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348. Materiële voorwaarden 
bij rechtsmiddel tegen failliet-
verklaring
Mr. F. el Houzi en Mr. P.J. Peters

uit Hoge raad 5 juni 2015, eCli:nl:Hr:2015:1473 (HsK/Bosma) blijkt dat indien gedurende een verzet tegen 
een faillietverklaring de vordering van de aanvrager is voldaan het faillissementsvonnis dient te worden 
vernietigd. Dit in tegenstelling tot het geval dat hoger beroep tegen een faillietverklaring wordt ingesteld, 
aldus Hoge raad 10 november 2006, eCli:nl:Hr:2006:AY6204 (Hesco/Freudenberg). in deze bijdrage wordt 
getracht een praktisch overzicht te geven van de laatste stand van zaken rondom de materiële vereisten voor 
faillietverklaring met bijzondere aandacht voor de genoemde arresten.

inleiding

Voor de faillietverklaring is vereist dat summierlijk 
blijkt van het bestaan van feiten en omstandigheden die 
aantonen dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat 
hij heeft opgehouden te betalen, ook wel de ‘faillissement-
stoestand’ genoemd. Indien het faillissement door een 
schuldeiser wordt verzocht, moet bovendien summierlijk 
van zijn vorderingsrecht blijken.1 Is de schuldenaar 
eenmaal in staat van faillissement verklaard en wil hij 
daartegen opkomen, dan staat voor hem één van de 
volgende twee mogelijkheden open: hetzij het instellen 
van verzet indien hij op de aanvraag niet is gehoord, 
hetzij het instellen van hoger beroep in geval hij wel op de 
aanvraag is gehoord. De vraag of de schuldenaar verkeert 
in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen, dient 
te worden beoordeeld aan de hand van gegevens die ten 
tijde van de beslissing van de rechter gelden. Er vindt 
derhalve een toetsing ex nunc plaats.2 Ten aanzien van het 
vorderingsrecht van de aanvrager ligt het ingewikkelder. 
Terwijl de Hoge Raad in zijn arrest van 10 november 
2006 (ECLI:NL:HR:2006:AY6204 (Hesco/Freudenberg)) 
bepaalt dat in hoger beroep de faillietverklaring niet kan 
worden vernietigd op de enkele grond dat de vordering 
van de aanvrager inmiddels is voldaan, oordeelt hij in zijn 
onlangs gewezen arrest HSK/Bosma dat zulks niet voor 

1 Art. 1 en art. 6 lid 3 Fw.
2 HR 1 maart 2002, JOL 2002, 132, HR 10 november 2006, NJ 2006, 610, HR 

11 juli 2008, NJ 2008, 404, HR 3 mei 2013, NJ 2013, 275 en HR 17 januari 
2014, NJ 2014, 61.

verzet geldt. In deze bijdrage wordt getracht een praktisch 
overzicht te geven van de laatste stand van zaken rondom 
de materiële vereisten van faillietverklaring met bijzondere 
aandacht voor de genoemde arresten.

Faillissementstoestand en vordering van de 
vrager

Een schuldenaar verkeert in de faillissementstoestand 
wanneer hij (1) meerdere schuldeisers heeft (het plurali-
teitsvereiste) en (2) is opgehouden te betalen. Het hebben 
van meerdere schuldeisers is evident noodzakelijk nu het 
faillissement juist een verdeling van het vermogen van 
de schuldenaar onder de gezamenlijke schuldeisers ten 
doel heeft. Het hebben van meerdere schulden aan één 
schuldeiser is dus onvoldoende.3 De Hoge Raad houdt 
in zijn onlangs gewezen arresten van 17 januari 2014, 
NJ 2014, 61 en 11 juli 2014, NJ 2014, 407 (Berzona), 
vast aan het pluraliteitsvereiste. Voor die pluraliteit van 
schuldeisers is niet vereist dat de andere schuldeisers op 
betaling van hun vorderingen aandringen of met executie-
maatregelen dreigen. Evenmin behoeven die vorderingen 
opeisbaar of onbetwist te zijn om toch als steunvordering 
in aanmerking genomen te kunnen worden. Bovendien 
kunnen de vordering tot het verrichten van onderhoud en 
de vordering tot het verschaffen van het genot van een zaak 
welke voortvloeit uit een duurovereenkomst op zichzelf 
een steunvordering opleveren. Een toekomstige vordering 

3 HR 24 juli 1995, NJ 1995, 733.



TIJDSCHRIFT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN INSOLVENTIERECHTPRAKTIJK   NUMMER 7, NOVEMBER 2015 / SDU 27

De vraag of de schuldenaar in een faillissements-
toestand verkeert, dient te worden beoordeeld aan 

de hand van gegevens die gelden ten tijde van de 
door de rechter te geven beslissing

kan echter niet tot steunvordering dienen. Het is immers 
onvoldoende zeker dat deze vordering daadwerkelijk zal 
ontstaan.4

Voorts is vereist dat de schuldenaar in de toestand verkeert 
dat hij heeft opgehouden te betalen. Ook indien blijkt dat 
opeisbare schulden aan meerdere schuldeisers bestaan, 
neemt dit niet weg dat een rechter de verzochte faillietver-
klaring kan weigeren. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld 
zijn dat de vordering(en) om gegronde redenen worden 
betwist, andere schuldeisers (dan de aanvrager) geen 
faillissement verlangen, of met schuldeisers een betalings-
regeling is getroffen. 

Tot slot moet naast de faillissementstoestand summierlijk 
blijken van het vorderingsrecht van de aanvragende 
schuldeiser. Dát er een vorderingsrecht is moet wel 
vaststaan5, maar aan de bewijslevering worden niet al te 
zware eisen gesteld en het oordeel daaromtrent is feitelijk 
van aard.6

eerste aanleg: toetsing ex nunc

De vraag of de schuldenaar in een faillissementstoe-
stand verkeert, dient te worden beoordeeld aan de hand 
van gegevens die gelden ten tijde van de door de rechter 
te geven beslissing. Uitgangspunt hierbij is dus een 
toetsing ‘ex nunc’.7 Een toetsing ex nunc geldt ook voor 
de vraag of is voldaan aan het vereiste dat de aanvrager 
van het faillissement een vordering op de schuldenaar 
heeft. Ontbreekt die vordering ten tijde van de beslissing 
van de rechter, dan ontbreekt tevens de bevoegdheid het 
faillissement aan te vragen.8

Hoger beroep: zowel toetsing ex nunc als toet-
sing ex tunc?

In het Hesco/Freudenberg-arrest van 2006 lijkt de Hoge 
Raad voor de vraag of de aanvrager een vordering heeft te 
kiezen voor de ‘ex tunc’ toets. In deze zaak heeft de rechtbank 
Hesco failliet verklaard op verzoek van schuldeiser 
Freudenberg. Hesco heeft tegen die faillietverklaring hoger 
beroep ingesteld omdat de vordering van Freudenberg door 
subrogatie is overgegaan op kredietverzekeraar Atradius. 
Freudenberg zou daardoor geen schuldeiser meer zijn en 
zou het faillissement dus onbevoegd hebben uitgelokt. Het 
hof heeft het faillissement echter in stand gelaten, omdat 
de subrogatie niet duidelijk uit de stukken bleek. De Hoge 
Raad verwerpt het cassatieberoep van Hesco en overwoog 
het volgende: ‘Indien op een daartoe strekkende aanvraag 
een faillietverklaring is uitgesproken, bepaalt de daarmee 
ingetreden toestand van faillissement de rechtspositie 

4 HR 11 juli 2014, NJ 2014, 407 (Berzona).
5 HR 22 augustus 1997, NJ 1997, 664.
6 HR 26 augustus 2003, NJ 2003, 693.
7 Zie ook HR 3 mei 2013, NJ 2013, 275 en HR 17 januari 2014, NJ 2014, 61.
8 HR 5 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1473 (HSK/Bosma).

van alle schuldeisers. Daarbij past dat de appelrechter 
niet reeds gehouden is het vonnis van faillietverklaring te 
vernietigen op de enkele grond dat de schuldenaar stelt, en 
de aanvrager niet weerspreekt of zelfs erkent, dat het aan de 
rechter in eerste aanleg summierlijk gebleken vorderings-
recht van de aanvrager niet bestaat. Ook in zo’n geval mag 
de appelrechter dus zelfstandig beoordelen of summierlijk 
blijkt van het vorderingsrecht van de aanvrager.’9

Dit oordeel van de Hoge Raad is in lijn met de heersende 
leer dat het latere tenietgaan van de vordering niet 
zonder meer ertoe leidt dat het faillissement moet worden 
vernietigd.10 Is een faillietverklaring uitgesproken, dan 
bepaalt de daarmee ingetreden toestand van faillissement 

de rechtspositie van alle schuldeisers. Als gevolg daarvan 
is de appelrechter niet gehouden het faillissementsvonnis te 
vernietigen op de grond dat de in eerste aanleg summierlijk 
gebleken vordering van de aanvrager niet meer bestaat. De 
vraag of de vordering van de aanvrager ten tijde van de 
faillietverklaring bestond, is wel van belang.11 In dat geval 
is immers niet aan de voorwaarden van art. 6 lid 3 Faillis-
sementswet (Fw) voldaan en mitsdien het faillissement ten 
onrechte uitgesproken.

In dit kader is nog relevant hetgeen de Hoge Raad in 
r.o. 3.3.2. over het hoger beroep overweegt in het HSK/
Bosma-arrest van 2015, waarin sprake was van verzet en 
waarop hierna nader zal worden ingegaan: ‘(...) Ook de 
vraag of is voldaan aan het vereiste dat de aanvrager van 
het faillissement een vordering op de schuldenaar heeft, 
dient de rechter te beantwoorden aan de hand van de 
toestand ten tijde van zijn uitspraak. 
Vorenstaand uitgangspunt geldt zowel voor de rechter die 
in eerste aanleg oordeelt over een aangifte of een verzoek 
tot faillietverklaring (art. 2-7 Fw) als voor de rechter die 
daarover oordeelt na aanwending van het rechtsmiddel van 
verzet (art. 8 lid 2 en art. 10 Fw) dan wel hoger beroep (art. 
8 leden 1 en 3, art. 9 en art. 11 Fw).’
Dat de Hoge Raad overweegt dat de ex nunc toets tevens 
geldt voor de vraag of de aanvrager in hoger beroep een 
vordering heeft, is verwarrend en onzes inziens niet in lijn 
met de heersende leer (en r.o. 3.3.3 van dit arrest) dat na 
faillietverklaring de daarmee ingetreden toestand in hoger 

9 HR 10 november 2006, NJ 2006, 610.
10 W.L.P.A. Molengraaff en C.W. Star Busmann, De Faillissementswet, 4e druk, 

1955, p. 108-109, M. Polak en N.J. Polak, Faillissement en surseance van 
betaling, 7e druk, 1972, p. 58-59 en B. Wessels, Wessels Insolventierecht I, 
Deventer: Kluwer 2012, par. 1398.

11 HR 10 december 1954, NJ 1955, 538, HR 22 augustus 1996, NJ 1997, 664.
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beroep de rechtspositie van alle schuldeisers bepaalt. 

Ten aanzien van de faillissementstoestand wordt in hoger 
beroep daarentegen opnieuw getoetst of de schuldenaar 
in een toestand verkeert van te hebben opgehouden te 
betalen. Hierbij kan rekening worden gehouden met alle 
feiten en omstandigheden ten tijde van de oorspronkelij-
ke uitspraak en daarna (ex nunc).12 Ook voor de vraag of 
aan het pluraliteitsvereiste is voldaan, dient de appelrechter 
na te gaan of alle door de rechtbank in aanmerking 
genomen steunvorderingen ten tijde van hoger beroep nog 
bestaan. Hierbij mag het hof ook rekening houden met 
betalingsregelingen die de schuldenaar na faillissement 

met schuldeisers van steunvorderingen en betalingen die 
schuldeisers hebben ontvangen na de faillietverklaring.13 
Die betalingen zullen door een derde verricht moeten zijn, 
omdat de gefailleerde immers door de faillietverklaring het 
beheer en de beschikking over zijn vermogen heeft verloren 
(art. 23 jo. 13 Fw). Dergelijke betalingen leveren geen 
doorbreking van de paritas creditorum op, ook niet indien 
de vordering van de aanvrager onbetaald blijft of daarvoor 
geen zekerheid wordt gesteld.14

Kortom, indien de schuldenaar in staat van faillissement 
is verklaard en hij hoger beroep instelt, kan hij niet aan 
het faillissement ontkomen door enkel de aanvragende 
schuldeiser te betalen. De schuldenaar doet er in dat geval 
verstandig aan de steunvorderingen te betalen dan wel 
daarvoor een betalingsregeling te treffen. Betaling van 
schuldeisers kan zoals reeds vermeld louter door een derde 
geschieden. 

Verzet: toetsing ex nunc

De Hoge Raad overweegt in het HSK/Bosma-arrest van 
2015 dat de in het Hesco/Freudenberg-arrest van 2006 
omschreven ‘nuancering’ (onzes inziens: ‘regel’) beperkt is 
tot het geval dat de failliet hoger beroep instelt (en dus in 
eerste aanleg is gehoord). Voor de schuldenaar die niet is 
gehoord en vervolgens in verzet komt, geldt die nuancering 
niet. In het HSK/Bosma-arrest van 2015 is de schuldenaar 
(HSK) niet op de zitting verschenen en is de schuldenaar een 

12 HR 19 april 1974, NJ 1974, 440.
13 Vgl. HR 3 mei 2013, NJ 2013, 275; HR 11 juli 2008, NJ 2008, 404, HR 22 juli 

1988, NJ 1988, 912 en HR 17 januari 2014, NJ 2014, 61. Zie ook B. Wessels, 
Wessels Insolventierecht I, Deventer: Kluwer 2012, par. 1187; N.J. Polak en 
M. Pannevis, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2011, par. 3.14.6 en A.M.J. 
van Buchem-Spapens en Th.A. Pouw, Faillissement, surseance van betaling 
en schuldsanering, Deventer: Kluwer 2008, p. 16.

14 HR 17 januari 2014, NJ 2014, 61.

dag na zijn faillietverklaring in verzet gekomen. Vervolgens 
is de vordering van de aanvragende schuldeiser (Bosma) – 
kennelijk door een derde – voldaan. 

De Hoge Raad overweegt in dit verband dat het 
rechtsmiddel van verzet de strekking heeft dat het geding 
op tegenspraak in dezelfde instantie wordt voortgezet en 
de niet-verschenen gedaagde alsnog de gelegenheid biedt 
zijn belangen te verdedigen.15 Gelet op die strekking en de 
ingrijpende gevolgen van een faillietverklaring, kan volgens 
de Hoge Raad de failliet die in verzet komt, baat hebben bij 
het verweer dat de vordering van de aanvrager niet, of niet 
langer, bestaat. Naar het oordeel van de Hoge Raad had het 
hof in dit geval dus moeten onderzoeken of de vordering 
van verzoeker nog bestond ten tijde van de uitspraak van 
de rechtbank op het verzet. 

Anders dan in het geval van hoger beroep kan de failliet 
die in verzet komt wel succesvol het faillissementsvonnis 
laten vernietigen door de vordering van de aanvrager te 
voldoen. Zulks zal doorgaans ook de meest eenvoudige 
wijze zijn om aan het faillissement te ontsnappen. Betaling 
van de steunvordering(en) is in dat geval niet vereist. 
Mocht voldoening van de vordering van de aanvrager niet 
mogelijk zijn (bijvoorbeeld wegens de hoogte daarvan), 
dan bestaat het alternatief om op te komen tegen de fail-
lissementstoestand door de steunvorderingen te voldoen of 
betalingsregelingen te treffen.

ongewenst verschil in maatstaf

In hogerberoepgevallen is – met het oog op de belangen 
van andere schuldeisers – niet relevant of de vordering van 
de aanvragende schuldeiser nog bestaat. Wanneer namelijk 
de staat van faillissement is ingetreden, bepaalt deze 
volgens de Hoge Raad ook de rechtspositie van de andere 
schuldeisers en behoort de mogelijkheid van vernietiging 
niet meer afhankelijk te zijn van de schuldeiser die het 
faillissement heeft aangevraagd.16 Waarom deze afweging 
van belangen in geval van verzet anders is, achten wij 
niet evident. In beide gevallen bestaat de vordering van 
de aanvrager niet (meer), maar kan materieel wel sprake 
zijn van een faillissementstoestand. Bovendien leidt dat 
onderscheid tot het ongewenste gevolg dat de niet op de 
faillissementszitting verschenen schuldenaar beter af is 
dan de wel verschenen schuldenaar. In dat geval ‘creëert’ 
de schuldenaar immers ten gunste van zichzelf ‘een uitstel 
van betaling’. Deze mogelijkheid zou hij verspelen indien 
hij op de zitting is gehoord. Onzes inziens dient – indien 
de schuldenaar eenmaal in staat van faillissement is 
verklaard – dan ook bepalend te zijn of materieel sprake 
is van een faillissementstoestand c.q. ten tijde van de fail-
lietverklaring de vordering van de aanvrager bestond. 
Een ander uitgangspunt zou kunnen leiden tot het risico 
dat schuldeisers oneigenlijk op afstand kunnen worden 

15 De Hoge Raad verwijst in dit verband naar HR 23 juni 1993, NJ 1993, 559.
16 HR 10 november 2006, NJ 2006, 610.

Anders dan in het geval van hoger beroep kan de 
failliet die in verzet komt wel succesvol het  
faillissementsvonnis laten vernietigen door de  
vordering van de aanvrager te voldoen
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gehouden, indien door andere schuldeisers in de tussentijd 
ingediende faillissementsverzoeken zijn afgewezen dan wel 
niet worden behandeld omdat het faillissement reeds was 
uitgesproken.

Kosten na vernietiging faillietverklaring

Wordt na het aanwenden van een rechtsmiddel een vonnis 
(of arrest) tot faillietverklaring vernietigd en de staat van 
faillissement opgeheven, dan rijst de vraag voor wiens 
rekening de – financiële – gevolgen van het faillissement 
zijn. De door de curator verrichte rechtshandelingen 
worden op grond van art. 13 Fw door de vernietiging 
niet aangetast, ongeacht wie op deze bepaling een beroep 
doet. Art. 15 lid 3 Fw geeft de rechter die de vernietiging 
uitspreekt de mogelijkheid de faillissementskosten en het 
salaris van de curator ten laste te brengen van de aanvrager 
van het faillissement, van de schuldenaar, dan wel van 
beiden, een en ander afhankelijk van het bestaan van het 
vorderingsrecht van de schuldeiser, alsmede de gedragingen 
van de partijen en het daarmede samenhangende risico 
voor de vernietiging. Voldoening van het salaris van de 
curator in hoger beroep dan wel verzet is dan ook niet 
nodig. De curator verkrijgt immers voor zijn salaris een 
executoriale titel. Hier sluipt voor de curator het risico 
dat hij, na vernietiging van het faillissement, verhaal moet 
nemen op de in de proceskosten veroordeelde partij (hetzij 
schuldenaar, hetzij schuldeiser) teneinde voldaan te worden. 
Dit zou onzes inziens tot onwenselijke uitkomsten kunnen 
leiden. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat het faillisse-
mentsvonnis na verzet wordt vernietigd op de enkele grond 
dat de schuldenaar de aanvrager voldoet, terwijl sprake is 
van een faillissementstoestand en de schuldenaar wordt 
veroordeeld in de proceskosten. 

slot

Een korte samenvatting van de belangrijkste aspecten 
rond de materiële voorwaarden voor faillietverklaring bij 
aanwending van een rechtsmiddel:
1. De vraag of de schuldenaar verkeert in de toestand dat 

hij heeft opgehouden te betalen, wordt ex nunc beoor-
deeld. Ook de vraag of is voldaan aan het vereiste dat 
de aanvrager van het faillissement een vordering op de 
schuldenaar heeft, dient de rechter te beantwoorden 
aan de hand van de toestand ten tijde van zijn uitspraak. 

2. Dit uitgangspunt geldt zowel voor de rechter in eerste 
aanleg als voor de rechter die daarover oordeelt na aan-
wending van het rechtsmiddel van verzet. 

3. Onzes inziens geldt dat uitgangspunt niet in hoger be-
roep nu na faillietverklaring de daarmee ingetreden toe-
stand in hoger beroep de rechtspositie van alle schuld-
eisers bepaalt. In hoger beroep is de appelrechter niet 
reeds gehouden het faillissementsvonnis te vernietigen 
op de grond dat het vorderingsrecht van de aanvrager 
niet bestaat.

4. De strekking van het rechtsmiddel van verzet, verzet 
zich – aldus het HSK/Bosma-arrest van 2015 – tegen 
een overeenkomstige toepassing bij verzet. In verzet 
kan de schuldenaar derhalve middels betaling van de 
aanvrager door een derde het faillissement doen ver-
nietigen.

5. Dit verschil in maatstaf tussen verzet en hoger beroep 
kan tot ongewenste uitkomsten leiden.

over de auteurs
Mr. F. el Houzi en mr. P.J. Peters zijn beiden als advocaat werkzaam bij AKD N.V. 
Mr. P.J. Peters is tevens redacteur van dit blad.

Materiële voorwaarden bij rechtsMiddel tegen faillietverklaring


