (rechts- en/of feitelijke)
handelingen ongedaan te maken. De verregaande vermenging van de insolvente boedels is dan immers
nog steeds een feit. Bovendien leidt consolidatie van de verschillende insolvente boedels er nu juist toe
dat vorderingen die er tussen de verschillende boedels mochten bestaan, bijvoorbeeld uit hoofde van de
actio pauliana, de onrechtmatige daad en de doorbraak van aansprakelijkheid, te niet gaan, althans
vervallen. Dit is nu juist een belangrijk voordeel van de consolidatie: dergelijke vorderingen behoeven,
voor zover deze betrekking hebben op insolvente schuldenaren die in de consolidatie worden betrokken,
niet meer te worden vervolgd. Ik ga er aldus vanuit dat de Commissie met deze toevoeging heeft
gedoeld op de situatie waarin de bewindvoerder door gebrek aan feitelijke informatie niet in staat is om
zijn vordering uit hoofde van bijvoorbeeld de actio pauliana, de onrechtmatige daad of de doorbraak van
aansprakelijkheid zodanig te onderbouwen dat hij aan zijn stelplicht voldoet en deze, bij betwisting, te
bewijzen. Wanneer die bewijsnood bestaat, ligt het voor de hand aan te nemen dat er een zodanige
vermenging van de verschillende insolvente boedels bestaat, dat een geconsolideerde afwikkeling op
zijn plaats is.

3.1.2 Verdeling van opbrengsten leidt tot onaanvaardbare uitkomst
  De tweede mogelijke grondslag voor geconsolideerde behandeling van insolventies is de situaties

waarin - zonder dat er van vermenging sprake is - de verdeling van de opbrengsten van de boedels
onder de schuldeisers in de afzonderlijke insolventies zou leiden tot uitkomsten die naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. [16] Ook hier moet het gaan om uitzonderingsgevallen,
aldus de toelichting. Een voorbeeld van een dergelijke uitzonderingssituatie wordt niet gegeven. Wel
wordt opgemerkt dat de keuze voor consolidatie in een geval dat er geen sprake is van vermenging van
boedels maar toch noodzakelijk wordt geacht vanwege andere zwaarwegende redenen, vaak gepaard
zal gaan met doorbreking van de paritas creditorum. [17] Dit lijkt me zonder meer juist, aangezien ook
consolidatie die plaats vindt wanneer er wel sprake is van vermenging, vaak leidt tot doorbreking van de
paritas creditorum.
Ik kan mij echter niet eenvoudig een situatie voorstellen waar de Commissie bij het formuleren van deze
grondslag het oog op heeft gehad. Het kan hierbij niet gaan om de situatie die Van Hees beschrijft in zijn
Forumbijdrage van TvI. [18] Daar ging het immers om een naar zijn ogen onaanvaardbare uitkomst voor
de curator, wanneer deze wordt geconfronteerd met een lege en een daaraan gerelateerde volle boedel
en de door hem te verrichten werkzaamheden per boedel moeten worden gedeclareerd. Dit leidt immers
tot de situatie dat hij een deel van zijn werkzaamheden onvoldaan ziet blijven terwijl deze
werkzaamheden evenzeer bijdragen aan een ordentelijke afwikkeling van alle failliete
groepsmaatschappijen leveren als de werkzaamheden die hij verricht ten behoeve van de afwikkeling
van de volle boedel. Aangezien de Commissie bij deze tweede mogelijke grondslag het oog heeft op
een onaanvaardbare uitkomst van crediteuren, kan dit niet de achtergrond zijn.
De Commissie zou hier gedacht kunnen hebben aan situaties waarbij alle of vrijwel alle activa van een
bepaald concern zijn ondergebracht in een van de groepsmaatschappijen en alle passiva, behoudens de
schulden aan de bank waarvoor beide vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk zijn, in een van de
andere groepsmaatschappijen. In het theoretische geval dat beide vennootschappen insolvent zijn maar
de waarde van de verpande activa hoger is dan de schuld aan de bank, kan dit betekenen dat er in de
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ene insolventie een uitkering aan aandeelhouders zou kunnen plaatsvinden terwijl in het andere
faillissement de crediteuren niet kunnen worden voldaan. Het is echter maar de vraag of een dergelijke
situatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is voor de crediteuren.
Behoudens die gevallen waarin de splitsing tussen activa en passiva heeft plaatsgevonden in de
'verdachte' periode voorafgaande aan de insolventies, welke ongedaan gemaakt kunnen worden door
middel van de actio pauliana of andere ook door de Commissie genoemde rechtsvorderingen, kan niet
anders dan worden geoordeeld dat de desbetreffende crediteuren zelf hebben gekozen voor het
contracteren met de groepsmaatschappij zonder noemenswaardige zelfstandige activa. Van een
onaanvaardbare situatie zal dan geen sprake zijn.
Ik ben dan ook van mening dat deze tweede grondslag voor consolidatie dient te vervallen.
Enkelvoudige behandeling en afwikkeling van insolventies is het uitgangspunt en de normaalsituatie. Dat
geconsolideerde behandeling en afwikkeling moet plaatsvinden in die gevallen waarin scheiding van
boedels niet mogelijk is, althans niet tegen redelijke kosten, is niet meer dan logisch. Met een wettelijke
basis voor de uitzondering van consolidatie in die gevallen waarin enkelvoudige behandeling
onontkoombaar is, wordt recht gedaan aan situaties die zich in de praktijk geregeld voordoen. Een
dergelijke noodzaak bestaat er niet voor situaties waarin enkelvoudige afwikkeling gewoon mogelijk is
maar de uitkomst daarvan voor (groepen van) crediteuren niet aanvaardbaar is, terwijl zij zelf hebben
gecontracteerd met de desbetreffende schuldenaar. Het zelfde geldt overigens voor schuldeisers met
een vordering uit hoofde van de wet, zoals een fiscale vordering of een vordering uit onrechtmatige daad
op grond van het uitgangspunt van de zelfstandigheid van vennootschappen. Als de redenen voor de
kennelijk gevoelde onaanvaardbaarheid niet meer met een actio pauliana, onrechtmatige daad of
andere rechtsvordering ongedaan gemaakt kan worden, is er naar mijn mening geen reden om daarvoor
een uitzondering toe te staan.

3.1.3 Conclusie ten aanzien van de grondslag voor consolidatie
  Gezien het feit dat consolidatie verregaande negatieve consequenties kan hebben voor schuldeisers

van een bepaalde schuldenaar die in de consolidatie met medeschuldenaren wordt betrokken, moet
worden vastgehouden aan het feit dat consolidatie een uitzondering is. Consolidatie moet naar mijn
mening dus alleen mogelijk zijn in geval van zodanige vermenging van de vermogens van verschillende
schuldenaren, dat deze niet althans slechts tegen onevenredige kosten, kunnen worden gescheiden.

3.2 Consolidatie: één vermogen vanaf - onherroepelijk - besluit tot consolidatie
  Artikel 9.5 van het Voorontwerp regelt de materiële gevolgen van de geconsolideerde behandeling en

afwikkeling van insolventies en vormt dus voor de praktische gevolgen van de consolidatie de kern van Titel 9
van het Voorontwerp. Uit dit artikel volgt ook dat de Commissie met consolidatie het oog heeft op volledige
consolidatie vanaf het moment dat - onherroepelijk - is besloten tot consolidatie (artikel 9.1 Voorontwerp). De tot
de afzonderlijke vermogens van de schuldenaren behorende goederen en schulden worden aangemerkt als één
vermogen. [19] De 'voornaamste van de belangrijke gevolgen' [20] die deze samenvoeging van boedels heeft,
worden in de toelichting besproken. Los van het feit dat het bijzonder is dat de Commissie het kennelijk niet
nodig heeft gevonden om alle belangrijke gevolgen die de Commissie voor ogen heeft, te beschrijven, kan
worden afgevraagd of het wel nodig is om gevolgen van de consolidatie te beschrijven, voor zover deze reeds
voortvloeien uit regels van algemeen vermogensrecht. De materiële gevolgen van het besluit tot consolidatie
worden geregeerd door de relevante bepalingen uit (in elk geval) de Boeken 3, 5, 6 en 7 van het Burgerlijk
Wetboek nu de Commissie in het Voorontwerp geen bepalingen heeft opgenomen waaruit blijkt dat van de
regels van algemeen vermogensrecht moet worden afgeweken.

3.3 Geconsolideerde voortzetting van de insolventies
  Artikel 9.1 Voorontwerp voorziet in een verzoek door de schuldenaar of schuldeiser bij het verzoek tot

insolventverklaring of een verzoek door de bewindvoerder gedurende de insolventie van een schuldenaar. Het
besluit tot consolidatie heeft geen gevolgen meer voor de beslissingen en rechtshandelingen die in het kader
van de afwikkeling van een insolventie van een in de consolidatie betrokken schuldenaar voorafgaande aan het
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onherroepelijk worden van dat besluit hebben plaatsgevonden. Uitwinning van zekerheden op
vermogensbestanddelen van de in de consolidatie betrokken schuldenaren, kan, zolang het besluit tot
consolidatie nog niet onherroepelijk is, plaatsvinden zoals het onder het regime van de Faillissementswet ook
gebeurt, namelijk in overleg en door onderhandeling over de posities tussen de curator(en) van de
schuldena(a)r(en) en de separatist(en), waarbij de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek het uitgangspunt
vormen tenzij daarvan in de Faillissementswet wordt afgeweken.
De Commissie lijkt van mening dat vanaf het moment dat er sprake is van een onherroepelijk besluit tot
consolidatie van verschillende insolventies, de gevolgen daarvan niet meer moeten worden beoordeeld aan de
hand van het adagium dat er sprake is van 'één vermogen'. Of dit betekent dat er vanaf dat moment sprake is
van 'vermenging van alle vermogensbestanddelen op grond van de wet' of dat er toch nog een afzonderlijke
beoordeling van het gevolg van de consolidatie op basis van het Burgerlijk Wetboek moet plaatsvinden, is niet
duidelijk. Zo kan men zich afvragen op grond van welke bepaling de consoliderende vennootschap
rechthebbende wordt van alle vermogensbestanddelen van de in de consolidatie betrokken vennootschappen.
Uit de toelichting volgt immers dat intercompany vorderingen teniet zullen gaan doordat de vordering en schuld
in één vermogen terecht komen. [21] Hetzelfde volgt uit de toelichting voor voorraden. [22] Ziet de Commissie
hier een verkrijging onder algemene of bijzondere titel of wellicht helemaal geen verkrijging in zin van het
Burgerlijk Wetboek van goederen door de consoliderende entiteit voor zich? Het lijkt mij ongewenst wanneer in
artikel 9.5 Voorontwerp zou kunnen worden volstaan met slechts de bepaling dat er één vermogen ontstaat
door het onherroepelijke besluit tot consolidatie, zonder dat in het Voorontwerp wordt bepaald wat het
goederenrechtelijk effect van een dergelijk besluit is.
Het huidige artikel 9.5 Voorontwerp houdt bovendien onvoldoende rekening met het feit dat de specifieke
omstandigheden van het geval verschillen van insolventie tot insolventie. Niet in alle insolventies is het nodig
om de consolidatie te laten uitstrekken over alle activa en passiva. Bijvoorbeeld in het door Van Hees [23]

beschreven geval van consolidatie van de kosten van de curator, lijkt het niet noodzakelijk om ook de passiva te
consolideren. Het Voorontwerp biedt de rechtbank niet de flexibiliteit om te bepalen dat de consolidatie slechts
een beperkte reikwijdte heeft en niet verder mag gaan dan voor een effectieve en efficiënte behandeling en
afwikkeling gewenst. Ik zou dan ook menen dat de in het Voorontwerp een bepaling moet worden opgenomen
dat de rechtbank kan bepalen hoe ver de consolidatie strekt. Dit biedt het systeem van Titel 9 van het
Voorontwerp de nodige flexibiliteit en sluit dan ook beter aan bij de huidige praktijk.

3.4 Eén verificatievergadering
  Het ligt voor de hand dat de Commissie een bepaling tot het bij voorkeur houden van één verificatievergadering

heeft opgenomen in het Voorontwerp. Immers, de Hoge Raad heeft het arrest Van Kempen en Begeer/Zilfa en
DCW [24] niet alleen geoordeeld dat geconsolideerde behandeling van faillissementen onder omstandigheden
kan en mag plaatsvinden maar ook dat dan wel één verificatievergadering in de geconsolideerd af te wikkelen
faillissementen moet plaatsvinden. De Hoge Raad motiveerde dit aldus: [25]

'Volgens dat stelsel [het stelsel van de Faillissementswet; toev. CMH] zijn alle schuldeisers voor wie de
failliete boedel tot verhaal strekt, bevoegd de juistheid van de vordering van een andere schuldeiser, de
beweerde voorrang of het beweerde recht van terughouding te betwisten of zich bij de betwisting van de
curator aan te sluiten. Dit brengt mee dat in het door de Rb. aanwezig geachte geval van een boedel
slechts als geverifieerde vorderingen kunnen gelden vorderingen die zijn geverifieerd op een in beide
faillissementen tezamen gehouden verificatievergadering waaromtrent alle bekende schuldeisers van
beide vennootschappen door de curatoren schriftelijk zijn verwittigd en waar die crediteuren de in de art.
116 tweede zin en 119 eerste lid tweede zin bedoelde bevoegdheden hebben kunnen uitoefenen, dan wel
in een op grond van verwijzing in die vergadering gevoerde renvooiprocedure.'

Zolang er nog geen verificatievergadering heeft plaatsgevonden op het moment van het besluit tot consolidatie,
is er geen probleem. Dan moet er één geconsolideerde verificatievergadering gaan plaatsvinden. Wanneer in
de insolventies waarvan wordt besloten dat deze geconsolideerd gaan worden afgewikkeld al een
verificatievergadering heeft plaatsgevonden, dan moet er nog een geconsolideerde verificatievergadering
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plaatsvinden. In lid 4 van artikel 9.5 Voorontwerp wordt immers bepaald dat een vordering die vóór de
consolidatie reeds was geverifieerd, door de bewindvoerder, de schuldeisers en de schuldenaren alsnog kan
worden betwist. [26]

De kans dat er al een verificatievergadering heeft plaatsgevonden in de individuele insolventies is vrij groot.
Immers, in het Voorontwerp is bepaald dat de datum voor de verificatievergadering uiterlijk vier weken na het in
kracht van gewijsde gaan van de insolventverklaring of het eindigen van de afkoelingsperiode (maximaal drie
maanden) wordt bepaald. Weliswaar moet er een periode van veertien dagen zitten tussen deze datum en de
datum van de verificatievergadering, maar heel veel langer dan vier maanden zal het dus niet duren voordat er
een verificatievergadering plaatsvindt. Ik acht het bij een enkelvoudige insolventie al nagenoeg ondoenlijk om te
komen tot een goede verificatie binnen een zo korte termijn, zeker wanneer beoogd wordt om alle schuldeisers
in één keer te verifiëren nu nagekomen vorderingen niet meer kunnen worden geverifieerd volgens het
Voorontwerp, maar acht de kans op een goede verificatie vrijwel uitgesloten als voorafgaande daaraan ook nog
beslist moet zijn over consolidatie. Dat vereist immers een zitting waarin alle belanghebbenden in de
afzonderlijke insolventies behoorlijk in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord over het
consolidatieverzoek en vervolgens een - voor beroep vatbare - beschikking van de rechtbank.
Gezien de korte termijnen voor het houden van een verificatievergadering, zal er in de meeste gevallen waarin
er sprake is van een besluit tot consolidatie van insolventies sprake zijn van een extra last voor bewindvoerder,
rechtbank en schuldeisers omdat er een nieuwe verificatievergadering moet plaatsvinden. Overigens zou ik er
voor willen pleiten dat artikel 5.3.1 van het Voorontwerp wordt aangepast, in die zin dat de termijn van vier
weken na het in kracht van gewijsde gaan van de insolventverklaring dan wel het eindigen van de
afkoelingsperiode vervalt. Dit zou niet alleen leiden tot het verminderen van lasten in het geval van een na
afloop van de in artikel 5.3.1 Voorontwerp bedoelde periode tot stand gekomen onherroepelijk besluit tot
consolidatie maar ook tot het verminderen van lasten bij een 'gewoon' enkelvoudige insolventie. De gedachte
dat na ommekomst van een termijn van maximaal ongeveer vier maanden wel duidelijk zal zijn of tot een
uitkering kan worden overgegaan en een verificatievergadering dus nodig is, is niet aan de praktijk getoetst. Als
er één bepaling in de huidige Faillissementswet is die in de praktijk niet wordt toegepast, is het wel artikel 108
Fw, waarin wordt bepaald dat de rechter-commissaris uiterlijk binnen veertien dagen nadat het vonnis tot
faillietverklaring in kracht van gewijsde is gegaan de datum bepaalt waarop de verificatievergadering wordt
gehouden. Het is dan ook niet begrijpelijk waarom deze bepaling in niet-gewijzigde vorm is teruggekeerd in het
Voorontwerp.

3.5 Positie van separatisten
  Voor separatisten is het van belang te weten of een besluit tot geconsolideerde afwikkeling van meerdere

insolventies gevolgen heeft voor hun positie als zekerheidsgerechtigde. De waarde van de zekerheden is
immers van invloed op de mate waarin banken bereid en in staat zijn om kapitaal ter beschikking te stellen. [27]

Op basis van het zogenoemde Basel II-akkoord [28] zijn banken verplicht om een bepaald minimumkapitaal aan
te houden voor krediet-, markt- en operationele risico's. Er zijn verschillende methoden om het aan te houden
minimumkapitaal te berekenen maar in de kern komt het hierop neer dat een bank een minimumpercentage
kapitaal moet aanhouden gebaseerd op het totaal uitgezette krediet. De waarde van de zekerheden mag in
mindering worden gebracht op het uitgezette krediet en verlaagt daarmee het kapitaalbeslag van een bank. De
waarde van de zekerheden wordt berekend op basis van de gemiddelde opbrengst van de zekerheden uit de
defaultdossiers van een bank over een aantal jaren. Wanneer een beslissing om meerdere insolventies
geconsolideerd af te wikkelen invloed zou hebben op de waarde van de zekerheden, zullen banken meer
kapitaal moeten aanhouden ten opzichte van de door deze bank uitgeleende gelden, en wordt de
kredietverstrekking dus schaarser en duurder. Niet alleen voor de positie van de separatist maar ook voor de
(toekomstige) positie van een schuldenaar is het dus relevant om te beoordelen of een beslissing tot
consolidatie invloed heeft op de positie van de separatist.
Het Voorontwerp zelf bevat geen enkele bepaling over de gevolgen van een besluit tot consolidatie voor de
positie van de separatist. Hetzelfde geldt overigens voor andere schuldeisers met een bijzonder recht met
betrekking tot vermogensbestanddelen van de schuldenaar wiens boedel in de consolidatie wordt betrokken. De
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separatist en andere schuldeisers moeten het doen met de hoofdregel dat de verschillende vermogens worden
aangemerkt als één vermogen. Hiervoor heb ik reeds betoogd dat het naar mijn mening noodzakelijk is dat in
het Voorontwerp wordt bepaald wat het goederenrechtelijk effect is van het besluit tot consolidatie.
Voor banken betekent het ontbreken van een bepaling omtrent de gevolgen van het besluit tot consolidatie voor
de separatist onzekerheid. Bij het bepalen van het door een bank gelopen risico bij de kredietverlening in
concernverband, kan deze bank het risico dat zij loopt op basis bepalingen in het Burgerlijk Wetboek
incalculeren. Het mogelijke risico dat een rechtbank zal bepalen dat er sprake is van een situatie waarin
consolideerde behandeling en afwikkeling op zijn plaats is, het moment waarop de rechtbank dit besluit en de
gevolgen die dit op basis van het Voorontwerp zou hebben, zijn door een bank niet in te schatten op het
moment van de kredietverlening. Immers, de tweede mogelijke grondslag voor consolidatie [29] biedt een

schuldenaar, schuldeiser en bewindvoerder [30] ruimte om ook een verzoek te doen voor geconsolideerde
behandeling en afwikkeling wanneer er geen sprake is van een vermogensvermenging. Dit verzoek kan
bovendien plaatsvinden direct bij de aanvraag van de insolventie of kort daarna, op een moment waarop de
bank haar zekerheidsrechten wellicht nog niet heeft uitgewonnen.
Deze onzekerheid omtrent de gevolgen van een geconsolideerde afwikkeling bestaat met name wanneer
verschillende banken verschillende in de consolidatie betrokken vennootschappen financieren en elk bank van
de door deze bank gefinancierde vennootschap een (eerste) pandrecht heeft gekregen. Wanneer het besluit tot
consolidatie tot gevolg zou hebben dat er sprake is van 'vermenging op grond van de wet' als gevolg van het feit
dat er na consolidatie nog slechts sprake is van één vermogen, terwijl er in feite geen vermenging van de
verpande zaken heeft plaatsgevonden, ziet de bank zijn positie van pandhouder van een deel van de verpande
zaken mogelijk in rook opgaan [31] . Weliswaar kan de bank gedurende de insolventie een beroep doen op
artikel 2.2.10 Voorontwerp en de rechtbank verzoeken een afwijkende regeling te geven voor zijn positie, maar
het lijkt mij ook vanuit het oogpunt van stabiliteit bij de kredietverlening onaanvaardbaar dat een bank voor de
waarde van zijn zekerheden in dergelijke gevallen afhankelijk is van een beslissing van de rechtbank om een
afwijkende regeling toe te staan.

3.6 Positie concurrente crediteuren
  De positie van de concurrente crediteuren wijzigt per definitie als gevolg van een besluit tot geconsolideerde

behandeling en afwikkeling van meerdere insolventies. De verhouding tussen activa en passiva (inclusief
boedelschulden) zal per schuldenaar verschillend zijn en dus ook in geconsolideerde zin anders zijn dan bij de
individuele schuldenaar. Concurrente crediteuren van een zogenoemde 'volle' boedel zullen slechter af zijn als
gevolg van consolidatie dan concurrente crediteuren van een zogenoemde 'lege' boedel.
Ik ben bij het bespreken van de tweede grondslag voor consolidatie al kort in gegaan op de positie van de
concurrente schuldeisers van de individuele schuldenaren. Er moet in beginsel van worden uitgegaan dat een
schuldeiser niet zomaar een relatie is aangegaan met een bepaalde schuldenaar. De schuldeiser zal zich bij het
aangaan van deze relatie hebben (kunnen) laten informeren over de vermogenspositie van de beoogde
schuldenaar. Dit geldt zowel voor de schuldeiser die een relatie is aangegaan met de schuldenaar met de 'volle'
boedel als voor de schuldenaar met een 'lege' boedel. Een besluit tot geconsolideerde afwikkeling gaat hieraan
geheel voorbij en plaatst alle concurrente schuldeisers in dezelfde positie. [32] Juist omdat een besluit tot
consolidatie verregaande gevolgen kan hebben voor de verschillende concurrente schuldeisers, moet slechts in
het geval van de boedels niet of slechts tegen onevenredige kosten gescheiden kunnen worden, gebruik
gemaakt kunnen worden van de mogelijkheid van consolidatie.
Wanneer zowel de moedervennootschap als de dochtervennootschap insolvent zijn verklaard, kan het nadeel
van een besluit tot geconsolideerde afwikkeling voor de concurrente schuldeisers nog groter zijn, namelijk in het
geval de moedervennootschap een zogenoemde 403-verklaring [33] voor de dochtervennootschap heeft
afgelegd. Zonder een besluit tot consolidatie heeft de concurrente crediteur met een vordering op de
dochtervennootschap uit hoofde van een rechtshandeling naast de vordering op de dochtervennootschap ook
een (hoofdelijke) concurrente vordering op de moedervennootschap. Deze schuldeiser kan de vordering
derhalve in beide insolventies indienen en bij een enkelvoudige afwikkeling op een uitkering uit beide
insolventies aanspraak maken (uiteraard tot maximaal de hoogte van de vordering). Hoewel de Commissie zich
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hierover niet uitlaat, lijkt de Commissie voor ogen te hebben dat het gevolg van een besluit tot consolidatie is
dat een schuldeiser met een hoofdelijke vordering uit hoofde van de 403-verklaring maar één vordering kan
indienen in de geconsolideerde insolventie. Reumers is van oordeel dat met de vorderingen van een door
persoonlijke zekerheden van een in de consolidatie betrokken schuldenaar maar één maal rekening behoeft te
worden gehouden. [34] Of dit leidt tot een benadeling van de positie van de desbetreffende schuldeiser hangt af
van de omvang van het gerealiseerd actief in de geconsolideerde boedel ten opzichte van de betrokken
individuele boedel. [35] Het enkele feit dat dit tot een (aanmerkelijk) nadeel kan leiden voor concurrente
schuldeisers, die dachten te kunnen profiteren van de verstrekte 403-verklaring, maakt dat dit een extra reden is
om consolidatie alleen maar in uitzonderingsgevallen toe te laten.

3.7 Aandelen in een insolvente dochtervennootschap
  In het Voorontwerp noch in de toelichting is verder aandacht besteed aan de gevolgen van een besluit tot

consolidatie voor de aandelen in een in de consolidatie betrokken dochtervennootschap, wanneer zowel de
moeder als de dochter insolvent worden verklaard. [36] Het is zonder nadere toelichting onduidelijk wat in
dergelijke gevallen het door de Commissie beoogde gevolg is van de consolidatie. Het kan niet zo zijn dat zowel
de aandelen in de dochter als de vermogensbestanddelen van de dochter deel uitmaken van het
geconsolideerde vermogen. Reumers betoogt dat deze situatie alleen lastig is in het uitzonderlijke geval dat de
aandeelhouders van de in de consolidatie betrokken schuldenaren een uitkering zouden krijgen. In dat geval
ontvangt de moedervennootschap als aandeelhoudster van de dochter nog een uitkering die als (een soort van
nagekomen bate) in de geconsolideerde boedel valt. [37] Los van het feit dat hiermee een Escher-achtige
situatie ontstaat omdat de moedervennootschap als aandeelhouderster van de dochter weer een aanspraak
heeft op de nagekomen bate in de geconsolideerde boedel, lijkt het voor deze situatie voor de hand te liggen
dat het Voorontwerp zou bepalen dat de aandelen in de dochter komen te vervallen wanneer ook de (enig-
)aandeelhoudster insolvent is en er sprake is van een geconsolideerde behandeling en afwikkeling van de beide
insolventies. De aandelen in de insolvente dochtervennootschap zullen een negatieve waarde hebben,
waardoor een eventuele pandhouder geen directe vermogensschade leidt als gevolg van het vervallen van de
aandelen in de dochter. Mocht een dergelijke pandhouder wel indirecte schade leiden, kan aan haar een (post-
concurrente) schadevergoedingsvordering worden toegekend.

3.8 Bestuurdersaansprakelijkheid
  In artikel 9.6 van het Voorontwerp wordt aandacht besteed aan de vordering uit hoofde van

bestuurdersaansprakelijkheid van artikel 8.2 van het Voorontwerp. In artikel 9.6 van het Voorontwerp wordt
bepaald dat met het tekort in de boedel als bedoeld in artikel 8.2 van het Voorontwerp het tekort van de
geconsolideerde vermogens wordt bedoeld. [38] De Commissie erkent dat dit onder omstandigheden kan leiden
tot een substantiële uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen maar stelt dat de
gevolgen kunnen worden verzacht door de mogelijkheden tot disculpatie en matiging (artikel 8.2 leden 3 en 5
van het Voorontwerp).
Ik vind deze voorgestelde regeling niet voldoende doordacht. [39] Te grof, omdat het geen onderscheid maakt
tussen bestuurders (en commissarissen) van een moeder- of holdingvennootschap en die van de dochter- of
concernvennootschap. Zeker wanneer de consolidatie noodzakelijk is vanwege vermenging als gevolg van een
vanuit de moeder- of holdingvennootschap geleid zero-balance systeem van cash management, kan niet
zonder meer worden geoordeeld dat de bestuurder van de dochter- of concernvennootschap zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld. Niet voldoende doordacht omdat het wel erg makkelijk is te constateren dat de
gevolgen kunnen worden verzacht door een beroep op disculpatie en matiging. Daarmee wordt geheel voorbij
gegaan aan het feit dat alleen al het voeren van een procedure veel tijd, geld en energie kost, welke niet worden
vergoed door een (gedeeltelijke) afwijzing van de vordering van de bewindvoerder op grond van disculpatie
en/of matiging.

4Conclusie
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Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat ik geen voorstander ben van de voorgestelde regeling voor de
geconsolideerde afwikkeling van insolventies. Dat er een bepaling in de nieuwe Insolventiewet moet komen, waarin
codificatie plaatsvindt van de uitspraak van de Hoge Raad inzake Van Kempen en Begeer/Zilfa en DCW en de
uitspraak van de rechtbank inzake Infotheek is uiteraard niet meer dan logisch en terecht. Echter, naar mijn mening
komt er maar één grondslag voor een verzoek en besluit tot consolidatie in aanmerking en dat is de situatie waarin
er sprake is van een zodanige vermenging van de activa en/of passiva van twee of meer schuldenaren, dat separate
behandeling en afwikkeling van de insolventies niet, althans niet tegen evenredige kosten, mogelijk is. In dat geval
weegt het nadeel dat bepaalde schuldeisers onherroepelijk leiden van dit besluit op tegen het feit dat zonder een
besluit tot consolidatie geen zinvolle behandeling en afwikkeling van de insolventie mogelijk is. Er is geen noodzaak
voor een 'vermenging van alle vermogensbestanddelen op grond van de wet' bij consolidatie van meerdere
insolvente schuldenaren, zoals lijkt te worden beoogd met artikel 9.5 van het Voorontwerp. De (goederenrechtelijke)
gevolgen van de feitelijke vermenging van vermogensbestanddelen van de diverse schuldenaren, moeten primair
worden beheerst door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer daarvan zou moeten worden afgeweken,
dan moet dit alleen maar kunnen op grond van daartoe strekkende specifieke bepalingen in het Voorontwerp,
waarbij aan de rechtbank de ruimte moet worden gegeven om te bepalen dat de consolidatie niet verder strekt dan
voor een effectieve en efficiënte afwikkeling van de betrokken schuldenaren gewenst is. Artikel 9.6 van het
Voorontwerp inzake de bestuurdersaansprakelijkheid verdient een nadere bestudering en een meer genuanceerde
uitwerking ter bescherming van de belangen van bestuurders die zich niet aan kennelijk onbehoorlijk bestuur hebben
schuldig gemaakt.

Voetnoten

Voetnoten
[*] Mr. drs. C.M. Harmsen is advocaat te Amsterdam.
[1] Voor een gedetailleerde bespreking van dit onderwerp verwijs ik naar de dissertatie van M.L.H. Reumers,

Samengevoegde afwikkeling van faillissementen, diss. Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007.
[2] HR 25 september 1987, NJ 1988/136, m.nt. G (Van Kempen en Begeer/Zilfa en DCW).
[3] Zie voor een bespreking van Titel 9 van het Voorontwerp ook M.L.H. Reumers en J.W. Winter, Het

geconsolideerde faillissement in het Voorontwerp, in: Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd,
onder redactie van J.A. van de Hel, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen en J.H. Verdonschot, Ars Aequi Libri,
Nijmegen, 2008, pagina 253-262.

[4] Ik zal hierna nog slechts refereren aan vennootschappen. Voor andere rechtspersonen geldt evenwel
hetzelfde als ik hier opmerk over vennootschappen.

[5] M.L.H. Reumers, a.w., pagina 15 e.v. maakt een onderscheid tussen organisatorische, economische,
personele en financiële verbondenheid.

[6] HR 18 april 2003, JOR 2003/160, m.nt. S.M. Bartman, ro 3.5.1.
[7] Zie noot 2. De Hoge Raad verenigde zich met het oordeel van de Rechtbank dat het niet mogelijk was om de

boedels op reële basis te scheiden. De Hoge Raad oordeelde verder dat in cassatie terecht werd geklaagd
over het feit dat in de beide aan de orde zijnde faillissementen wel afzonderlijke verificatievergaderingen
waren gehouden en er aldus geen sprake was van volledige consolidatie van activa en passiva van de beide
faillissementen.

[8] Rechtbank 's-Gravenhage, 27 december 1995, JOR 1996/87.
[9] M.L.H. Reumers, a.w., pagina 237-244, M.W. Josephus Jitta, Gedachten omtrent de geconsolideerde

afwikkeling van faillissementen, in: S.C.J.J. Kortmann en T.H.D. Struycken (red.), Privaatrecht in de herijking
van het faillissementsrecht. 21e eeuw. Deventer: Kluwer 1999, pagina 103-113, A. van Hees,
Declaratieperikelen, TvI, 2002/227, S.C.J.J. Kortmann, Geconsolideerd declareren, TvI 2002/333, A.J.
Verdaas, Declaratieperikelen. II, TvI, 2002/333.1 en A. van Hees, naschrift naar aanleiding van de reacties
van Kortmann en Verdaas, TvI 2002/333.2, Insolad Praktijkregels voor Curatoren, d.d. 8 september 2004.

[10] M.W. Josephus Jitta, a.w., pagina 105.
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[11] M.L.H. Reumers, a.w., pagina 243.
[12] A. van Hees, Declaratieperikelen, TvI, 2002/227.
[13] Toelichting artikel 9.1 Voorontwerp.
[14] Artikel 9.1 lid 1 Voorontwerp.
[15] Toelichting artikel 9.1 Voorontwerp.
[16] Artikel 9.1 lid 1 Voorontwerp.
[17] Toelichting artikel 9.1 lid 1 Voorontwerp.
[18] A. van Hees, Declaratieperikelen, TvI, 2002/227.
[19] Artikel 9.5 lid 1 Voorontwerp.
[20] Toelichting op artikel 9.5 lid 1 van het Voorontwerp. Juist omdat consolidatie nieuw is, lijkt het voor de hand

te liggen om ten minste alle belangrijke gevolgen in de toelichting te bespreken.
[21] Toelichting op artikel 9.5 lid 5 BW.
[22] Toelichting op artikel 9.5 lid 5 BW.
[23] Van Hees, Declaratieperikelen, TvI, 2002/227.
[24] Zie noot 2.
[25] Hoge Raad, 25 september 1987, NJ 1988/136, m.nt. G, r.o. 3.3.
[26] Alleen die schuldeiser die reeds eerder een vordering of aan een vordering toegekende rang heeft betwist en

wiens betwisting in een renvooiprocedure reeds is verworpen, kan niet nogmaals deze vordering of
toegekende rang betwisten. Een lopende renvooiprocedure wordt geschorst.

[27] Ik verwijs voor een nadere onderbouwing naar de Insolad workshop van 15 mei 2007 met de titel Het
bancaire perspectief, welke is verzorgd door de heer Ch. Goosmann.

[28] Richtlijn van het Baselse Comité van Bankentoezichthouders, geïmplementeerd in de Europese Unie door
middel van de Capital Requirements Directive. De Capital Requirements Directive is geïmplementeerd in de
Wet Financieel Toezicht, daarop gebaseerde besluiten en beleidsrichtlijnen van De Nederlandsche Bank.

[29] Zie paragraaf 3.1.2 hiervoor.
[30] Wanneer de insolventie van een schuldenaar eenmaal is uitgesproken heeft alleen de bewindvoerder nog

het recht om te verzoeken om geconsolideerde behandeling.
[31] R.D. Vriesendorp, Faillissement en (enkele complicaties door) oneigenlijke vermenging, TvI 1999, nummer 1,

pagina 3-12.
[32] Zie ook Josephus Jitta, a.w., pagina 106.
[33] Verklaring als bedoeld in artikel 2:403 lid 1 BW.
[34] Reumers, a.w., pagina 265.
[35] Reumers, a.w., pagina 266.
[36] Zie hierover onder meer Josephus Jitta, a.w., pagina 107 en Reumers, a.w., pagina 241.
[37] Reumers, a.w., pagina 241.
[38] Ook Reumers concludeert tot bestuurdersaansprakelijkheid voor het geconsolideerde tekort, waarbij

uitwassen kunnen worden voorkomen door toepassing van de matigingsbevoegdheid, a.w., pagina 312.
[39] Zie ook J.B. Huizink, 'Insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid', in: J.A. van de Hel, M.C.A. van den

Nieuwenhuijzen en J.H. Verdonschot (red.), Het voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd, Nijmegen:
Ars Aequi Libri 2008, p. 203-216.
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