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De regeling van de z.g. "actio Pauliana" in het Belgisch en het Neder-
. lands Burgerlijk Wetboek 

Preadvies van Prof. Mr. J. H. Beekhuis 

1. Volgens art. 1177 B. W. ( = art. 2092 C. C.) omvat het verhaals
recht van schuldeisers in beginsel alle goederen en rechten, die tot het 
vermogen van de schuldenaar behoren. De wijze, waarop dit verhaals
recht verwezenlijkt moet worden, is uitgewerkt in het executierecht en 
het faillissementsrecht, terwijl de wet bovendien aan de schuldeisers 
bijzondere middelen tot bewaring van hun recht heeft toegekend. Hier
naast kent de C. C. nog een tweetal bijzondere regelingen, welke de 
strekking hebben de schuldeisers te beschermen tegen een schuldenaar, 
die in de zorg voor zijn vermogen als waarborg voor de schuldeisers 
tegenover hen tekort schiet. In de eerste plaats kunnen zij door middel 
van een z.g. zijdelingse vordering (action oblique) de rechten van de 
schuldenaar uitoefenen, wanneer deze door een stilzitten zijn vermogens
belangen dreigt te schaden (art. 1166 C. C.). En heeft de schuldenaar 
een positieve handeling verricht, waardoor hij zijn vermogen heeft 
verminderd, dan kunnen zij deze handeling aantasten, wanneer bij het 
verrichten ervan de opzet bestond de schuldeisers te benadelen (actio 
Pauliana geregeld in art. 1167 C. C.) 1. 

Deze zo sluitende regeling is niet in het Nederlands Wetboek van 1838 
overgenomen. Na uitvoerige beraadslagingen is nl. besloten de z.g. 
"action oblique" weg te laten, en wel omdat het de Nederlandse wet
gever niet juist leek de schuldeisers, die reeds ingevolge art. 475 e.v. Rv. 
derdenbeslag kunnen leggen, hiernaast nog de bevoegdheid toe te kennen 
de rechten van de schuldenaar onmiddellijk tegenover derden te vervolgen. 
Volgens AssER 2 zou overneming van de "action o blique" bovendien tot 
grote praktische moeilijkheden aanleiding geven: deze zou de grootste 
wanorde in de praktijk teweegbrengen, bijna onuitvoerbaar zijn en de 
gehele maatschappij als het ware door een wettelijke interdictie treffen. 
Wanneer men echter ziet, hoe de regeling van art. 1166 C. C. zich in de 
Belgische en Franse rechtspraktijk ontwikkeld heeft, dan komt men tot 
de conclusie, dat de bezwaren van Nederlandse zijde niet geheel gegrond 
zijn. Wel verre van tot grote verwarring te leiden, vindt het artikel slechts 
zelden toepassing, maar dit komt niet, doordat er geen behoefte aan zou 
bestaan, maar doordat de schuldenaar, die weet dat zijn schuldeisers 
kunnen ingrijpen, wanneer hij stilzit, er de voorkeur aan geeft zelf te 
handelen 3• En wat het argument betreft, ontleend aan het bestaan 
van de mogelijkheid van beslag onder derden, hierbij wordt over het 
hoofd gezien, dat er een belangrijk verschil in strekking bestaat tussen 
het leggen van derden-beslag en het instellen van de action oblique. 

1 Zie voor het verband tussen art. 1166 en 1167 PLANIOL-RIPERT-BouLANGER II (1957), 
n°. 1422; DE PAGE lil, n°. 207. 

2 Vergelijking, § 706. 
3 Zie PLANIOL-RIPERT-BOULANGER II, n°. 1367. 
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Het derden-beslag dient om de schuldeiser, die het gelegd heeft, een 
verhaalsobject te geven. Hetgeen de schuldeiser hierdoor toevalt, strekt 
in zijn persoonlijk voordeel. In het geval van art. 1166 treedt hij daaren
tegen op in het belang van de boedel van de schuldenaar, d.w.z. de 
schuldeisers in het algemeen zullen van de toewijzing van de vordering 
profiteren 1. Het gevolg hiervan is, dat de schuldeiser, die in de gelegen
heid is om derden-beslag te leggen, van art. 1166 geen gebruik behoeft te 
maken. Het artikel vindt daarom vooral toepassing in gevallen, waarin het 
niet gaat om het instellen van vorderingsrechten, maar om de uitoefening 
van andere bevoegdheden van de schuldenaar, zoals het stuiten van de 
verjaring, het indienen van een schuldvordering in het faillissement van 
degeen, die aan de schuldenaar iets verschuldigd is, het vragen van ont
binding van een wederkerig contract, het instenen van hoger beroep enz. 2• 

Bezien wij nu het Nederlands recht, dan blijkt het, dat de schuldeisers 
'tegen een stilzitten van hun schuldenaar in de genoemde gevallen in het 
geheel niet beschermd zijn. Dit geldt zelfs, wanneer het stilzitten geschiedt 
met boos opzet om de schuldeisers te schaden, want - zoals wij nog 
zullen zien - de actio Pauliana kan slechts worden ingesteld, indien door 
de schuldenaar een (rechts)handeling is verricht 3• Het wekt daarom 
enige verwondering, dat in de toelichting op het Ontw. B. W. aan dit 
punt in het geheel geen aandacht is gewijd. Waarschijnlijk achtte MEIJERS 

ook thans nog overneming van art. 1166 C. C. onwenselijk, omdat het 
artikel een te grote aantasting vormt van het beginsel, dat de schuldenaar 
zelf over de al dan niet uitoefening van zijn vermogensrechten in vrijheid 
een beslissing dient te kunnen treffen. 4 

2. Intussen vormt de weglating van art. 1166 C. C. niet het enige 
verschil in de wijze, waarop in Nederland en in België de rechten van de 
schuldeisers beschermd zijn. Ook de regeling van de Pauliana wijkt 
in het Nederlands recht belangrijk af van die van deC. C. Aanvankelijk 
was dit in veel mindere mate het geval. Art.1377 (oud), zoals dit in het 
B. W. van 1838 was vastgesteld, luidde nl.: "Niettemin kunnen de schuld
eischers in hun eigen naam opkomen tegen de handelingen, welke door 
den schuldenaar ter bedriegelijke verkorting hunner rechten gedaan zijn, 
mits zij zich overigens gedragen naar de voorschriften der wet, overeen
komstig den aard der handelingen, waartegen zij willen opkomen. Indien 
de handeling onder eenen bezwarenden titel is aangegaan, moeten de 
schuldeischers bewijzen, dat er van den kant der beide partijen bedrog 
heeft plaatsgehad. Indien de handeling om niet heeft plaats gehad, is het 

1 Zie PLANIOL-RIPERT-BOULANGER Il, n°. 1389; DEKKERS, Handboek Il, n°. 400. 
2 Zie PLANIOL-RIPERT-BOULANGER Il, n°. 1422; DEKKERS, Handboek Il, n°. 391. 
3 VAN BRAKEL, Leerboek I, § 396. 
4 ANKUM, N.J.B. 1959, blz. 28, pleit voor uitbreiding van art. 1377 tot gevallen, waarin 

de schuldenaar door een nalaten zijn schuldeisers opzettelijk benadeeld heeft. De actie van 
art. 1377 strekt echter tot nietigverklaring vp.n een rechtshandeling en kan dus nimmer 
toepassing vinden bij een niet-doen. Wel zou men kunnen overwegen aan de schuldeisers 
een actie uit ongerechtvaardigde verrijking toe te kennen tegen degenen, die van het niet
doen profiteren (men denke aan het geval, dat de schuldenaar opzettelijk een hem toe
komende vordering laat verjaren). Ik geef echter de voorkeur aan de oplossing van art. 
1166 e.c. 
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voldoende, dat er bedrog aanwezig zij van den kant van den schuldenaar 
alleen". Vergelijkt men deze tekst met die van art. 1167 C. C., dan blijkt 
de inhoud van beide bepalingen ongeveer hetzelfde te zijn. Wel zijn de 
beide laatste zinnen door de Nederlandse wetgever ingevoegd, maar 
hierbij heeft men slechts de bedoeling gehad in de wet vast te leggen 
wat reeds sinds de tijd van het Romeinse recht in de rechtspraktijk 
gegolden had. 

De tot standbrenging van een afzonderlijke Faillissementswet in 1893, 
waarbij de mogelijkheid van faillissement is uitgebreid tot niet-koop
lieden, is echter aanleiding geworden tot een belangrijke herziening van 
de hierboven genoemde regeling. Sinds de invoering van deze wet in 1896 
kent ons recht tweeërlei actio Pauliana: die, welke krachtens de artt. 42 
e.v. F.W. kan worden uitgeoefend door de faillissementscurator ten 
behoeve van de boedel, en die, welke art. 1377 B. W. toekent aan indivi
duele schuldeisers. Bovendien heeft men bij deze gelegenheid de tekst 
van art. 1377 B. W. in overeenstemming gebracht met de nieuwe regeling 
van de F.W., zodat belangrijke verschillen zijn ontstaan met art. 1167 C.C. 

Vergelijkt men de nieuwe tekst met art. 1167 C. C., dan zijn de voor
naamste verschilpunten: 

a. In art. 1377 B. W. wordt duidelijk uitgesproken, dat de schuld
eisers de nietigheid van de door de schuldenaar verrichte handeling 
kunnen inroepen. Ten aanzien van het Romeinse en het Franse recht 
moge in dit opzicht nog enige twijfel bestaan hebben, doordat sommigen 
uit het karakter van delictsactie, dat men er in het Romeinse recht aan 
toekende, afleiden, dat de actie berust op de gedachte van herstel van 
geleden nadeel 1, voor het Nederlandse recht is deze twijfel opgeheven. 

b~ In art. 1377 wordt de actio Pauliana toegekend aan iedere schu~d
eiser, indien (behoudens de andere gestelde vereisten) de schuldeisers 
door de handeling zijn benadeeld; volgens art. 1167 C. C. kunnen alleen 
die schuldeisers ageren ter bedriegelijke verkorting van wier rechten de 
schuldenaar heeft gehandeld. 

c. In plaats van de eis, dat de schuldenaar gehandeld moet hebben 
ter bedriegelijke verkorting van de rechten van de schuldeisers, is in het 
Nederlandse recht bepaald, dat wetenschap van benadeling voldoende is. 

d. In het Nederlands recht is ingevoegd de eis, dat de handeling 
onverplicht moet zijn verricht. 

e. Tenslotte is uitdrukkelijk bepaald, dat rechten van derden te goeder 
trouw beschermd zijn. Met "derden" worden hier niet bedoeld degenen, 
die zelf met de schuldenaar gehandeld hebben, maar de rechtsverkrij
genden van laatstgenoemden (b.v. zij, die na de vervreemding een recht 
van hypotheek hebben verkregen op het door de schuldenaar vervreemde 
onroerend goed). 

Wat de faillissements-Pauliana, geregeld in de artt. 42-51 P.W., 
betreft, voor deze gelden in beginset dezelfde regels als voor de gewone 
Pauliana. Slechts geeft de wet hiervoor een meer uitgewerkte regeling, 
waarbij in sommige opzichten van het B. W. wordt afgeweken. Zo wordt 

1 Men vindt deze gedachte vooral terug bij DE PAGE III, n°. 249 e.v. 
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· in bepaalde gevallen de vereiste wetenschap van benadeling, behoudens 
tegenbewijs, vermoed aanwezig te zijn (artt. 43 en 45 F.W.), terwijl in 
andere gevallen gebroke'l wordt met de eis, dat de handeling onverplicht 
moet zijn verricht (art. 47 F.W.). 

In het Ontw. B. W. worden t.a.v. de regeling van de Pauliana be
trekkelijk weinig wijzigingen voorgesteld. In de Toelichting schrijft 
MEIJERS dan ook, dat het voorgestelde artikel (3.2.11) beantwoordt aan 
het tegenwoordige art. 1377 B. W. De ontwerper heeft- kennelijk slechts 
de bedoeling gehàd de interpretatie, die door rechtspraak en doctrine 
aan artikel 1377 g:egeven wordt, in het artikel te verwerken. Dit luidt als 
volgt: 

"Wanneer een schuldenaar bij het verrichten van een onverplichte 
rechtshandeling wist of behoorde te weten, dat daarvan benadeling van 
een of meer schuldeisers het gevolg zou zijn, kan iedere daardoor be
nadeelde schuldeiser deze rechtshandeling vernietigen, onverschillig of 
zijn vordering vóór of na de handeling is ontstaan. 

In geval van benadeling door een meerzijdige rechtshandeling om baat, 
moet de wetenschap der benadeling ook hebben bestaan bij hem, met 
wie de schuldenaar de rechtshandeling voltrok, wil een schuldeiser deze 
kunnen vernietigen. 

Een schuldeiser, die wegens benadeling tegen een rechtshandeling 
opkomt, vernietigt deze slechts te zijnen behoeve, en niet verder dan 
nodig is ter opheffing van de door hem ondervonden benadeling". 

Wij zullen thans eerst een korte uiteenzetting geven over de betekenis 
van de vereisten, die in art. 1377 B. W. worden opgesomd, vervolgens 
nagaan, op welke wijze het beroep op de Pauliana moet geschieden en 
welke gevolgen dit beroep heeft, hierna onderzoeken, of er voor de 
schuldeisers nog andere wegen bestaan om tegen benadeling op te treden 
en ten slotte nog een kort overzicht geven van enkele speciaal in de wet 
geregelde gevallen, die als een bijzondere regeling zijn te beschouwen. 

3. Vereisten voor de Pauliana naar Nederlands recht. 

a. Het beroep op de Pauliana kan evenals in België slechts worden 
gedaan door een schuldeiser. Ingeval van faillissement moeten de vor.:. 
deringen gegrond op de artt. 42-48 F.W. echter worden ingesteld door 
de curator (art. 49, lid 1 F.W.), zodat de schuldeisers niet bevoegd zijn 
uit eigen hoofde te ageren 1. Een verweer tegen een vordering, die ter 
verificatie bij de curator in het faillissement is ingediend, kan echter ook 
door de schuldeisers zelf aangevoerd worden (art. 49, lid 2 j0 • art. 119, 
lid 1 F.W.). 

V oor het zijn van schuldeiser is niet vereist, dat men aanspraak heeft 
op betaling van een geldsom. Ook schuldeisers, die recht hebben op 
levering van bepaalde goederen of op een prestatie, die in een doen of 
niet doen bestaat, mogen zich dus op art. 1377 beroepen. Zij hebben 
immers belang bij de nietigheid, omdat hun vordering zich tengevolge 

Anden de Franse jurisprudentie. Zie PLANIOL-RIPERT-BOULANGER II, ll0 • 1398. 
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van wanprestatie van de schuldenaar kan oplossen in een recht op 
schadevergoeding. Wel is nodig, dat de nietigheid wordt ingeroepen door 
een schuldeiser, die niet zelf bij de aangevochten handeling partij 
wasl. 

Belangrijk is de vraag, op welk moment men schuldeiser moet zijn 
om zich op de Pauliana te kunnen beroepen. In dit opzicht wijkt het 
Nederland se recht van het Belgische en Franse recht af. Op grond van 
de bewoordingen van art. 1167 C. C. wordt nl. door de Franse en Bel
gische rechtspraak aangenomen, dat slechts schuldeisers kunnen op
treden, die deze kwaliteit reeds bezaten op het moment dat de handeling 
plaats. vond 2• Een uitzondering wordt slechts gemaakt, wanneer de 
handeling speciaal ten doel had een toekomstige schuldeiser te bena
delen 3• Uit de tekst van art. 1377 B. W. valt echter niet te lezen, dat de 
schuldeiser, die zich op de nietigheid van de handeling beroept, zelf 
benadeeld moet zijn. Voldoende is benadeling van de schuldeisers in 
het algemeen. Hieruit heeft de H.R. afgeleid, dat ook latere schuldeisers 
de actie van art. 1377 kunnen instellen 4, een opvatting, die - zoals 
hieronder zal blijken - ook van belang is voor de betekenis van de 
andere vereisten, die in art. 1377 gesteld worden. Anders dan in België 
is het ook niet nodig, dat de schuldeiser, die zich op art. 1377 beroept, 
een opeisbare . vordering heeft: ook wanneer zijn vordering aan een 
voorwaarde of tijdsbepaling onderworpen is, kan hij van het artikel 
gebruik maken s. 

Is het dus niet nodig, dat men reeds schuldeiser was, toen de handeling 
plaats vond, aan de andere kant acht de H. R. het wel noodzakelijk, dat 
men nog schuldeiser is op het moment dat de vordering wordt ingesteld 6• 

In casu had een hypotheekhouder bij de executie van het verhypothe
keerde goed dit zelf ingekocht. Hierna kwam aan het licht, dat de schulde
naar vóó;r de executie tal van handelingen had verricht, die ten doel 
badden het goed ingeval van executie waardeloos te maken. De hypo
theekhouder riep vervolgens met een beroep op art. 1377 de nietigheid 
van deze handelingen in, maar de H. R. besliste, dat dit niet mogelijk 
was, omdat hij na de executie slechts als eigenaar belang had bij de. 
nietigheid van de handelingen, en niet meer als schuldeiser 7• 

b. De actie van art. 1377 richt zich tegen een door de schuldenaar 

1 ASSER-RUTTEN II, blz. 355. 
2 DEKKERS, Handboekii, n°. 409; DE PAGE III, n°. 225 e.v. Verder wordt aangenomen, dat 

de schuldeiser op het moment, dat hij het artikel inroept, een opeisbare 'vordering moet 
hebben, en dat hij voorzien moet zijn van een executoriale titel. Men denke echter aan 
art. 1188 e.c. Zie ook PLANIOL-RIPERT-BOULANGER II, n°. 1419. 

3 PLANIOL-RIPERT-BOULANGER II, n°. 1419; DE PAGE III, n°. 228. 
4 H.R. 8 juli 1918, W. 10302, N. J. '18, 793; 23 dec. 1949, N. J. '50, 262: Ontw. B. W. 

3.2.11. Merkwaardig is intussen, dat de H.R. ook al vóór de wijziging van 1893 deze leer 
huldigde (H. R. 14 april 1881, W. 4635). 

5 Zie ANKUM, N.J.B. 1959, blz. 28, noot 5. Anders t.a.v. de opschortende voorwaarde 
HoFMANN-v. ÜPSTALL I, blz. 451, noot 1. Men lette echter op art. 1298 B. W. 

6 H.R. 15 maart 1940, N. J. 1940, 848. 
7 Anders MEIJERS in zijn noot, volgens wie de koper als rechtsverkrijgende van de execu

tant beschouwd mag worden en als zodanig de actie zou kunnen instellen. In ieder geval 
zal men m.i. de koper als rechtsverkrijgende van de executant mogen beschouwen, indien 
het beroep op de nietigheid tijdig door laatstgenoemde gedaan is, zodat de nietigheid in 
dat geval ook werkt ten behoeve van de koper. 
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verrichte rechtshandeling 1. Dit volgt uit het feit, dat de actie in de eerste 
plaats gericht is op het inroepen van de nietigheid van de handeling: 
van zuiver feitelijke handelingen kan immers niet de nietigheid worden 
uitgesproken. De rechtshandeling behoeft niet twee- of meerzijdig te zijn. 
Ook eenzijdige rechtshandelingen kunnen worden aangetast, b.v. het 
aanvaarden van een nalatenschap (Rb. Arnhem 29 nov. 1934, N. J. '35, 
932), het opzeggen van een overeenkomst 2 enz. Voor sommige eenzijdige 
handelingen, zoals de verwerping van een nalatenschap en de afstand 
van de verjaring, geeft het B. W. echter een speciale regeling (art. 1107 
en 1989). 

Uit de eis, dat de schuldenaar een rechtshandeling moet hebben 
verricht, volgt, dat de schuldeisers machteloos zijn, wanneer de schulde
naar hen opzettelijk door een niet-doen benadeelt (b.v. door het laten 
verjaren van een vordering). Men verg. naar aanleiding hiervan hetgeen· 
hierboven over art. 1166 C. C. is opgemerkt. 

c. De handeling moet onverplicht zijn, d.w.z. nodig is, dat het ver
richten van de handeling niet krachtens wet of overeenkomst van de 
schuldenaar kon worden afgedwongen (betaling van een niet-opeisbare 
schuld of voldoening aan een natuurlijke verbintenis gelden dus als 
onverplicht). Dit vereiste stamt reeds uit het Romeinse-recht,-maar het 
is niet vermeld in de C. C. Naar aanleiding van de totstandkoming van 
de wet van 1893 merkte de Regering op, dat er de schuldenaar geen grief 
van kan worden gemaakt, wanneer hij datgene doet, waartoe voor hem 
een rechtsplicht bestaat. Aan de andere kant is er evenmin een redelijke 
rechtsgrond aan te wijzen om hem, die datgene ontving, waarop hij· 
krachtens zijn vorderingsrecht aanspraak had, tot teruggaaf daarvan 
te nopen 3• Voldoening aan een opeisbare verplichting kan dus in be
ginsel geen aanleiding geven tot het toepassen van de Pauliana. V oor het 
geval van faillissement vindt men echter een uitzondering in art. 47 F.W. 
(indien hij, die de betaling ontving, wist, dat het faillissement van de 
schuldenaar reeds aangevraagd was, of indien de betaling het gevolg was 
van overleg tussen schuldenaar en schuldeiser ten doel hebbend laatst
genoemde door de betaling boven andere schuldeisers te bevoordelen 4 • 

Uit de jurisprudentie, die zich naar aanleiding van het vereiste van 
onverplichtbeid heeft ontwikkeld, krijgt men de indruk, dat deze eis 
in sommige gevallen te ver gaat. Men verg. H. R. 13 jan. 1938, N. J. '38, 
566. In casu was door een schuldeiser bedongen, dat de schuldenaar 

1 Het moet echter een rechtshandeling zijn, waarvan de gevolgen werkelijk door partijen 
beoogd worden. Is dit niet het geval (zoal'l bij overdracht tot zekerheid van goederen alleen 
met de bedoeling deze aan het faillissement van de schuldenaar te onttrekken), dan is er 
sprake van simulatie en is de rechtshandeling van rechtswege nietig. Zie ASSER-RUTTEN 11, 
blz. 366; HOFMANN-V. ÜPSTALL I (1959), blz. 455; DE PAGE lil, n°. 203, noot 4; n°. 207, 
sub D. 

2 T.a.v. bepaalde rechtshandelingen, zoals de opzegging van een arbeidsovereenkomst, 
zal echter m.i. nietigverklaring niet mogelijk zijn, omdat deze een te grote inbreuk op de 
persoonlijke vrijheid van de schuldenaar zou betekenen. Zie Hof Arnhem, 13 mei 1931, 
N. J. '31, 1191. 

3 BELINFANTE I, blz. 81; v. n. FELTZ I, blz. 434. 
4 In dit geval is· noodzakelijk een door overleg gevormd gezamenlijk opzet om de be

trokken schuldeiser boven de andere schuldeisers te bevoordelen (zie Rb. Tiel 7 dec. 1906, 
W. 8690; Rb. Utrecht 6 dec. 1939, N. J. 1940, 355). 
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verplicht zou zijn, indien de schuldeiser zulks mocht verlangen, zodanige 
roerende en onroerende goederen of rechten tot zekerheid over te dragen, 
als de schuldeiser zou aanwijzen. Enige dagen vóór het faillissement van 
de schuldenaar had deze ter uitvoering van genoemde overeenkomst zijn 
winkelinventaris en goederenvoorraad aan de schuldenaar overgedragen. 
De H.R. achtte deze overdracht niet aantastbaar, omdat zij niet on
verplicht was geweest. Toch handelden de schuldenaar en de betrokken 
schuldeiser m.i. in het gegeven geval zeker niet behoorlijk tegenover de 
andere schuldeisers door op dat tijdstip nakoming van de overeenkomst 
te verlangen 1. In <;le Belgische en Franse literatuur wordt dan ook slechts 
geconstateerd, dat betalingen van opeisbare schulden niet kunnen worden 
aangetast, en dit geldt niet, indien er bijzondere omstandigheden zijn, die 
aan de betaling tegenover de andere schuldeisers een onbehoorlijk 
karakter verlenen 2 • 

Aan de andere kant beschouwt de H. R. het geven van zekerheid 
ten einde uitstel van betaling van een opeisbare schuld te verkrijgen als een 
onverplichte handeling 3• De schuldeiser, die bereid is tegenover zijn 
schuldenaar een zekere lankmoedigheid te betrachten door hem uitstel 
van betaling te verlenen, mits hij enige vorm van zekerheid stelt, wordt 
door deze opvatting de dupe. Ook inbetalinggeving geldt volgens de 
rechtspraak als onverplicht (AsSER-RUTTEN Il, blz. 358). Daarentegen 
acht de H. R. de verkoop van goederen met de bedoeling om uit de 
opbrengst opeisbare schulden te betalen in beginsel niet aantastbaar 4• 

d. De schuldeisers moeten door de handeling zijn benadeeld in die 
zin, dat zij als gevolg van de handeling minder ontvangen dan anders 
het geval geweest zou zijn. Ook een rechtshandeling, waardoor de 
schuldenaar een vermogensvermeerdering voorkomt, valt dus m.i. in 
beginsel onder de Pauliana (b.v. opzegging van een contract, waarmee 
de schuldenaar, indien het was blijven bestaan, voordeel had kunnen 
behalen) 5 • De wet bepaalt niet, op welk moment deze benadeling aan
wezig moet zijn, maar de H. R. heeft uitgemaakt, dat de benadeling 
slechts behoeft te bestaan op het moment, dat de Pauliana door de 
schuldeiser wordt ingeroepen (H.R. 23 dec. 1949, N. J. '50, 262). In casu 

1 ScHOLTEN merkt dan ook in zijn noot onder het arrest op, dat men bij de voorbereiding 
van een eventuele wetswijziging vooral aandacht moet wijden aan de vraag, of de eisen aan 
de Pauliana door B. W. en Faillissementswet gesteld, niet te streng zijn. ANKUM, N.J.B. 1959, 
blz. 30, bepleit in dit verband omdraaiing van de bewijslast t.a.v. het onverplicht karakter 
van de handeling. Zelf ben ik van mening, dat dit niet voldoende is. 

2 Zie PLANIOL-Rl:PERT-BOULANGER II, n°. 1403; DEKKERS, Handboek II, n°. 406. Deze 
laatste noemt verschillende gevallen, waarin de handeling aantastbaar is, hoewel ze niet 
onverplicht geschiedde (b.v. wanneer de schuldenaar heimelijk heeft betaald of met ver
dachte spoed heeft gehandeld). Waar het op aankomt is, of de betaling bedriegelijk ge
schiedde. Zie uitvoerig DE PAGE III, n°. 219 A. 

3 H.R. 16 april1908, W. 8705; 8 jan. 1937, N. J. '37, 431. 
4 H.R. 17 febr. 1927, N; J. '27, 1031. 
5 Anders v. BRAKEL, Leerboek I, § 398. Ook de Franse en Belgische schrijvers eisen op 

ërond van de traditie algemeen een daad van verarming, Zie DE PAGE III, n°. 211 e.v.; 
DEKKERS, Handboek II, n°. 404; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER II, n°. 1399. Zoals hierboven 
bleek; eist art. 1377 echter wel steeds het verrichten van een rechtshandeling. Heeft men 
opzettelijk verzuimd van een mogelijkheid van verrijking gebruik te maken, dan is het 
artikel dus niet van toepassing. M.i. worden beide kwesties nogal eens door elkaar gehaald. 
(Zie DE PAGE lil, n°. 212). 

--
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had de schuldenaar handelingen verricht t.a.v. vermogensdelen, die op 
het_ ogenblik van de handeling niet voor beslag vatbaar waren, terwijl 
dit beletsellater was weggevallen: De H. R. besliste hierop, dat het voor 
e~n beroep op art. 1377 erop aankomt, of op het ogenblik dat de schuld.:. 
eiser zijn rechten doet gelden het beletsel voor verhaal verdwenen is en 
of op dat tijdstip verhaal mogelijk geweest zou zijn; indien de handeling 
niet had plaats gehad. Men noemt dit de leer ·van de middellijke be
nadeling, die ook in Duitsland wordt gehuldigd 1. V oor de praktijk heeft 
deze leer belangrijke gevolgen: zo zou een geldlening· tegen zekerheid 
en een verkoop van aan de schuldenaar toebehorende goederen op grond 
van deze leer nietig kunnen worden verklaard, wanneer bij partijen de 
bedoeling voorzit, dat de debiteur het door hem ontvangen geld aan 
verhaal van de schuldeisers onttrekt. Anders Hof Amsterdam 3 mei 1944; 
N. J. '44/'45, 618. Verder kan de handeling ook worden aangevochten, 
nadat de oorspronkelijke schuldeisers alle voldaan zijn, ten behoeve van 
schuldeisers, wier vordering later is ontstaan (Hof Amsterdam 7 febr. 
1940, N. J. '40, 810). 

Ook in andere opzichten wordt de eis van benadeling in het Nederlands 
recht zeer ruim geïnterpreteerd. Bepaaldnietnodig is, dathetvermogen van 
de schuldenaar als gevolg van de handeling op zichzelf beschouwd vermin
derd is. Verkoop tegen de normale prijs kan b.v. tot de Pauliana aanleiding 
geven, indien de bedoeling bestaat hierdoor verhaal van schuldeisers onmo
gelijk te maken 2• Ook bij het verschaffen van zekerheid voor een opeisbare 
schuld vindt geen achteruitgang van het vermogen plaats. We zagen echter 
reeds, dat dit voor de schuldeisers geen bezwaar op behoeft te leveren er te
gen op te komen. Verder is het mogelijk, dat de door de schuldenaar ver
richte transacties bestaan uit twee of meer rechtshandelingen, die ieder 
op zichzelf beschouwd niet aantastbaar waren, maar die in onderling 
verband bezien een ongeoorloofde benadeling van schuldeisers opleveren. 
Zie H.R. 30 april 1931, N: J. '31, 1275 (verkoop van goederen aan een 
schuldeiser en besteding van de opbrengst tot aflossing van de schuld). 

Tenslotte kan art. 1377 worden toegepast, wanneer niet de schuld
eisers gezamenlijk, maar slechts één bepaalde schuldeiser (b.v. een 
hypotheekhouder) door de handeling benadeeld is. Een voorbeeld hiervan 
kan men vinden in art. 1230, lid 3 {het aangaan van huur- en pachtovereen
komsten ter benadeling van de hypothecaire schuldeiser). Men verg. ook 
het slot van art. 1212 en art. 505, lid 5 Rv. Aan de andere kant wordt in de 
Nederlandse literatuur gewoonlijk wel verlangd, dat de schuldeiser bena
deeld is in zijn geldelijk verhaalsrecht in die zin, dat hij als gevolg van de 
handeling bij beslag geen volledige betaling kan verkrijgen. Ingeval A een 
zaak heeft verkocht aan B en deze vervolgens opnieuw verkoopt aan C, 
aan wie de zaak geleverd wordt, kan B dus niet de nietigheid inroepen 
van de overeenkomst tussen A en C 3• De Franse rechtspraktijk is in deze 

1 Zie noot HouwiNG onder het arrest van 1949; verder Toel. Ontw. B. W. ad 3.2.11, 
2 Rb. Assen 30 nov. 1943, N. J. '44/'45, 648. · 
3 Men verg. de noot van ScHOLTEN onder H.R. 10 juni 1938, N. J. '39, 411; verder AssER· 

RUTTEN II, blz. 359; HOFMANN-V. ÜPSTALL I, blz. 452; SUYLING II, n°. 38; ANKUM, N.J.B . 
.1959, blz. 24; Rb. Middelburg 27 dec.l950, N.1. '52, 270. Anders EGGENS bij LAND Vl. 
blz. 100; Praeadv. Broed. Cand.-Not. 1947, noot 17. Zie ook MEIJERS, Alg. begrippen 
blz. 274 e.v. 
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anders: de eerste koper kan de nietigheid .van de tweeae koopovereen
komst inroepen ingeval van· "concert. frauduleux" tussen verkoper en 
tweede koper ten nadele van-de eerste (fraus omnia corrumpit)l. 

e. De schuldeiser moet bewijzen, dat bij het verrichten van de han
deling zowel de schuldenaar als degene, met of te wiens behoeve hij 
handelde, de wetenschap bezat, dat daarvan benadeling van de schuld
eisers het gevolg was of zou zijn. Betreft het echter een handeling om 
niet, dan behoeft de schuldeiser slechts aan te tonen, dat bij de schulde
naar de wetenschap van benadeling aanwezig was 2• 

Het vereiste "wetenschap van benadeling" stamt uit de wet van 1893. 
Voordien bestond twijfel over de vraag, of het oogmerk van de schulde
naar c.q. van degeen, met wie deze handelde, op benadeling -yan de 
schuldeisers gericht moest zijn. In Frankrijk en België is deze onzekerheid 
blijven voortbestaan a, maar in Nederland heeft de wetgever aan alle 
twijfel een einde gemaakt. Intussen gaat de jurisprudentie in deze nog een 
stap verder, doordat met "wetenschap van benadeling" gelijk gesteld 
wordt het redelijkerwijze moeten weten 4, terwijl i.v.m. toekomstige 
schuldeisers het vereiste van "wetenschap" wordt geïnterpreteerd als 
"verwachting" 5• Bovendien is het niet nodig, dat er wetenschap bestaat 
over de juiste hoegrootheid van de benadeling: blijkt deze groter te zijn 
dan aanvankelijk was vermoed, dan kan toch de actie worden ingesteld 
(H. R. 9 maart 1928, N. J. '28, 1213). Aan de andere kant is niet vol
doende, dat partijen weten, dat als gevolg van de handeling benadeling 
van de· schuldeisers kan intreden. Zou men reeds hiermee genoegen 
nemen, dan zou immers door de schuldeisers steeds opgekomen kunnen 
worden tegen een zekerheidsstelling voor een bestaande schuld, zelfs 
in een geval, dat de desbetreffende schuldeiser niet weet, dat de finantiële 
toestand van de schuldenaar te wensen overlaat. De gestelde zekerheid 
heeft immers alleen zin, wanneer de schuldenaar uiteindelijk niet aan 
zijn verplichting kan voldoen. Zelfs gaat m.i. de schuldeiser, die voor een 
bestaande schuld zekerheid bedingt, vrijuit, wanneer hij wel weet, dat er 
finantiële moeilijkheden voor de schuldenaar dreigen, maar gegronde 
redenen heeft om te verwachten, dat als gevolg van het door hem ver
leende krediet de toestand vari de schuldenaar (en hierdoor de verbaals
mogelijkheid voor andere schuldeisers) zal verbeteren. In dit geval 
handelde de schuldeiser niet onbehoorlijk met het oog op de belangen 
van andere schuldeisers, en de eis van wetenschap impliceert m.i. een 
onbehoorlijk optreden tegenover andere schuldeisers. 

Volgens de rechtspraak in Nederland mag~ ingeval gehandeld is door 

1 Zie PLANIOL-RIPERT-BoulANGEI~ II, n°. 1394, die spreekt van een oneigenlijke Pauliana. 
Zie ook n°. 1410 en 1416, waarin de verschillen tussen beide acties worden behandeld. 

2 Het woord "schenkingen" in art. 44 P.W. wordt geïnterpreteerd als "handelingen om 
niet". Zie ASSER-RUTTEN 11, blz. 361. 

3 Zie PLANIOL-RIPFRT-BouLANGER II, n°. 1411: de meeste beslissingen in Frankrijk eisen 
.,intention de nuire". DEKKERS, Handboek 11, n°. 410 en 411 acht echter voldoende, dat de 
schuldenaar zijn staat van onvermogen kent en niettemin overgaat tot een daad van ver
arming, terwijl de wederpartij hem bewust hiermede hielp. Zie ook DE PAGE UI, n°. 235 e.v. 

4 Zie de jurisprudentie bij AssER-RUTTEN 11, blz. 360. Aldus uitdrukkelijk Ontw. B. W. 
3.2.11. 

5 Hof Amsterdam 7 febr. 1940, N. J. '40, 810. 
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middel van een vertegenwoordiger, diens wetenschap gelijk gesteld worden 
met die van de vertegenwoordigde (H. R. 2 jan. 1930, N. J. '30, 1254). 
Verder noemt de Faillissementswet enkele gevallen, waarin weten
schap vermoed wordt (art. 43 en 45). 

Het onderscheid tussen handelingen onder bezwarende titel en· hande
lingen om niet steunt op een oude traditie en wordt ook in België ge
maaktl. Dat de verkrijger krachtens een handeling om niet geen be
scherming ondervindt, indien hij te goeder trouw was, steunt op de 
gedachte, dat het belang van de schuldeiser, die slechts aan een vermo
gensnadeel wil ontkomen, zwaarder weegt dan dat van de begiftigde, 
die tengevolge van de handeling alleen maar verrijkt is 2• De Faillisse
mentswet beperkt echter de verplichting tot teruggave van de begiftigde, 
die te goeder trouw is, doordat hij het ontvangene slechts behoeft terug 
te geven voorzover hij niet kan aantonen, dat hij ten- tijde der failliet
~erklaring tengevolge van de schenking niet was gebaat (art. 46 F.W.); 
Mj. mag deze bepaling analogisch worden toegepast op gevallen buiten 
faillissement. ~ · 

4.'· Wijze, waarop het beroep op de Pauliana moet geschieden. 

De wet vereist niet het aanhangig maken van een rechtsvordering 
ten einde de nietigheid van de handeling door de rechter te doen uit
spreken. Zowel in als buiten proces kan de schuldeiser volstaan met een 
uitdrukkelijke of stilzwijgende wilsverklaring, waardoor hij de nietigheid 
van de handeling teweegbrengt (H.R. 15 maart 1940, N. J. '40, 848). 
Dit volgt uit de Memorie van Toelichting, behorende bij de wet van 1893. 
I.v.m. art. 42 F.W. merkt de minister nl. op, dat de curator bij toepassing 
van dit artikel niet behoeft te beginnen met de vernietiging van de 
handeling aan de rechter te vragen, doch de nietigheid reeds dadelijk 
ten grondslag van zijn actie of verdediging kan nemen, hetgeen hij nader 
met een voorbeeld toelicht 3• Niet noodzakelijk is een wilsverklaring, die 
zich zowel richt tegen de schuldenaar als tegen degeen, met wie deze 
gehandeld heeft. Zo kan het beroep op de nietigheid worden gedaan in 
een geding tussen de crediteur en de derde, met wie de aanvechtbare 
handeling tot stand is gekomen, zonder dat de schuldenaar zelf in het 
geding is 4• Aan d~ andere kant kan de schuldeiser zich niet tegenover 
een willekeurige derde op de nietigheid beroepen, ~anneer hij niet eerst 
de nietigheid heeft ingeroepen teg~nover de schuldenaar of diens weder
partij. Ingeval van derden-arrest heeft b.v. de arrestant niet het recht 
tegenover de derde-gearresteerde een beroep te doen op art. 1377 tot 
aantasting van een cessie, waarbij de vordering tegen de derde-gearres
teerde door de schuldenaar was overgedragen, indien hij de nietigheid 

1 DEKKERS, Handboek II, n°. 412. 
2 ASSER-RUTTEN II, blz. 361; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER II, n°. 1416; DE PAGE liJ, 

n°. 207, sub E. 
3 ASSER-RUTTEN II, blz. 362, Anders Ontw. B. W. art. 3.2.11; Zie Toel.en ANKUM, N.J.B. 

1959, blz. 25, dit~ de voorgestelde wijziging betreurt. 
4 Hof Arnhem 13 mei 1931, N. J. '31, 1191; anders voor het Belgische recht DEKKERS, 

Handboek Il, n°. 414. · · 
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niet eerst heeft ingeroepen tegenover de schuldenaar of de cessionaris 1. 

Het voorgaande belet niet, dat een beroep op de Pauliana buiten proces 
om i.v.m. de zware bewijslast voor de schuldeiser zekere risico's mee
brengt en daarom slechts zelden zal voorkomen 2• Treedt de schuldeiser 
lichtvaardig op, dan stelt hij zich bloot aan een kort geding. Men verg. 
Hof den Bosch 5 maart 1929, W. 12116, waarin werd uitgemaakt, dat 
al eist art. 1377 niet, dat degene, die op grond van dat artikel de nietigheid 
van een rechtshandeling inroept, eerst een actie instelt, dit toch niet recht
vaardigt, dat de schuldeiser van een verkoper rauwelijks executoriaal 
beslag legt op het door zijn schuldenaar aan een derde verkochte goed. 

De termijn, waarbinnen het beroep op de nietigheid moet geschieden, 
is door art. 1490 B. W. vastgesteld op 5 jaar, lopende vanaf de dag der 
ontdekking, dat de voor de nietigheid vereiste wetenschap bestond 3• Deze 
termijn wordt gewoonlijk beschouwd als een verjarings-, en niet als een 
vervaltermijn 4• Wordt het beroep op nietigheid echter gedaan bij wijze 
van verdediging of exceptie, dan is dit te allen tijde mogelijk. Dit alles 
houclt een afwijking in van het Belgische recht, waarin een bijzonder~ 
regeling ontbreekt, zodat de gewone 30-jarige verjaring geldt 5.- Een 
andere afwijking is, dat in België wordt aangenomen, dat de derde, 
tegenover wie zich de schuldeiser op de Pauliana beroept, naar analogie 
van de r~geling bij de borgtocht (artt. 2021-2024 C, C.) het recht heeft 
te verlangen, dat de schuldeiser eerst tracht verhaal bij de schuldenaar 
zelf te vinden 6 • 

5. Gevolgen van het beroep op nietigheid. 

Hoewel dit uit de tekst van art. 1377 niet afgeleid kan worden, wordt 
tegenwoordig vrij algemeen aangenomen, dat de in het artikel bedoelde 
nietigheid een relatieve werking heeft, d.w.z. dat de nietigheid alleen 
werkt ten behoeve van de schuldeiser, die haar heeft ingeroepen, en 
slechts voorzover deze bij de nietigheid belang heeft 7 • Dit brengt mee, 
dat de nietigheid kan worden opgeheven, doordat de schade, die de 
schuldeisef als gevolg van de handeling lijdt, aan hem wordt vergoed 8, 

en verder dat de nietigheid niet werkt t.o.v. anderen dan de crediteur. 
Het laatste is Van belang, indien blijkt, dat na bevrediging van de schuld
eiser de nietigheid van de handeling een voordeel zou verschaffen aan 
de schuldenaar zelf of aan een derde. B.v.: A heeft aan Been huis weg
geschonken ter waarde van f 10.000. C, die een vordering heeft op A 
ten bedrage van f 7500, roept de nietigheid van de schenking in. In dat 

1 Rb. Maastricht 23 jan. 1958, N. J. '58, 554 met als argument, dat de arrestant bij derden
beslag niet meer rechten kan geldend maken, dan aan de gearresteerde toekomen, terwijl 
laatstgenoemde zich niet zelf op de Pauliana kan beroepen. 

2 Zie AssE:R-RuTTEN II, blz. 363. 
3 Ten onrechte spreekt de wet in art. 1490 van een "regtsvordering tot nietigverklaring", 

Een buiten rechte gedaan beroep op nietigheid is immers voldoende. 
4 Zie AssER-RUTTEN II, blz. 420 e.v. 
5 DE PAGE nr. n°. 253; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER n. n°. 1423. 
6 DE PAGE III, n°. 233; DEKKERS, Handboek n. n°. 408. 
7 ASSER-RUTTEN II, blz. 363 e.v. en de literatuur. genoemd op blz. 365, waarbij te voegen 

HOFMANN-V. ÜPSTALL I, (1959) blz. 454. 
8 HOFMANN-V. ÜPSTALL I, blz. 454; DEKKERS, Handboek U, n°. 408; DE PAGE nr. n°, 233. 

lti~' _-·~-7-: 

I:-: 
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geval zullen de f 2500, die na de voldoening van C overblijven, niet aan A 
komen. maar aan Bl. Of- om een voorbeeld te noemen, dat ontleend 
is aan ASSER-RUTTEN- indien iemand met anderen een N.V. opricht 
en daarin bepaalde vermogensbestanddelen inbrengt ter verkorting van 
de rechten van de schuldeisers, kunnen deze een beroep doen op de 
nietigheid van de oprichtingshandeling en beslag leggen op de inge
brachte goederen, alsof de N.V. niet bestaat en de goederen nog tot het 
vermogen .van de schuldenaar behoren. Doch met betrekking tot de 
oprichters bestaat de N.V. wel degelijk, en zelfs ook ten aanzien van de 
schuldeisers, voorzover het niet de inbreng betreft (Rb. Utrecht 20 febr. 
1935, N. J. '35, 1586). Ook kan degeen, die met de schuldenaar handelde, 
op grond van die handeling schadevergoedingvan de schuldenaar vorderen, 
nadat zij is nietig verklaard2• Dit alles is· in Frankrijk en België niet anders, 
omdat men in de Pauliana een toepassing ziet van het z.g. beginsel van in
opposabiliteit 3• Men trekt hieruit o.a. de conclusie, dat, ingeval van ver
vreemding door de schuldenaar ter verkorting van de rechten van de schuld
eisers, de crediteur, die de nietigheid inroept, het overgedragen goed kan uit
winnen, alsof de overdracht niet had plaatsgevonden, maar dat de over
dracht tegenover anderen als rechtsgeldig beschouwd moet worden, 
zodat de andere schuldeisers niet in de opbrengst kunnen delen. Dit 
wordt dan als een belangrijk verschil beschouwd met de z.g. action 
oblique van art. 1166 C. C. (zie onder 1) 4 • 

In de meeste gevallen bestaat de handeling, waardoor de schuldeisers 
benadeeld zijn, in de vervreemding van goederen aan derden, hetzij 
om niet, hetzij tegen te lage prijs. Komt een schuldeiser hiertegen op, dan 
zal door het inroepen van de nietigheid niet alleen de obligatoire overeen
komst wegvallen, maar ook de levering 5• De schuldeiser kan er dus in 
beginsel van uitgaan, dat het vervreemde goed nog behoort tot het 
vermogen van de schuldenaar. Mocht de verkrijger van het goed in staat 
van faillissement verkeren, dan heeft de schuldeiser met het faillissement 
niets te maken 6• 

Hoe gaat het echter, wanneer de verkrijger op zijn beurt rechten op 
het goed heeft gevestigd, b.v. doordat hij het aan een derde heeft over
gedragen of er een zakelijk recht op heeft gevestigd? Vóór de invoering 
van de Faillissementswet was dit een van de meest betwiste vragen met 
betrekking tot art. 1377. Maar bij de wijzigingswet van 1893 is uit
drukkelijk bepaald, dat rechten van derden te goeder trouw verkregen 
op de goederen, die het voorwerp waren van de nietige handeling, geëer-

1 In gelijke zin art. 1107 i.v.m. verwerping van een nalatenschap. Zie ook DE PAGE 111, 
n°. 248. 

2 EGGENS, Praeadv. Broed. Cand.-Not. 1947, blz. 23; VAN BRAKEL, Leerboek I, blz. 491; 
DE PAGE lil, n°. 245; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER 11, n°. 1433 en 1434. 

3 PLANIOL-RIPERT-BOULANGER 11, n°. 1426; anders DE PAGE 111, n°. 249 e.v., volgens wie 
art. 1167 een bijzondere toepassing zou zijn van de leer der onrechtmatige daad. De nietig
heid zou een gevolg zijn van de mogelijkheid van "réparation en nature". Maar hij noemt 
zelf twee gevolgen van art. 1167 op, die bij de door hem gegeven constructie niet passen. 

4 DEKKERS, Handboek 11, n°. 414, sub e; DE PAGE 111, n°. 245; PLANIOL-RrPERT-BOULANGER 
11, n°. 1431 en 1432. 

5 AssER-BEEKHUIS, blz. 167. 
6 DE PAGE 111, n°. 246, sub b; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER 11, n°. 1428. 



299 

biedigd worden (art. 1377, lid 2 en art. 51 F.W., lid 3). Aan de andere 
kant is de persoon, die rechtstreeks met de schuldenaar gehandeld heeft, 
tot schadevergoeding aan de schuldeiser verplicht, indien hij het ont
vangene niet meer kan teruggeven in de toestand, waarin hij het ontving 1. 

Hieruit volgt, dat de Pauliana weliswaar primair strekt tot het inroepen 
van de nietigheid van de handeling, maar dat er subsidiair een verplich
ting tot schadevergoeding uit kan voortvloeien. 

In België en Frankrijk geldt t.a.v. latere verkrijgers een iets andere 
regeling. In de eerste plaats is het betwist, of de latere verkrijger slechts 
dan getroffen kan worden, wanneer de eerste verkrijger onder bereik 
van de Pauliana viel 2 • In het Nededandse recht spreekt dit vanzelf. 
Bovendien maakt men t.a.v. latere verkrijgers nog verschil tussen ver
krijging om niet en verkrijging onder bezwarende titel. In het eerste geval 
is de latere verkrijger nimmer beschermd, in het laatste geval is de actie 
slechts mogelijk, wanneer de latere verkrijger "a été complice de la 
fraude" 3 . .. 

Het feit, dat het beroep op de nietigheid ook werkt ten nadele van 
verkrijgers te kwader trouw, die na het verrichten van de handeling 
rechten op het goed verkregen hebben, impliceert, dat de nietigheid 
in beginsel geacht moet worden van het begin af aan bestaan te hebben 4• 

6. Andere middelen van de schuldeisers om tegen benadeling op te komen. 

De zware bewijslast, die op een schuldeiser rust, indien hij tegen 
handelingen van zijn schuldenaar, waardoor hij benadeeld is, wil op
komen, heeft ertoe geleid, dat men in de Nederlandse rechtspraktijk 
naar andere middelen heeft gezocht om schuldeisers tegen benadeling 
te beschermen. In de eerste plaats kan men hierbij denken aan een actie 
uit onrechtmatige daad. Het handelen met een schuldenaar in de weten
schap, dat sc,hyldeisers hierdoor benadeeld worden, kan geacht worden 
in strijd te iljn met de maatschappelijke betamelijkheid, die men tegen
over die schuldeisers in acht behoort te nemen, zodat aan de definitie, 
die de Nederlandse rechtspraak sinds 1919 geeft van het begrip "on
rechtmatig", voldaan is. De vraag is echter, of art. 1377 niet als lex 
specialis . ten aanzien van de algemene regeling van de onrechtmatige 
daad beschouwd moet worden. In deze zin het arrest a quo in de bekende 
zaak N.V. Erba/Amsterdamse Bank 5• Volgens het Hofsluit de mogelijk
heid van het instellen van een actio Pauliana in beginsel uit, dat de 

1 Zie art. 51, lid 2 F.W.; DE PAGE lil, n°. 244 B. Laatstgenoemde maakt een uitzondering, 
wànneer degeen, die met de schuldenaar heeft gehandeld, om niet had verkregen en te 
goeder trouw was. Bij ons geldt in dat geval slechts de bescherming van art. 46 F.W. (er is 
geen verplichting tot schadevergoeding voorzover de betrokkene aantoont, dat hij ten tijde 
der faillietverklaring ten gevolge van de schenking niet was gebaat, b.v. wanneer hij zelf het 
goed weer heeft weggeschonken). 

Er bestaat overigens ook in Nederland een neiging de bescherming van art. 1377, lid 2, 
en 51 F.W., lid 3, niet uit te strekken tot verkrijgers om niet. Zie ASSER-BEEKHUIS blz. 166. 

2 DEKKERS, Handboek 11, n°. 414, noot 5. 
3 DE PAGE 111, n°. 242; PLANIOL-RIPERT-BOULANGER 11, n°. 1417 en 1430. 
4 EGGENS, Praeadv. Broed. Cand.-Not. 1947, blz.20; zie echter in ditverband art. 3.2.15, 

lid 2, Ontw. B. W., dat de rechter machtigt aan de vernietiging geheel of ten dele terug
werkende kracht te ontzeggen. 

5 H.R. 28 juni 1957, N. J. '57, 514; Ars Aequi 1957/58, blz. 80. 
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benadeelde schuldeiser uit art. 1401 zou kunnen ageren. Slechts wanneer 
de schuldeiser, die zich op art. 1401 beroept, feiten stelt, die ook afgezien 
van de verstoring van de paritas ereditorum een onrechtmatige daad 
tegenover hem zouden opleveren, is het anders. Dit arrest is echter 
vernietigd door de H. ;R. Nu art. 1377 noch voorschrijft, noch onvermij
delijk meebrengt, dat een actie tot schadevergoeding uit art. 1401 tegen 
de derde, die medewerkt . tot de handeling, waardoor de schuldeisers 
benadeeld worden, is uitgesloten, dient men naar het oordeel ,van ons 
hoogste rechtscollege aan te .nemen, dat de benadeelde schuldeisers tussen 
beide acties kunnen kiezen. 

Tot dusver heeft deze opvatting in de rechtsliteratuur weinig bestdj
ding ondervonden 1. Toch ben ik van mening, dat tegen de leer van de 
H.R. ernstige bezwaren kunnen worden aangebracht. In de eerste plaat~ 
is voor toepassing van art. 1401 schuld voldoende, welk vereiste ruimer 
is dan dat van wetenschap van benadeling in art. 1377. Zou nu degeen, 
die met de schuldenaar gehandeld beeft, lastig gevallen kunnen worden 
met een .. actie tot schadevergoeding uit art. 1401 ook wanneer de in 
art. 13 77 vereiste wetenschap niet besto1;1d? Verder is ook de dullr van 
beide acties verschillend (resp. 5 jaar en 30 jaar). De vraag rijst derh.alve, 
of de schuldeisers, die de termijn van 5 jaar van art. 1490 voorbij hebben 
laten gaan, to.ch nog geholpen kunnen worden met een actie uit art. 1401. 
Het belangrijkste bezwaar tegen de leer van de H.R. is echter, dat deze 
leer een doorbreking betekent van het stelsel van de faillissements
Pauliana. Het systeem van de wet is immers, dat individuele schuldeisers 
in geval van faillissement het instellen van de Pauliana moeten overlaten 
aan de curator met het gevolg, dat toewijzing van de vordering strekt 
ten voordele van de gehele boedel (art. 49 F.W.): Hiermee is niet in 
overeenstemming te brengen, dat de individuele schuldeisers hiernaast 
een actie uit art. 1401 zouden kunnen instellen tegen de personen, met 
wie of te wiens behoeve de schuldenaar een ingevolge art. 42 e.v. F.W. 
aantastbare rechtshandeling heeft verricht. 

Een tweede pOgrng, die men gedaan heeft om buiten art. 1377 om 
aan de schuldeisers bescherming te verlenen, bestaat in een beroep op 
art. 1373 B. W.: de overeenkomst, die de strekking heeft schuldeisers 
te benadelen, zou een oorzaak hebben in strijd met de goede zeden. In 
een zeer recent arrest heeft de H. R. deze ;stelling verworpen 2• De 
artt. 1377 B. W. en 42 F.W. gaan volgens het COllege uit van de rechts
geldigheid van rechtshandelingen van de schuldenaar, waardoor de 
schuldeisers worden benadeeld, zelfs wanneer d~ schuldenaar en degene, 
met wie of te wiens behoeve hij handelde, de wetenschap bezaten, dat 
daardoor benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. Uit de 
regeling zou verder blijken, dat de. wetgever )leeft geoordeeld, dat de 
belangen van de schuldeisers niet behoren te· worden beschermd door 
aan de rechtshandelingen, waardoor zij benaçleeld worden, de rechts-

~Zie HOFMANN-V. ÜPSTALL, blz. 455; ANKUM, N.J.B. 1959, blz. 29, die zich beiden met de 
leer van de H.R. kunnen verenigen. 

2 H. R. 13 maart 1959, Rechtspraak van de Week 1959, blz. 81. 
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geldigheid te ontnemen. In de literatuur wordt echter hierop gewoonlijk 
een uitzondering gemaakt, wanneer schuldenaar en derde gehandeld 
hebben met het oogmerk bepaalde schuldeisers te benadelen 1. 

7. Bijzondere regelingen. 

In het Nederlandse recht treft men de volgende artikelen aan, die als 
een spéciale regeling van de actio Pauliana beschouwd kunnen worden: 

a. Art. 180, lid 4 en art. 270, lid 2 (verg. art. 271 C. C., in de Franse 
C. C. art. 243). In geval van een vordering tot opheffing van de gemeen
schap of tot echtscheiding kan de echtgenoot, wiens rechten opzettelijk 
zijn verkort door rechtshandelingen van de andere echtgenoot, de 
nietigheid van die rechtshandelingen inroepen. Hetzelfde geldt bij een 
vordering tot scheiding van tafel en bed (art. 301). 

M.eestal beperkt men de werking van de genoemde artikelen tot rechts
handelingen, die sedert de aanvang van het geding verricht zijn. Bij deze 
opvatting is de regeling bij opheffing van de gemeenschap overbodig, 
omdat het vonnis in dat geval terugwerkende kracht heeft 2• 

Betwist is, of bewustzijn van verkorting van de rechten van de echt.:. 
genoot alleen moet bestaan bij de handelende echtgenoot, of ook bij 
degeen, met wie deze handelde. Meestal wordt het laatste aangenomen, 
behoudens in het geval van handelingen om niet 3• 

b. Art. 1024, lid 2 (verg. art. 1053 C. C.). In geval van een erfstelling 
over de hand kunnen de schuldeisers van de bezwaarde erfgenaam 
opkomen tegen vrijwillige afstand van het genot door de bezwaarde 
ten voordele van de verwachter. Anders dan in het geval van art. 1377 
behoeft in dit geval geen wetenschap van benadeling te bestaan. Aan de 
andere kant worden alleen die schuldeisers beschermd, wier vorderingen 
ouder zijn dan de afstand 4 • 

c. Art. 1107 (verg. art. 788 C. C.). De schuldeisers van degeen, die 
ten nadele hunner rechten een erfenis heeft verworpen, kunnen zich door 
de rechter doen machtigen om de nalatenschap voor hem te aanvaarden. 
Ook in dit geval eist de wet niet het bewijs van wetenschap van be
nadeling. Een ander verschil met art. 1377 is, dat de schuldeiser, die de 
nietigheid van de verwerping wil inroepen, zich door de rechter moet 
doen machtigen de erfenis in naam van de schuldenaar te aanvaarden 5 • 

d. Art. 1989 (verg. art. 2225 C. C.). Schuldeisers kunnen opkomen 
tegen afstand van verjaring door de schuldenaar ter beddegelijke ver
korting hunner rechten. Bij de invoering van de Faillissementswet heeft 
men verzuimd deze bepa,.ling in overeenstemming te brengen met de 
nieuwe tekst van art. 1377. Aangenomen wordt echter, dat ook in dit 
geval volstaan kan worden met het bewijs van wetenschap van bena
deling 6 • 

1 Zie AssER-RUTTEN II, blz. 360; EGGENS, Praeadv. Broed. Cand.-Not. 1947, blz. 19. 
noot 14. 

2 Zie DE BRUYN, Het Nederlandse Huweliiksvermogensrecht, blz. 319. 
3 Zie hierover AssER-WIARDA, blz. 407 e.v. 
4 Zie AssER-MEIJERs-v. D. PLOEG, blz . .482. 
5 Zie AssER-MEIJERs-v. D. PLOEG, blz. 298. 
6 Zie AssER-BEEKHUIS, blz. 309. 
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f. Art. 505, lid 5, Rv. Huur- of pachtovereenkomsten aangegaan 
vóór de dag van de overschrijving van een beslag zijn van kracht, zo 
zij niet zijn gemaakt om de rechten van de schuldeiser te verkorten 1. 

Art. 882 C. C. kent nog de regel, dat schuldeisers van een deelhebber 
zich ertegen kunnen verzetten, dat de verdeling buiten hun aanwezigheid 
gedaan wordt ten einde te beletten, dat de verdeling met bedriegelijke 
verkorting van hun rechten zou geschieden. Hebben zij dit verzet niet 
gedaan, dan kunnen zij de verdeling niet met een beroep op art. 1167 C. C. 
bestrijden. 

In ons recht is genoemde bepaling niet overgenomen, omdat aan de 
schuldeisers een recht is toegekend, dat veel verder gaat dan de bevoegd
heid van art. 882 C. C. Zij kunnen nl. door hun verzet bereiken, dat de 
boedelscheiding tegenover hen geacht wordt niet te hebben plaats
gevonden, en zij hebben in verband hiermee niet het recht gekregen te ver
langen bij de boedelscheiding te worden betrokken 2• Doordat echter 
ook het slot van art. 882 C. C. is weggelaten, kan een boedelscheiding, 
waarbij de rechten van de schuldeisers opzettelijk worden benadeeld, 
in het Nederlands recht wel degelijk met een beroep op art. 1377 worden 
aangetast (zie in dit verband ook art. 1212 B. W.). 

1 De H. R. beschouwt dit artikel als een toepassing van art. 1377 (arr. 15 maart 1940 
N. J. '40, 848). 

2 Zie art. 1113 en AssER-v. D. PLOEG, blz. 328. 
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Bijlage 

Art. 1377 B. W. 
Niettemin kan door ieder schuldeiser de nietigheid worden ingeroepen 

van alle door den schuldenaar onverpligt verrigte handelingen, hoe ook 
genaamd, waardoor de schuldeischers zijn benadeeld, mits bewezen 
worde, dat bij het verrigten der handeling zoowel de schuldenaar, als 
degene met wien of te wiens behoeve hij handelde, de wetenschap bezat, 
dat daarvan benadeeling van de schuldeischers het gevolg zoude zijn. 

Regten, door derden te goeder trouw verkregen op de goederen, die 
het voorwerp waren van de nietige handeling, worden geëerbiedigd. 

Om de. nietigheid van door den schuldenaar gedane handelingen om 
niet in te roepen, kan de schuldeischer volstaan met aan te toonen, dat 
de schuldenaar op het oogenblik der handeling wist, dat hij daardoor 
zijne schuldeischers benadeelde, onverschillig of de begiftigde die weten
schap al dan niet deelde. 

Faillissementswet artt. 42/51. 
Art. 42. Onverminderd de bijzondere bepalingen in de artikelen 

44-46 omtrent schenkingen gemaakt, kan ten behoeve van den boedel 
de nietigheid ingeroepen worden van alle vóór de faillietverklaring door 
den schuldenaar onverplicht verrichte handelingen, hoe ook genaamd, 
waardoor de schuldeischers benadeeld zijn, mits bewezen worde, dat bij 
het verrichten der handeling zoowel de schuldenaar als degene met wien 
of te wiens behoeve hij handelde, de wetenschap bezat, dat daarvan 
benadeeling der schuldeischers het gevolg zoude zijn. 

Art. 43. Indien de handeling, waardoor de schuldeischers benadeeld 
zijn, verricht is binnen veertig dagen vóór de faillietverklaring en de 
schuldenaar zich niet reeds vóór den aanvang van dien termijn daartoe 
had verplicht, wordt de aan het slot van het vorige artikel bedoelde 
wetenschap, behoudens tegenbewijs, vermoed aan beide zijden te bestaan: 

1°. bij overeenkomsten, waarbij de waarde der verbintenis aan de zijde 
van den schuldenaar aanmerkelijk die der verbintenis aan de andere 
zij de overtreft; 

2°. bij handelingen ter voldoening van of zekerheidsstelling voor eene 
niet opeischbare schuld; 

3°. bij handelingen, door den schuldenaar met of ten behoeve van zijne 
echtgenoot of zijne bloed- of aanverwanten tot in den derden graad 
verricht. 

Art. 44. Om de nietigheid van door den schuldenaar gedane schen
kingen in te roepen, kan de curator volstaan met aan te toonen, dat de 
schuldenaar op het oogenblik der schenking wist, dat hij daardoor zijne 
schuldeischers benadeelde, onverschillig of de begiftigde die wetenschap 
al dan niet deelde. 
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Art. 45. Schenkingen, gedaan binnen veertig dagen vóór de failliet
verklaring, worden, behoudens tegenbewijs, vermoed te zijn gedaan 
met de wetenschap, dat de schuldeischers daardoor benadeeld worden. 

Deze termijn wordt verdubbeld, indien de begiftigde een bloed- of 
aanverwant tot in den derden graad van den schenker is. 

Art. 46. De begiftigde, van wien niet blijkt, dat hij met den ver
mogenstoestand van den schenker bekend was, is niet verplicht het door 
hem ontvangene terug te geven, voorzooverre hij aantoont, dat hij, ten 
tijde der faillietverklaring, ten gevolge der schenking niet was gebaat. 

Art. 47. De nietigheid van de voldoening door den schuldenaar 
aan eene opeischbare schuld kan alleen dan worden ingeroepen, wanneer 
wordt aangetoond, hetzij dat hij, die de betaling ontving, wist dat het 
faillissement van den schuldenaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de 
betaling het gevolg was van overleg tusschen den schuldenaar en den 
schuldeischer, ten doel hebbende' laatstgenoemde door die betaling 
boven andere schuldeischers te begunstigen. 

Art. 48. Krachtens het vorige artikel kan geene terugvordering 
geschieden van hem, die als houder van een papier aan order of toonder, 
uit hoofde zijner rechtsverhouding tot vroegere houders, tot aanneming 
der betaling verplicht was. 

In dit geval is hij, te wiens bate het papier is uitgegeven, verplicht de 
door den schuldenaar betaalde som aan den boedel terug te geven, 
wanneer wordt aangetoond, hetzij dat hij bij de uitgifte van het papier 
de in het vorige artikel genoemde wetenschap bezat, hetzij dat de uitgifte 
het gevolg was van een overleg als in dat artikel bedoeld. 

Art. 49. Rechtsvorderingen, gegrond op de bepalingen der artikelen 
42-48, worden ingesteld door den curator. 

Niettemin kunnen schuldeischers op gronden, aan die bepalingen 
ontleend, de toelating eener vordering bestrijden. 

Art. 50. Beëindiging van het faillissement door de homologatie van 
een akkoord doet de rechtsvorderingen in het vorige artikel bedoeld 
vervallen, tenzij het akkoord boedelafstand inhoudt, in welk géval zij 
ten behoeve-van de schuldeischers vervolgd of ingesteld kunnen worden 
door de ver"effenaars. 

Art. 51. Behoudens het bepaalde bij artikel 46 moet hetgeen door 
de nietige handeling uit het vermogen van den schuldenaar gegaan is, 
door hem, tegen wien de nietigheid wordt ingeroepen, teruggegeven 
worden. 

Zoo deze daartoe niet in staat is, of zoo hij het ontvangene niet meer 
kan teruggeven in den toestand, waar~n hij het ontving, is hij jegens den 
failliet~n boedel tot schadevergoeding verplicht. 

Rechten op het terug te geven goed, door derden te goeder trouw 
verkregen, worden geëerbiedigd. 

Het door den schuldenaar ontvangene, of de waarde daarvan,_ wordt 
door den curator teruggegeven, voor :zooverre de boedel er door is 
gebaat. V oor het te kort komende kan degene, tegen wie de nietigheid 
wordt in9eroepen, als concurrent schuldeischer opkomen. 
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VRAAGPUNTEN 

naar aanleiding van het preadvies van Prof Mr. J. H. Beekhuis 

1. Verdient een wettelijke bepaling aanbeveling, volgens welke schuld
eisers alle rechten van hun schuldenaar kunnen uitoefenen met uitzon
dering van die, welke aan zijn persoon verbonden zijn? (verg. art. 1166 
CC) . 

2. Verdient het aanbeveling de actio Pauliana ook toe te kennen aan 
schuldeisers, wier vorderingen zijn ontstaan na het verrichten van de 
handeling, die tot de actie aanleiding geeft? 

3. Wordt het voor het instellen van de actie nodig geacht, dat men op 
het moment, dat men de Pauliana inroept, een opeisbare vordering heeft? 

4. Behoren ook rechtshandelingen tot het verrichten waarvan de schul
denaar verplicht was, tot toepassing van de Pauliana aanleiding te kun
hen geven? 

5. Acht men middellijke benadeling van schuldeisers voldoende in die 
zin, dat de rechtshandeling niet op het moment, dat zij plaats vindt, 
maar eerst later, voor schuldeisers nadelige gevolgen heeft? 

6. Dient voor toepassing van de Pauliana opzet oin te benadelen aan
wezig te zijn geweest, of is wetenschap van benadeling (event. verwach
ting van benadeling) voldoende? 

7. Dient de Pauliana ook te kunnen worden toegepast bij benadeling 
van één schuldeiser zelfs in gevallen waarin toewijzing van de vordering 
voor andere schuldeisers een nadeel zou betekenen? (verg. art. 1212 
B. W.) 

8. Dient voor het inroepen van de Pauliana, indien .dit niet geschiedt 
bij wijze van verweer, een rechtsvordering tot nietigverklaring te worden 
ingesteld? (verg. de toelichting bij art. 3.2.11 Ontw. B. W.) 
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