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Toepasselijk recht op faillissementspauliana 
tegen betaling (als derde) van een contractu-
ele verplichting

Hof van Justitie EU 
22 april 2021, nr. C-73-20, ECLI:EU:C:2021:315
(Bonichot, Silva de Lapuerta, Bay Larsen, 
Toader, Safjan)
Noot mr. drs. D. Beunk

Internationaal faillissementsrecht. Prejudicië-
le beslissing. Vordering van curator in Duits 
faillissement tot nietigverklaring van door 
failliet voor derde aan in Nederland gevestig-
de schuldeiser gedane betaling. Toepasselijk 
recht. Doel art. 13 IVO. Op grond van art. 12 
lid 1 onder b Rome I beheerst op een 
overeenkomst toepasselijke recht ook de 
betaling die een derde verricht ter nakoming 
van de contractuele betalingsverplichting 
van een partij bij de overeenkomst wanneer 
in het kader van een insolventieprocedure 
wordt opgekomen tegen die betaling als een 
voor het geheel van schuldeisers nadelige 
handeling. Verwijzing naar HvJ EU 16 april 
2015, «JOR» 2016/169 (Lutz); HvJ EU  
15 oktober 2015, «JOR» 2016/170, beide 
m.nt. Veder (Nike) en HvJ EU 8 juni 2017, 
«JOR» 2017/250, m.nt. Van Dongen en 
Verhagen (Vinyls Italia). 

[IVO art. 4, 13; Rome I art. 12 lid 1 onder b]Noot mr. drs. D. Beunk

Art. 13 IVO voorziet in een uitzondering op de in 
art. 4 lid 1 IVO neergelegde algemene regel dat de 
insolventieprocedure en de gevolgen daarvan 
worden beheerst door het recht van de lidstaat op 
het grondgebied waarvan de procedure wordt ge
opend (HvJ EU 16 april 2015, «JOR» 2016/169, 
m.nt. Veder (Lutz)). Volgens art. 13 IVO is art. 4 lid 
2 onder m IVO niet van toepassing indien degene 
die voordeel heeft gehad bij een voor het geheel 
van schuldeisers nadelige handeling, bewijst dat 
deze handeling onderworpen is aan het recht van 
een andere lidstaat dan de lidstaat op het grond
gebied waarvan de insolventieprocedure is ge
opend, en dat dit recht in het gegeven geval niet 

voorziet in de mogelijkheid om die handeling te 
bestrijden. Die uitzondering moet restrictief wor
den uitgelegd en de draagwijdte ervan mag niet 
verder gaan dan nodig is om die doelstelling te 
verwezenlijken (HvJ EU 15 oktober 2015, «JOR» 
2016/170, m.nt. Veder (Nike)). Art. 13 IVO beoogt 
het gewettigd vertrouwen van degene die voor
deel heeft gehad bij een voor het geheel van 
schuldeisers nadelige handeling, te beschermen 
door te bepalen dat deze handeling, ook nadat 
een insolventieprocedure is geopend, nog steeds 
wordt beheerst door het recht dat op die hande
ling van toepassing was toen zij werd verricht 
(HvJ EU 8 juni 2017, «JOR» 2017/250, m.nt. Van 
Dongen en Verhagen (Vinyls Italia)).
In casu is de insolventieprocedure geopend in 
Duitsland, zodat deze procedure en de gevolgen 
ervan op grond van art. 4 lid 1 IVO worden be
heerst door het Duitse recht. Hieruit volgt dat op 
grond van art. 4 lid 2 onder m IVO – dat inhoudt 
dat in het bijzonder de regels betreffende nietig
heid, vernietigbaarheid of niettegenwerpbaar
heid van de voor het geheel van schuldeisers na
delige rechtshandelingen worden bepaald door 
het recht van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de insolventieprocedure wordt ge
opend – de kwestie van de vernietigbaarheid van 
de door failliet ten gunste van Frerichs verrichte 
betaling ten belope van € 8259,30 in beginsel naar 
Duits recht moet worden beoordeeld. Overeen
komstig de met art. 13 IVO nagestreefde doelstel
lingen moet een partij bij een overeenkomst die 
ter uitvoering van deze overeenkomst een beta
ling heeft ontvangen, ervan kunnen uitgaan dat 
het op die overeenkomst toepasselijke recht even
eens van toepassing is op die betaling, ook nadat 
een insolventieprocedure is geopend. Hetzelfde 
geldt in het geval waarin die betaling niet wordt 
verricht door de wederpartij van voornoemde par
tij, maar door een derde, aangezien het voor deze 
partij duidelijk is dat die derde met de betaling in 
kwestie beoogt de op die wederpartij rustende 
contractuele betalingsverplichting na te komen. In 
dat geval moet die partij er bijgevolg eveneens 
van kunnen uitgaan dat de betaling in kwestie ook 
na de opening van een insolventieprocedure nog 
steeds wordt beheerst door het recht dat van toe
passing is op de overeenkomst die de rechts
grondslag ervan vormt. Een partij bij een over
eenkomst die van haar wederpartij of van een 
derde een betaling heeft ontvangen ter uitvoering 
van die overeenkomst, kan namelijk redelijkerwijs 
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niet worden geacht te moeten voorzien dat ten 
aanzien van die wederpartij of die derde eventu
eel een insolventieprocedure zal worden geopend 
en in welke lidstaat dat in voorkomend geval zal 
gebeuren. Bovendien zou een andersluidende 
uitlegging van art. 13 IVO afbreuk doen aan het 
nuttige effect van die bepaling en in strijd zijn met 
de doelstelling ervan, die erin bestaat om onder 
meer ter bescherming van het gewettigd vertrou
wen van de begunstigden van voor het geheel 
van schuldeisers nadelige handelingen een afwij
king van de in art. 4 lid 1 IVO neergelegde algeme
ne regel toe te staan, aangezien die uitlegging tot 
gevolg zou hebben dat dergelijke betalingen door 
derden altijd zouden worden beheerst door het 
recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan 
de insolventieprocedure is geopend. De uitleg
ging dat voor de toepassing van art. 13 IVO de 
nakoming door een wederpartij of door een derde 
van een verbintenis uit overeenkomst wordt be
heerst door het recht dat van toepassing is op de 
overeenkomst waaruit die verbintenis voortvloeit, 
wordt overigens bevestigd door de bewoordin
gen van art. 12 lid 1 onder b Rome I. Volgens deze 
bepaling is het recht dat op grond van laatstge
noemde verordening op de overeenkomst van 
toepassing is, namelijk in het bijzonder van toe
passing op de nakoming van de uit die overeen
komst voortvloeiende verbintenissen.
Gelet op een en ander moeten art. 13 IVO en art. 
12 lid 1 onder b Rome I aldus worden uitgelegd 
dat het op grond van laatstgenoemde verorde
ning op een overeenkomst toepasselijke recht ook 
de betaling beheerst die een derde verricht ter 
nakoming van de contractuele betalingsverplich
ting van een partij bij de overeenkomst, wanneer 
in het kader van een insolventieprocedure wordt 
opgekomen tegen die betaling als een voor het 
geheel van schuldeisers nadelige handeling.

ZM, in hoedanigheid van curator van Oeltrans 
Befrachtungsgesellschaft mbH,
advocaat: J. Froehner,
tegen
E.A. Frerichs,
advocaat: J. van Zuethem.

(...; red.)

Arrest
1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing be-
treft de uitlegging van artikel 13 van verordening 

(EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 
betreffende insolventieprocedures (PB  2000, 
L  160, blz.  1) en artikel  12, lid  1, onder  b), van 
verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (Rome I) (PB 2008, L 177, blz. 6).
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een 
geding tussen ZM, als curator van Oeltrans 
Befrachtungsgesellschaft mbH, en E. A. Frerichs 
betreffende de teruggave door E. A. Frerichs van 
een bedrag dat Oeltrans Befrachtungsgesellschaft 
aan E. A. Frerichs heeft betaald op grond van een 
overeenkomst die is gesloten tussen E. A. Frerichs 
en een tot de Oeltransgroep behorende vennoot-
schap.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Verordening nr. 1346/2000
3. Verordening nr.  1346/2000 is ingetrokken bij 
verordening (EU)  2015/848 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffen-
de insolventieprocedures (PB  2015, L  141, 
blz. 19). Ten tijde van de feiten van het hoofdge-
ding was echter verordening nr.  1346/2000 van 
toepassing.
4. De overwegingen 23 en 24 van deze verorde-
ning luiden:
“(23) Deze verordening moet voor haar werkings-
sfeer uniforme conflictregels vaststellen die, voor 
zover zij van toepassing zijn, in de plaats treden 
van de nationale voorschriften op het gebied van 
het internationale privaatrecht. Tenzij anders is 
bepaald, moet het recht van de lidstaat waar de 
procedure is geopend van toepassing zijn (lex 
concursus). Deze conflictregels moeten voor zo-
wel de hoofdprocedure als de territoriale proce-
dures gelden. De lex concursus is bepalend voor 
alle rechtsgevolgen van de insolventieprocedure, 
zowel procedureel als materieel, ten aanzien van 
de betrokken rechtssubjecten en rechtsbetrekkin-
gen. Dit recht beheerst alle voorwaarden voor het 
openen, het verloop en het beëindigen van de in-
solventieprocedure.
(24) De automatische erkenning van een insol-
ventieprocedure, waarop in de regel het recht van 
de lidstaat waar de procedure is geopend van toe-
passing is, kan de regels doorkruisen die de 
rechtshandelingen in die lidstaten normaliter be-
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heersen. Ter bescherming van het gewettigd ver-
trouwen en de rechtszekerheid van rechtshande-
lingen in andere lidstaten dan de lidstaat waarin 
de procedure is geopend, moet er in een aantal 
uitzonderingen op de algemene regel worden 
voorzien.”
5. Artikel 4 van verordening nr. 1346/2000, met 
als opschrift “Toepasselijk recht”, bepaalt:
“1. Tenzij deze verordening iets anders bepaalt, 
worden de insolventieprocedure en de gevolgen 
daarvan beheerst door het recht van de lidstaat op 
het grondgebied waarvan de insolventieprocedu-
re wordt geopend, hierna te noemen ‘lidstaat waar 
de procedure wordt geopend’.
2. Het recht van de lidstaat waar de procedure 
wordt geopend, bepaalt onder welke voorwaar-
den deze procedure wordt geopend, verloopt en 
wordt beëindigd. Het bepaalt met name:
[...]
m) de regels betreffende nietigheid, vernietig-
baarheid of niet-tegenwerpbaarheid van de voor 
het geheel van schuldeisers nadelige rechtshande-
lingen.”
6. Artikel  13 van die verordening, met als op-
schrift “Nadelige handeling”, luidt:
“Artikel 4, lid 2, onder m), is niet van toepassing 
indien degene die voordeel heeft gehad bij een 
voor het geheel van schuldeisers nadelige hande-
ling bewijst:
– dat deze handeling onderworpen is aan het 
recht van een andere lidstaat dan de lidstaat waar 
de procedure is geopend, en
– dat dat recht in het gegeven geval niet voorziet 
in de mogelijkheid om die handeling te bestrij-
den.”

Verordening nr. 593/2008
7. Overweging 16 van verordening nr.  593/2008 
luidt:
“Teneinde bij te dragen aan de algemene doelstel-
ling van deze verordening, namelijk zorgen voor 
rechtszekerheid in de Europese rechtsruimte, 
moeten de collisieregels in hoge mate voorspel-
baar zijn. De rechter moet echter over een beoor-
delingsmarge beschikken om vast te stellen welk 
recht het nauwst verbonden is met het betrokken 
geval.”
8. Artikel  12 van deze verordening, met als op-
schrift “De onderwerpen die het toepasselijke 
recht beheerst”, bepaalt in lid 1:

“Het recht dat ingevolge deze verordening op de 
overeenkomst van toepassing is, beheerst met 
name:
[...]
b) de nakoming ervan;
[...]”

Hoofdgeding en prejudiciële vraag
9. Oeltrans Befrachtungsgesellschaft en Tank-
fracht GmbH zijn in Duitsland gevestigde ven-
nootschappen. Zij behoorden tot de Oeltrans-
groep.
10. E. A. Frerichs, die in Nederland gevestigd is, 
en Tankfracht hebben een overeenkomst over een 
binnenvaartschip gesloten op grond waarvan 
Tankfracht aan E. A. Frerichs een vergoeding van 
8 259,30 EUR verschuldigd was. Op 9 november 
2010 heeft Oeltrans Befrachtungsgesellschaft ter 
uitvoering van die overeenkomst het door Tank-
fracht verschuldigde bedrag betaald aan E. A. Fre-
richs.
11. Op 29 april 2011 heeft het Amtsgericht Ham-
burg (rechter in eerste aanleg Hamburg, Duits-
land) een insolventieprocedure geopend ten aan-
zien van Oeltrans Befrachtungsgesellschaft. Op 
21 december 2014 heeft de oorspronkelijke cura-
tor in die procedure bij de bevoegde rechterlijke 
instantie een Pauliaanse vordering ingesteld tot 
teruggave van dat bedrag van 8 259,30 EUR en tot 
betaling van de rente daarover. Door nalatigheid 
van die rechterlijke instantie is de dagvaarding 
pas in december 2016 aan E. A. Frerichs betekend. 
Sinds 25 maart 2016 is ZM curator in de betref-
fende procedure.
12. Omdat het Landgericht (rechter in eerste aan-
leg, Duitsland) van oordeel was dat de vordering 
in het hoofdgeding werd beheerst door het Duitse 
recht, heeft het de vordering van de curator toege-
wezen.
13. De appelrechter heeft – eveneens op grond 
van het Duitse recht – het vonnis van het Landge-
richt herzien en heeft die vordering afgewezen op 
grond dat E.  A.  Frerichs met succes had aange-
voerd dat die vordering was verjaard.
14. ZM heeft bij de verwijzende rechter – het Bun-
desgerichtshof (hoogste federale rechter in bur-
gerlijke en strafzaken, Duitsland) – beroep in Re-
vision  ingesteld teneinde het herstel van het 
vonnis van het Landgericht te verkrijgen.
15. Volgens de verwijzende rechter hangt de uit-
komst van het beroep in Revision af van de uitleg-
ging van artikel 13 van verordening nr. 1346/2000 
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en artikel  12, lid  1, onder  b), van verordening 
nr. 593/2008.
16. Op grond van artikel 4, lid 2, tweede volzin, 
onder m), van verordening nr. 1346/2000 worden 
namelijk in het bijzonder de regels betreffende 
nietigheid, vernietigbaarheid of niet-tegenwerp-
baarheid van de voor het geheel van schuldeisers 
nadelige rechtshandelingen bepaald door het 
recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan 
de insolventieprocedure wordt geopend. De ver-
wijzende rechter merkt op dat de insolventiepro-
cedure ten aanzien van Oeltrans Befrachtungsge-
sellschaft is geopend in Duitsland, zodat de 
kwestie van de vernietigbaarheid van de door 
deze vennootschap ten gunste van E. A. Frerichs 
verrichte betaling ten belope van 8  259,30  EUR 
moet worden beoordeeld naar Duits recht. Vol-
gens de verwijzende rechter moet op grond van 
dat recht de bij hem ingestelde vordering worden 
toegewezen. Anders dan de appelrechter is de 
verwijzende rechter namelijk van oordeel dat de 
vordering in het hoofdgeding niet is verjaard.
17. De verwijzende rechter merkt evenwel op dat 
E. A. Frerichs zich beroept op de toepasselijkheid 
van artikel  13 van verordening nr.  1346/2000, 
aanvoert dat de betaling in kwestie moet worden 
beoordeeld naar Nederlands recht, en bewijzen 
heeft overgelegd om aan te tonen dat dit recht niet 
voorziet in de mogelijkheid om die betaling aan te 
vechten.
18. In dit verband stelt die rechter vast dat de tus-
sen Tankfracht en E. A. Frerichs gesloten overeen-
komst, ongeacht de juridische kwalificatie ervan, 
wordt beheerst door het Nederlandse recht.
19. Niettemin is de verwijzende rechter van oor-
deel dat het antwoord op de vraag of in het bij 
hem aanhangige geding is voldaan aan de eerste 
in artikel  13 van verordening nr.  1346/2000 ge-
stelde voorwaarde – te weten dat de betreffende 
nadelige handeling onderworpen is aan het recht 
van een andere lidstaat dan de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de insolventieprocedure is 
geopend – afhangt van het antwoord op de vraag 
of krachtens artikel 12, lid 1, onder b), van veror-
dening nr. 593/2008 ook de betaling die een der-
de, in casu Oeltrans Befrachtungsgesellschaft, 
heeft verricht om de schuldvordering te voldoen 
waarover E.  A.  Frerichs jegens Tankfracht be-
schikte op grond van de overeenkomst in kwestie, 
onderworpen is aan het Nederlandse recht.
20. In deze omstandigheden heeft het Bundesge-
richtshof de behandeling van de zaak geschorst en 

het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing 
over de volgende vraag:
“Moeten artikel  13 van [verordening 
nr. 1346/2000] en artikel 12, lid 1, onder b), van 
[verordening nr.  593/2008] aldus worden uitge-
legd dat het op grond van laatstgenoemde veror-
dening op een overeenkomst toepasselijke recht 
ook geldt voor de betaling die een derde verricht 
ter nakoming van de contractuele betalingsver-
plichting van een partij bij de overeenkomst?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag
21. Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in 
wezen te vernemen of artikel 13 van verordening 
nr.  1346/2000 en artikel  12, lid  1, onder  b), van 
verordening nr.  593/2008 aldus moeten worden 
uitgelegd dat het op grond van laatstgenoemde 
verordening op een overeenkomst toepasselijke 
recht ook de betaling beheerst die een derde ver-
richt ter nakoming van de contractuele betalings-
verplichting van een partij bij de overeenkomst, 
wanneer in het kader van een insolventieprocedu-
re wordt opgekomen tegen die betaling als een 
voor het geheel van schuldeisers nadelige hande-
ling.
22. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat arti-
kel 13 van verordening nr. 1346/2000 voorziet in 
een uitzondering op de in artikel 4, lid 1, van deze 
verordening neergelegde algemene regel dat de 
insolventieprocedure en de gevolgen daarvan 
worden beheerst door het recht van de lidstaat op 
het grondgebied waarvan de procedure wordt ge-
opend (arrest van 16 april 2015, Lutz, C-557/13, 
EU:C:2015:227 («JOR» 2016/169, m.nt. Veder; 
red.), punt 34).
23. Volgens artikel  13 van verordening 
nr.  1346/2000 is artikel  4, lid  2, onder  m), van 
deze verordening niet van toepassing indien de-
gene die voordeel heeft gehad bij een voor het ge-
heel van schuldeisers nadelige handeling, bewijst 
dat deze handeling onderworpen is aan het recht 
van een andere lidstaat dan de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de insolventieprocedure is 
geopend en dat dit recht in het gegeven geval niet 
voorziet in de mogelijkheid om die handeling te 
bestrijden.
24. Zoals in overweging  24 van verordening 
nr. 1346/2000 in herinnering is gebracht, moet die 
uitzondering – die tot doel heeft het gewettigd 
vertrouwen en de rechtszekerheid van rechtshan-
delingen in andere lidstaten dan de lidstaat waar 
de insolventieprocedure is geopend te bescher-
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men – restrictief worden uitgelegd en mag de 
draagwijdte ervan niet verder gaan dan nodig is 
om die doelstelling te verwezenlijken (arrest van 
15  oktober 2015, Nike European Operations 
Netherlands, C-310/14, EU:C:2015:690 («JOR» 
2016/170, m.nt. Veder; red.), punt  18 en aldaar 
aangehaalde rechtspraak).
25. Wat de met artikel  13 van verordening 
nr.  1346/2000 nagestreefde doelstelling betreft, 
heeft het Hof geoordeeld dat dit artikel beoogt het 
gewettigd vertrouwen van degene die voordeel 
heeft gehad bij een voor het geheel van schuld-
eisers nadelige handeling te beschermen door te 
bepalen dat deze handeling, ook nadat een insol-
ventieprocedure is geopend, nog steeds wordt 
beheerst door het recht dat op die handeling van 
toepassing was toen zij werd verricht (arrest van 
8 juni 2017, Vinyls Italia, C-54/16, EU:C:2017:433 
(«JOR» 2017/250, m.nt. Van Dongen en Verha-
gen; red.), punt  30 en aldaar aangehaalde recht-
spraak).
26. Het Hof heeft eveneens geoordeeld dat de ar-
tikelen 4 en 13 van verordening nr. 1346/2000 een 
lex specialis vormen ten opzichte van verordening 
nr. 593/2008 en moeten worden uitgelegd in het 
licht van de met verordening nr. 1346/2000 nage-
streefde doelstellingen (arrest van 8  juni 2017, 
Vinyls Italia, C-54/16, EU:C:2017:433 («JOR» 
2017/250, m.nt. Van Dongen en Verhagen; red.), 
punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
27. In casu is de in het hoofdgeding aan de orde 
zijnde insolventieprocedure geopend in Duits-
land, zodat deze procedure en de gevolgen ervan 
op grond van artikel  4, lid  1, van verordening 
nr.  1346/2000 worden beheerst door het Duitse 
recht.
28. Hieruit volgt dat, zoals de verwijzende rechter 
opmerkt, op grond van artikel  4, lid  2, tweede 
volzin, onder  m), van die verordening – dat in-
houdt dat in het bijzonder de regels betreffende 
nietigheid, vernietigbaarheid of niet-tegenwerp-
baarheid van de voor het geheel van schuldeisers 
nadelige rechtshandelingen worden bepaald door 
het recht van de lidstaat op het grondgebied waar-
van de insolventieprocedure wordt geopend – de 
kwestie van de vernietigbaarheid van de door 
Oeltrans Befrachtungsgesellschaft ten gunste van 
E.  A.  Frerichs verrichte betaling ten belope van 
8 259,30 EUR in beginsel naar Duits recht moet 
worden beoordeeld.
29. Aangezien deze betaling is verricht om een 
contractuele verplichting na te komen die op 

Tankfracht rustte krachtens de met E. A. Frerichs 
gesloten overeenkomst, en deze overeenkomst 
wordt beheerst door het Nederlandse recht, vraagt 
de verwijzende rechter zich evenwel af of die beta-
ling ook voor de toepassing van artikel  13 van 
verordening nr.  1346/2000 moet worden geacht 
aan het Nederlandse recht te zijn onderworpen.
30. In dit verband zij eraan herinnerd dat verorde-
ning nr. 1346/2000 volgens overweging 23 ervan 
uniforme conflictregels moet vaststellen die, voor 
zover zij van toepassing zijn, in de plaats treden 
van de nationale voorschriften op het gebied van 
het internationale privaatrecht.
31. Voorts zij opgemerkt dat overeenkomstig de 
met artikel  13 van die verordening nagestreefde 
doelstellingen – zoals die in punt 25 van dit arrest 
in herinnering zijn gebracht – een partij bij een 
overeenkomst die ter uitvoering van deze over-
eenkomst een betaling heeft ontvangen, ervan 
moet kunnen uitgaan dat het op die overeenkomst 
toepasselijke recht eveneens van toepassing is op 
die betaling, ook nadat een insolventieprocedure 
is geopend.
32. Hetzelfde geldt in het geval waarin die beta-
ling niet wordt verricht door de wederpartij van 
voornoemde partij maar door een derde, aange-
zien het voor deze partij duidelijk is dat die derde 
met de betaling in kwestie beoogt de op die we-
derpartij rustende contractuele betalingsverplich-
ting na te komen. In dat geval moet die partij er 
bijgevolg eveneens van kunnen uitgaan dat de 
betaling in kwestie ook na de opening van een 
insolventieprocedure nog steeds wordt beheerst 
door het recht dat van toepassing is op de over-
eenkomst die de rechtsgrondslag ervan vormt.
33. Een partij bij een overeenkomst die van haar 
wederpartij of van een derde een betaling heeft 
ontvangen ter uitvoering van die overeenkomst, 
kan namelijk redelijkerwijs niet worden geacht te 
moeten voorzien dat ten aanzien van die weder-
partij of die derde eventueel een insolventieproce-
dure zal worden geopend en in welke lidstaat dat 
in voorkomend geval zal gebeuren.
34. Bovendien zou – zoals de Portugese regering 
en de Europese Commissie in hun schriftelijke 
opmerkingen hebben betoogd – een anderslui-
dende uitlegging van artikel 13 van verordening 
nr. 1346/2000 afbreuk doen aan het nuttige effect 
van die bepaling en in strijd zijn met de doelstel-
ling ervan, die erin bestaat om onder meer ter 
bescherming van het gewettigd vertrouwen van 
de begunstigden van voor het geheel van schuld-
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eisers nadelige handelingen een afwijking van de 
in artikel 4, lid 1, van die verordening neergelegde 
algemene regel toe te staan, aangezien die uitleg-
ging tot gevolg zou hebben dat dergelijke betalin-
gen door derden altijd zouden worden beheerst 
door het recht van de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de insolventieprocedure is geopend.
35. De uitlegging dat voor de toepassing van arti-
kel  13 van verordening nr.  1346/2000 de nako-
ming door een wederpartij of door een derde van 
een verbintenis uit overeenkomst wordt beheerst 
door het recht dat van toepassing is op de over-
eenkomst waaruit die verbintenis voortvloeit, 
wordt overigens bevestigd door de bewoordingen 
van artikel  12, lid  1, onder  b), van verordening 
nr. 593/2008.
36. Volgens deze bepaling is het recht dat op 
grond van laatstgenoemde verordening op de 
overeenkomst van toepassing is, namelijk in het 
bijzonder van toepassing op de nakoming van de 
uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenis-
sen.
37. Uit de bewoordingen van die bepaling blijkt 
dus dat de nakoming van een contractuele beta-
lingsverplichting wordt beheerst door het recht 
dat van toepassing is op de overeenkomst die de 
rechtsgrondslag van die verplichting vormt.
38. Daarbij komt dat – zoals in overweging 16 van 
verordening nr.  593/2008 in herinnering wordt 
gebracht – de in deze verordening neergelegde 
collisieregels in hoge mate voorspelbaar moeten 
zijn teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking 
van de algemene doelstelling van die verordening, 
namelijk zorgen voor rechtszekerheid in de Euro-
pese rechtsruimte.
39. Vastgesteld moet worden dat een uitlegging 
van artikel 13 van verordening nr. 1346/2000 die 
inhoudt dat het op een overeenkomst toepasselij-
ke recht ook van toepassing is op de nakoming 
door een wederpartij of een derde van een uit die 
overeenkomst voortvloeiende verbintenis, in 
overeenstemming is met die doelstelling van 
rechtszekerheid, aangezien die uitlegging het mo-
gelijk maakt om te waarborgen dat die verbintenis 
ook na de opening van een insolventieprocedure 
aan dat recht onderworpen blijft.
40. Gelet op een en ander dient op de prejudiciële 
vraag te worden geantwoord dat artikel  13 van 
verordening nr.  1346/2000 en artikel  12, lid  1, 
onder  b), van verordening nr.  593/2008 aldus 
moeten worden uitgelegd dat het op grond van 
laatstgenoemde verordening op een overeen-

komst toepasselijke recht ook de betaling beheerst 
die een derde verricht ter nakoming van de con-
tractuele betalingsverplichting van een partij bij 
de overeenkomst, wanneer in het kader van een 
insolventieprocedure wordt opgekomen tegen die 
betaling als een voor het geheel van schuldeisers 
nadelige handeling.

Kosten
41. Ten aanzien van de partijen in het hoofdge-
ding is de procedure als een aldaar gerezen inci-
dent te beschouwen, zodat de verwijzende rechter 
over de kosten heeft te beslissen. De door anderen 
wegens indiening van hun opmerkingen bij het 
Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding 
in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
Artikel  13 van verordening (EG) nr.  1346/2000 
van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insol-
ventieprocedures en artikel 12, lid 1, onder b), van 
verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (Rome  I) moeten aldus worden 
uitgelegd dat het op grond van laatstgenoemde 
verordening op een overeenkomst toepasselijke 
recht ook de betaling beheerst die een derde ver-
richt ter nakoming van de contractuele betalings-
verplichting van een partij bij de overeenkomst, 
wanneer in het kader van een insolventieprocedu-
re wordt opgekomen tegen die betaling als een 
voor het geheel van schuldeisers nadelige hande-
ling.

NOOT

1. In bovenstaand arrest preciseert het Hof van 
Justitie de verwijzingsregels voor benadelende 
rechtshandelingen. De aanleiding betreft de te-
rugvordering door een Duitse curator van een 
betaling door de (latere) failliet (Oeltrans 
Befrachtungsgesellschaft) aan een in Nederland 
gevestigde partij (E.A. Frerichs) ter nakoming van 
een contractuele verbintenis van een derde 
(Tankfracht GmbH). De uitspraak ziet op de voor-
malige Insolventieverordening (nr. 1346/2000, 
“IVO”), maar heeft ook betekenis onder de her-
schikte Insolventieverordening (nr. 2015/848, 
“IVO II”) nu de uitzonderingsbepaling voor Pauli-
ana-achtige vorderingen niet inhoudelijk is gewij-
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zigd ten opzichte van de voormalige IVO (art. 13 
IVO/thans art. 16 IVO II).
2. Het Hof brengt eerst – zoals te doen gebruike-
lijk – in herinnering het doel en de ratio van art. 
13 IVO. De bepaling bevat een uitzondering op de 
hoofdregel dat het recht van de lidstaat waar de 
procedure is geopend, in principe alle rechtsge-
volgen van een insolventieprocedure beheerst 
(art. 4 IVO/7 IVO II). De toepassing van dit recht, 
de lex concursus, kan het recht doorkruisen dat 
normaliter, dat wil zeggen vóórdat een insolven-
tieprocedure is geopend, op een rechtshandeling 
van toepassing is. Ter bescherming van het ge-
wettigd vertrouwen en de rechtszekerheid van 
rechtshandelingen kent de insolventieverorde-
ning diverse uitzonderingen op deze hoofdregel 
(Considerans, par. 24 IVO (67 IVO II); Rapport 
Virgós/Schmit, nr. 138; HvJ EU 8 juni 2017, «JOR» 
2017/250, m.nt. Van Dongen en Verhagen (Vinyls 
Italia) r.o. 30). Art. 13 IVO ziet daarbij op de regels 
betreffende nietigheid, vernietigbaarheid, of 
niet-tegenwerpbaarheid van de voor de geza-
menlijke schuldeisers nadelige rechtshandelin-
gen (art. 4 lid 2 onder m IVO/7 lid 2 onder m 
IVO II).
3. Gelet op deze doelstelling moet – aldus het 
Hof (r.o. 31) – een partij bij een overeenkomst die 
ter uitvoering van deze overeenkomst een beta-
ling heeft ontvangen, ervan kunnen uitgaan dat 
het op de overeenkomst toepasselijke recht, de 
lex causae, eveneens van toepassing is op deze 
betaling, ook nadat een insolventieprocedure is 
geopend. Hetzelfde moet gelden ingeval die be-
taling niet wordt verricht door zijn wederpartij, 
maar door een derde, indien duidelijk is dat die 
derde met de betaling beoogt de op die weder-
partij rustende contractuele betalingsverplichting 
na te komen (r.o. 32).
4. Het oordeel van het Hof is goed te volgen. Al-
gemeen wordt aangenomen dat de term “hande-
lingen” ruim moet worden opgevat en onder 
meer omvat een overdracht of bezwaring, schen-
king, afgifte van borgtocht, alsmede betalingen. 
Zie Virgós & Garcimartín, The European Insol
vency Regulations: Law and Practice, Den Haag: 
Kluwer Law International, 2004, par. 237; Garci-
martín & Virgós in: R. Bork en K. Van Zwieten 
(eds), Commentary on the European Insolvency 
Regulation, Oxford: Oxford University Press 
2016, par. 16.14. Zie ook, HvJ EU 15 oktober 2015, 
«JOR» 2016/170, m.nt. P.M. Veder onder «JOR» 
2016/169 (Nike/Sportland) waarin betalingen 

door Sportland aan Nike door de Finse curator 
werden teruggevorderd. Zie verder over de ver-
nietiging van betalingen, Asser/Kramer & Verha-
gen 10-III 2022/407; H.L.E. Verhagen & P.M. Veder, 
‘De “Pauliana” in het Nederlandse internationaal 
privaatrecht’, NIPR 2000/346, p. 14. Dat het voor 
de vaststelling van het toepasselijke recht niet 
zou moeten uitmaken wie die betaling verricht, 
ligt eveneens voor de hand. De ratio van art. 13 
IVO, namelijk bescherming van een partij bij een 
overeenkomst tegen een “overval” door de lex 
concursus, gaat immers op ongeacht wie die 
overeenkomst uiteindelijk nakomt.
5. Het Hof stelt ter onderbouwing van haar oor-
deel onder meer dat een partij bij een overeen-
komst die van haar wederpartij of van een derde 
een betaling heeft ontvangen ter uitvoering van 
die overeenkomst, redelijkerwijs niet kan worden 
geacht (a) te moeten voorzien dat ten aanzien 
van die wederpartij of die derde eventueel een 
insolventieprocedure zal worden geopend en 
(b) in welke lidstaat dat in voorkomend geval zal 
gebeuren (r.o. 33). Het is mij onduidelijk wat de 
bedoeling is van het Hof met een zo algemene en 
weinig genuanceerde stelling. Anders dan in (a) 
wordt aangenomen, zijn er immers gevallen 
denkbaar waarin een partij betaling ontvangt ter-
wijl hij wist c.q. moest voorzien dat er ten aan-
zien van zijn wederpartij of een derde een insol-
ventieprocedure zou worden geopend. Of deze 
wetenschap ook van belang is voor het slagen 
van (bijvoorbeeld) een Actio Pauliana, is afhanke-
lijk van het toepasselijke recht (vgl. 47 Fw). Ook 
ad (b) behoeft nuancering. Omdat voor de ope-
ning van een hoofdprocedure bijzondere aan-
dacht moet worden besteed aan de schuldeisers 
en de inschatting die zij maken van de plaats 
waar een schuldenaar het beheer over zijn belan-
gen voert, zou een schuldeiser op zijn minst in 
staat moeten zijn een inschatting te maken over 
in welke lidstaat een procedure zal kunnen wor-
den geopend (Considerans, par. 28 IVO II; HvJ EU 
20 oktober 2011, «JOR» 2012/30, m.nt. Veder (In
teredil), r.o. 49). Het Hof had wat mij betreft der-
halve beter kunnen volstaan met de – terechte 
(vgl. nr. 4) – overweging dat een andersluidende 
uitlegging van art. 13 IVO afbreuk zou doen aan 
het nuttige effect van die bepaling en in strijd is 
met de doelstelling ervan (r.o. 34).
6. Het Hof wijst tot slot nog op art. 12 lid 1 
Rome I. Deze bepaling bevat een niet-limitatieve 
opsomming van de onderwerpen die door de lex 
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causae worden beheerst, waaronder ook de na-
koming van de overeenkomst (sub b). Dit beves-
tigt volgens het Hof dat onder de toepassing van 
de lex causae óók valt de nakoming van een con-
tractuele betalingsverplichting door een ander 
dan de schuldenaar. Zie over art. 12 Rome I ver-
der, Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2022/961-
966. In aanvulling hierop geldt dat de lex causae 
tevens lijkt te bepalen of en onder welke omstan-
digheden een partij zich überhaupt kan verzetten 
tegen de nakoming door een derde (vgl. 6:30 
BW). Door onderhavige uitspraak van het Hof 
kan een partij die zich op grond van de lex cau
sae niet kan verzetten tegen nakoming van een 
betalingsverplichting door een derde, een beroep 
doen op diezelfde lex causae in het kader van art. 
13 IVO voor de vraag of een curator deze betaling 
kan vernietigen.
7. Conclusie na dit arrest is dat de in Nederland 
gevestigde E.A. Frerichs zich kan beroepen op 
Nederlands recht als mogelijk veto tegen de te-
rugvordering van de betaling door de curator op 
grond van Duits recht. Nu deze slag is gewon-
nen, zal E.A. Frerichs zich kunnen opmaken voor 
een uitgebreide stel- en bewijslast met betrek-
king tot de aantasting van deze betaling, waarbij 
zij voor alle vernietigingsopties die het Neder-
landse insolventie- én burgerlijk recht bieden, zal 
moeten aantonen en bewijzen dat in het gegeven 
geval niet is voldaan aan de betreffende voor-
waarden. Zie HvJ EU 15 oktober 2015, «JOR» 
2016/170, m.nt. Veder onder «JOR» 2016/169 
(Nike/Sportland).

mr. drs. D. Beunk
advocaat bij Florent te Amsterdam en docent IPR 
aan de Radboud Universiteit
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Curator in hoedanigheid noch pro se 
aansprakelijk voor voldoening van achter-
stallige erfpachtcanon vanaf faillissements-
datum; geen retentierecht eigenaar erfpacht-
zaak

Rechtbank Noord-Nederland zp Groningen 
23 juni 2021, rolnr. HA ZA 18-140, 
ECLI:NL:RBNNE:2021:2575
(mr. Griffioen, mr. Duinkerken, 
mr. Faber-Siermann)
Noot mr. dr. A.J. Tekstra

Boedelschulden. Aansprakelijkheid curator. 
Vanaf faillissementsdatum vervallen 
erfpachtcanon kwalificeert niet als boedel-
schuld. Geen aansprakelijkheid curator in 
hoedanigheid en pro se voor de voldoening 
van achterstallige erfpachtcanon vanaf de 
faillissementsdatum. Geen retentierecht van 
eigenaar van erfpachtzaak. Erfpacht niet 
geëindigd en geen feitelijke macht. Verwij-
zing naar o.a. HR 19 april 1996, «JOR» 
1996/48, m.nt. Kortmann (Maclou); HR  
16 december 2011, «JOR» 2012/65, m.nt. 
Spinath (Prakke/Gips) en HR 19 april 2013, 
«JOR» 2013/224, m.nt. Boekraad (Koot 
Beheer/Tideman q.q.). Samenhang met Rb. 
Noord-Nederland 10 februari 2017, «JOR» 
2017/140, m.nt. Brans en ABRvS 26 februari 
2020, «JOR» 2020/159, m.nt. Hiemstra. 

[BW art. 3:290, 5:100 lid 3, 6:162; Fw art. 68]Noot mr. dr. A.J. Tekstra

De Faillissementswet kwalificeert de vanaf de fail
lissementsdatum vervallen erfpachtcanon niet als 
boedelschuld. Bij gebreke van een daartoe strek
kende specifieke wettelijke bepaling kan géén 
sprake zijn van een boedelschuld ingevolge de 
wet (HR 15 december 2017, «JOR» 2018/159, m.nt. 
Faber (Roeffen q.q./Ontvanger)). In Koot Beheer/
Tideman q.q. heeft de Hoge Raad overwogen dat 
onder “het aangaan van een schuld door de cura
tor” is te verstaan dat de curator deze schuld op 
zich neemt bij een rechtshandeling, doordat zijn 
wil daarop is gericht. Of de curator een schuld is 
aangegaan, moet worden beoordeeld aan de 


