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Mr. dr. M.Y. Nethe
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Art. 2:23c lid 2 BW herbergt een tweede verlengingsgrond 

 

1. Inleiding 

In deze bijdrage ga ik in op enkele perikelen rondom borgtocht en insolvente rechtspersonen. 

Dit doe ik aan de hand van een casus. In deze casus komen verschillende rechtsgebieden 

samen: Boek 3 BW (verjaring), Boek 7 BW (borgtocht), de Faillissementswet (de wijze 

waarop het faillissement eindigt en de verlengingsgrond van art. 36 Fw) alsmede Boek 2 BW 

(de rechtspersoon is opgehouden te bestaan en de uitleg van art. 2:23c lid 2 BW). 

 

Het gaat om de volgende casus. De bank heeft krediet verstrekt aan een BV en bedingt daarbij 

diverse zekerheden. Zo stelt de bestuurder/enig aandeelhouder van de BV zich borg tot 

zekerheid van de nakoming door de BV van haar verbintenis tot voldoening van de schuld aan 

de bank. Indien de BV (hierna: de hoofdschuldenaar) failleert, kan de bank kiezen welke 

zekerheid zij als eerste aanspreekt. Kiest zij als eerste voor het uitwinnen van de andere 

zekerheden, dan zal de bank – indien zij tijdens of na afloop van het faillissement van de 

hoofdschuldenaar met een restantvordering op de hoofdschuldenaar blijft zitten –

geconfronteerd worden met de vraag of zij met succes de borg kan aanspreken.  

 

In twee recente hierna te behandelen zaken, een Haagse en een Bossche zaak, heeft de borg 

een verjaringsverweer gevoerd. Uitgaande van de toepasselijkheid van een vijfjarige 

verjaringstermijn ex art. 3:307 BW viel in beide zaken de afloop van de verjaringstermijn 

buiten het faillissement, namelijk in het tijdvak waarin de hoofdschuldenaar is opgehouden te 

bestaan. De borg voert in die zaken aan dat de rechtsvordering van de bank tot nakoming door 

de hoofdschuldenaar is verjaard en dat daardoor de borgtocht teniet is gegaan ex art. 7:853 

BW. De achterliggende gedachte van deze bepaling is dat als de schuldeiser zijn rechten 

jegens de hoofdschuldenaar door stilzitten verloren heeft laten gaan, het niet redelijk zou zijn 

als hij nog wel de borg kan aanspreken omdat de borg dan niets aan zijn recht van subrogatie 

heeft. 

 

2. Tweede verlengingsgrond in art. 2:23c lid 2 BW 

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Haagse zaak. In het 

Rambaldo/Rabobank-arrest oordeelt de Hoge Raad dat de rechtsvordering van de schuldeiser 

op een hoofdschuldenaar/rechtspersoon die inmiddels is opgehouden te bestaan, niet kan 

verjaren in het tijdvak waarin de hoofdschuldenaar is opgehouden te bestaan omdat de 

schuldeiser zich kan beroepen op een verlengingsgrond. Het gaat om een verlengingsgrond 

die gelezen moet worden in art. 2:23c lid 2 BW. In mijn optiek creëert de Hoge Raad een 

tweede verlengingsgrond, waardoor stuiting door de schuldeiser van de verjaring van zijn 

rechtsvordering op de hoofdschuldenaar niet meer nodig is. Om dit resultaat te bereiken, rekt 

de Hoge Raad het tweede lid van art. 2:23c BW op. De vraag komt op onder welke 

omstandigheden een beroep op de tweede verlengingsgrond naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid onaanvaardbaar zal zijn.  

 

Allereerst zal ik stilstaan bij het gemeenschappelijke kenmerk van de verlengingsgrond van 

art. 36 Fw en van de eerste, expliciet verwoorde, verlengingsgrond van art. 2:23c lid 2 BW 

(paragraaf 3). Vervolgens behandel ik het Rambaldo/Rabobank-arrest. Ik ga na hoe een 

tweede verlengingsgrond gelezen kan worden in art. 2:23c lid 2 BW (paragraaf 4). Tevens stel 
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ik de vraag of het oprekken van het tweede lid van art. 2:23c BW wel noodzakelijk is. Een 

alternatieve weg die de Hoge Raad had kunnen bewandelen, bespreek ik in paragraaf 5. De 

andere, Bossche, zaak behandel ik in paragraaf 6. Enkele ongewenste bijwerkingen van de 

tweede verlengingsgrond komen aan bod in paragraaf 7. Ik sluit af met een samenvatting en 

conclusie. 

 

3. Gemeenschappelijk kenmerk van de verlengingsgrond van art. 36 Fw en van de 

 expliciet in art. 2:23c lid 2 BW verwoorde verlengingsgrond 

 

3.1 Ratio verlengingsgrond van art. 36 Fw 

 

In geval van faillissement bestaat behoefte aan een verlengingsgrond, omdat faillissementen 

lang kunnen duren en de schuldeiser zijn vordering maar één keer kan indienen ter verificatie. 

De indiening van de vordering in het faillissement stuit de vijfjarige verjaringstermijn. Uit de 

wetsgeschiedenis blijkt immers dat de indiening geldt als een ‘andere daad van 

rechtsvervolging’ in de zin van art. 3:316 BW.
2
 Indien de einddatum van de verjaringstermijn 

hetzij valt tijdens de looptijd van het faillissement, hetzij binnen zes maanden na afloop
3
 van 

het faillissement, wordt de verjaringstermijn ingevolge art. 36 Fw met zes maanden verlengd, 

mits de vordering van de schuldeiser verifieerbaar is.
4
 

 

De verjaring loopt tevens door in de merkwaardige situatie dat er wel een faillissement is, 

maar geen curator. Dit is het geval indien na het afronden van de gerechtelijke vereffening
5
 en 

het defungeren van de curator door het in werking treden van de (slot)uitdelingslijst nog een 

bate blijkt te bestaan. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze vereffening in faillissement 

ingevolge art. 194 Fw, achteraf bezien, altijd is blijven voortduren terwijl er in feite in de 

periode tussen het te vroegtijdig afsluiten en het weer oppakken van de 

faillissementsvereffening (hierna: de ogenschijnlijk dode periode) geen curator is geweest.
6
 

De schuldeiser kan niet worden verweten dat hij de verjaring niet heeft gestuit, indien de 

verjaringstermijn uitgerekend afloopt tijdens deze ogenschijnlijk dode periode. 

 

3.2 Ratio verlengingsgrond van art. 2:23c lid 2 BW (het faillissement is opgeheven ex art. 16 

Fw: ook dan geen afloop van de verjaringstermijn tijdens de ogenschijnlijk dode periode) 

 

De tegenhanger van art. 194 Fw is art. 2:23c lid 1 BW. Op laatstgenoemde bepaling kan 

tevens beroep worden gedaan na opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten. In 

deze situatie laat de toepassing van art. 2:23c lid 1 BW zich als volgt verklaren: in geval van 

nagekomen baten kan uitsluitend een beroep op art. 194 Fw worden gedaan indien een 
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6
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uitdelingslijst is opgemaakt, dus als de staat van insolventie is ingetreden ex art. 137f Fw of 

art. 173 Fw. Aan toepassing van art. 194 Fw komt men dus slechts toe na een vereenvoudigde 

afwikkeling of na een gerechtelijke vereffening. In geval van een opheffing ex art. 16 Fw is er 

geen uitdelingslijst. In dat geval kan men bij een nagekomen bate niet terugvallen op art. 194 

Fw. Als er geen heropening van de vereffening in faillissement kan plaatsvinden, blijft tevens 

art. 36 Fw buiten beeld. De oplossing die de vaste rechtspraak in het geval van een 

nagekomen bate na opheffing van het faillissement biedt, is dat beroep kan worden gedaan op 

het eerste lid van art. 2:23c BW. Het gaat dan om een verzoek tot opening van de Boek 2 BW-

vereffening, waardoor de rechtspersoon zoals blijkt uit het eerste lid van art. 2:23c BW 

‘herleeft’ (lees: met terugwerkende kracht in liquidatie voortbestaat). Er is dan eveneens 

behoefte aan een verlengingsgrond omdat de schuldeiser (of de rechtspersoon zelf) geen 

hinder moet ondervinden van het feit dat zijn rechtsvordering uitgerekend tijdens de periode 

dat de rechtspersoon had opgehouden te bestaan, dus tijdens de ogenschijnlijk dode periode, 

is verjaard. De ratio van de verlengingsgrond van art. 36 Fw en die van de expliciet in art. 

2:23c lid 2 BW verwoorde verlengingsgrond is dezelfde als het gaat om het voortzetten van 

de vereffening als gevolg van een nagekomen bate en het aflopen van de verjaringstermijn 

tijdens de ogenschijnlijk dode periode.
7
 

 

4. Haagse zaak 

 

4.1 Feiten 

 

De Rabobank (hierna: de bank) heeft een lening verstrekt aan Horeca Concept Building BV 

(hierna: HCB òf de hoofdschuldenaar). Rambaldo is bestuurder/enig aandeelhouder van HCB. 

Hij heeft zich tot maximaal € 100.000 borg gesteld tot nakoming van de verbintenis van HCB. 

Op 6 april 2005 failleert HCB. De bank verstrekt op 12 mei 2005 aan de curator een overzicht 

van haar vorderingen en haar talrijke zekerheden (althans op papier). Afgezien van twee 

leningen waarvoor een staatsgarantie is afgegeven, bedraagt de vordering van de bank op 

HCB ten tijde van de faillietverklaring circa € 108.500. Naast de borgtocht van Rambaldo 

heeft de bank de volgende zekerheden verkregen: een pandrecht op voorraden, inventaris en 

vervoermiddelen van HCB, een pandrecht op een overlijdensrisicoverzekering ad € 115.000 

van Rambaldo en een hoofdelijke aansprakelijkstelling door Rambaldo Holding BV. Het 

faillissement van HCB wordt op 2 maart 2006 opgeheven bij gebrek aan baten, waardoor 

HCB op dat moment ex art. 2:19 lid 1 onder c BW jo. art. 2:19 lid 4 BW van rechtswege 

ophoudt te bestaan.  

 

Ruim twee jaar nadat HCB is opgehouden te bestaan stelt de bank een restantvordering op 

HCB te hebben van meer dan € 100.000. Zij vordert van Rambaldo onder meer bij brief van 

24 juni 2008 de betaling van de restantschuld van HCB. In haar dagvaarding van 10 december 

2012 (die dus meer dan zeven jaar na de datum van faillietverklaring van HCB is uitgebracht) 

vordert de bank veroordeling van Rambaldo tot betaling van ruim € 100.000 vermeerderd met 

rente en kosten. Rambaldo voert een bevrijdend verweer. Hij stelt dat de vordering van de 

bank op HCB vijf jaar na de datum van faillietverklaring (toen de vordering van de bank ex 

art. 6:40 onder a BW opeisbaar werd) is verjaard ex art. 3:307 BW, waardoor de borgtocht 

teniet is gegaan ex art. 7:853 BW. 
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4.2 Beslissing lagere rechters en conclusie A-G 

 

Rechtbank Den Haag oordeelt, kort gezegd, dat de mogelijkheid van ‘herleving’ van de 

rechtspersoon niet in tijd is beperkt en dat daardoor ook de vordering van de bank op de 

hoofdschuldenaar (nog) niet is verjaard.
8
 De enkele omstandigheid dat er geen concrete 

vooruitzichten zijn dat de Boek 2 BW-vereffening daadwerkelijk geopend zal worden, brengt 

daarin geen verandering. Nu de rechtsvordering van de bank op de hoofdschuldenaar volgens 

de rechtbank (nog) niet is verjaard, is de rechtsvordering van de bank op de borg niet ex art. 

7:853 BW tenietgegaan.
9
 Als een rechtsvordering op een niet langer bestaande rechtspersoon 

niet kan verjaren, hoeft er ook geen stuiting van de verjaring plaats te vinden ex art. 54 lid 3 

en/of lid 4 Rv. (waarover hierna meer onder paragraaf 5).
10

 

 

Hof Den Haag stelt (terecht) vast dat de vordering van de bank op HCB ook na 2 maart 2006 

– dit is de datum waarop haar faillissement is opgeheven, HCB is ontbonden en opgehouden 

te bestaan – is blijven bestaan. Het hof overweegt: 

 
“Om te voorkomen dat in een geval als dit [waarin geen sprake is van een gebleken bate, MN] de mogelijkheid 

van verhaal door verjaring verloren zou gaan, bepaalt art. 2:23c lid 2 BW dat gedurende het tijdvak waarin de 

rechtspersoon had opgehouden te bestaan er een verlengingsgrond is (..). Het feit dat er thans nog geen bate is 

gebleken maakt dit niet anders. Dat brengt mee dat de verjaringstermijn van de vordering van de bank op de 

vennootschap tot op heden is voortgelopen. (..) De grieven [dat de rechtsvordering van de bank op de 

vennootschap is verjaard omdat de bank de verjaring tegenover de vennootschap niet tijdig heeft gestuit, MN] 

falen, aangezien de verjaringstermijn tegen de niet meer bestaande vennootschap ook zonder stuiting is 

voortgelopen.”
11

 

 

A-G Timmerman schaart zich achter de uitkomst van de beslissing van het hof. Hij erkent dat 

het bepaalde in art. 2:23c lid 2 BW is geschreven voor een andere situatie dan hier aan de 

orde, namelijk voor de situatie dat het aflopen van de verjaringstermijn valt in de periode dat, 

achteraf bezien vanwege de terugwerkende kracht, de rechtspersoon in liquidatie voortbestaat. 

Onder het tijdvak waarin de rechtspersoon had opgehouden te bestaan, wordt dus door de A-

G de ogenschijnlijk dode periode verstaan. Toch deelt hij de opvatting van het hof dat art. 

2:23c lid 2 BW ziet op een eeuwigdurende verjaringstermijn in de rechtsverhouding bank – 

hoofdschuldenaar. Daarvoor verwijst hij, net als de rechtbank, naar het bestaan van de 

mogelijkheid dat de vennootschap op grond van art. 2:23c lid 1 BW kan herleven.
12

 

 

4.3 Beslissing HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1182, NJ 2017/285, red. aant., JOR 

2017/222, m.nt. Chr. M. Stokkermans, RN 2017/72, RO 2017/63 (Rambaldo/Rabobank) 
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11

 Hof Den Haag 29 september 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2525, JOR 2016/101, m.nt. J.A. Stal 
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De Hoge Raad volgt de conclusie van de A-G, met dien verstande dat zijn motivering niet 

steunt op art. 2:23c lid 1 BW. Om de motivering toe te snijden op het onderhavige geval 

wordt in r.o. 3.3.3 de tekst van lid 2 van art. 2:23c BW een beetje aangepast. Er bestaat voor 

een geval als dit een verlengingsgrond, want: 

 
“Art. 2:23c lid 2 BW in verbinding met art. 3:320 BW geeft een regel voor het tijdstip waarop een 

verjaringstermijn van een vordering op een rechtspersoon eindigt nadat die rechtspersoon is [curs. MN] 

opgehouden te bestaan. Die regel veronderstelt dat een lopende verjaringstermijn in elk geval niet afloopt zolang 

de vereffening niet is heropend op de voet van art. 2:23c lid 1 BW. Dit brengt mee dat heropening van de 

vereffening geen vereiste is voor het (voort)lopen van de verjaringstermijn. Om dezelfde reden behoeft een 

verjaringstermijn van een vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon niet te worden gestuit gedurende 

de periode dat die rechtspersoon niet meer bestaat.” 

 

4.4 Commentaar 

 

De redeneertrant van de Hoge Raad heeft veel weg van een doelredenering. Ik begrijp zijn 

gedachtegang als volgt: als er na ‘herleving’ van de rechtspersoon ex art. 2:23c lid 1 BW een 

verlengingsgrond op de voet van art. 2:23c lid 2 BW is, moet die verlengingsgrond en 

daarmee een (voort)lopende verjaringstermijn er ook zijn geweest in de periode waarin de 

rechtspersoon nog niet het moment van herleving heeft bereikt. Deze gedachtegang kan alleen 

dan van een grondslag worden voorzien, indien de zinsnede ‘had opgehouden te bestaan’ in 

art. 2:23c lid 2 BW gelezen wordt als ‘is opgehouden te bestaan’ (zie r.o. 3.3.3). Maar het 

woord ‘had’ staat er natuurlijk niet voor niets: dit woord geeft aan dat na opening (als het 

faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten) of na heropening van de vereffening (als 

er een Boek 2 BW-vereffening is geweest) de rechtspersoon – achteraf bezien – ter 

vereffening van zijn vermogen is blijven voortbestaan, terwijl in die tussenliggende 

ogenschijnlijk dode periode waarin er geen curator respectievelijk vereffenaar was de 

schuldeiser (of de rechtspersoon) niet het verwijt kan worden gemaakt dat hij heeft 

stilgezeten. Het woord ‘had’ mag naar mijn mening niet weggepoetst worden. Duidelijk moet 

zijn dat de, wat ik gemakshalve noem, eerste verlengingsgrond nog steeds bestaat. 

 

Mijn conclusie is dat art. 2:23c lid 2 BW nu twee verlengingsgronden blijkt te herbergen met 

onderlinge verschillen: op de eerste (expliciet door het woord ‘had’) in lid 2 te vinden 

verlengingsgrond wordt pas beroep gedaan indien de rechtspersoon (zij het ter vereffening) 

met terugwerkende kracht voortbestaat, terwijl op de thans door de Hoge Raad gecreëerde 

tweede verlengingsgrond juist beroep wordt gedaan indien de rechtspersoon niet bestaat. Op 

de eerste verlengingsgrond kunnen schuldeisers en de rechtspersoon tijdelijk beroep doen 

(gedurende zes maanden), op de tweede slechts de schuldeisers zonder tijdslimiet. 

 

De rechter (rechtbank/hof/Hoge Raad) treedt hier op als wetgever-plaatsvervanger. Met deze 

uitkomst van het gebruik van de rechtsvormende taak van de rechter kan ik instemmen mits 

de schuldeiser geen verwijt van stilzitten (zoals het ‘laten lopen’ van zekerheden) kan worden 

gemaakt, want dat is de gemeenschappelijke achterliggende gedachte van een 

verlengingsgrond. 

 

Omdat aan de tweede verlengingsgrond behoefte bestaat indien de rechtspersoon niet langer 

voortbestaat en deze verlengingsgrond niets van doen heeft met de heropening van een 

eerdere Boek 2 BW-vereffening of met de opening van de Boek 2 BW-vereffening nadat het 

faillissement is opgeheven, dus met art. 2:23c lid 1 BW, ligt het mijns inziens voor de hand 

om de nieuwe verlengingsgrond op te nemen in een nieuwe wetsbepaling: art. 2:23d BW. Een 

ander voordeel van een nieuwe wetsbepaling is dat het niet meer uitmaakt op welke wijze de 
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rechtspersoon is opgehouden te bestaan: na administratieve ontbinding ex art. 2:19a BW, na 

vrijwillige
13

 of rechterlijke ontbinding of na ontbinding van rechtswege. 

 

5. Andere weg denkbaar? 

Is het wel nodig om ‘iets’ in een bepaling te lezen dat er niet met zoveel woorden in staat, 

ergo om de tekst van art. 2:23c lid 2 BW op te rekken? De schuldeiser kan immers zijn 

uiteindelijke doel – verhaal halen op de borg – bereiken door tijdig een andere weg te 

bewandelen. Hij kan beroep doen op (de overeenkomstige toepassing van) art. 54 lid 3 en/of 

lid 4 Rv. Toepassing van deze bepaling brengt mee dat de betekening van een exploot 

(dagvaarding) aan een niet-bestaande rechtspersoon/hoofdschuldenaar kan geschieden aan het 

parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de rechtbank binnen het 

rechtsgebied waarbinnen de schuldeiser zijn woonplaats had. Een uittreksel van het exploot 

moet dan bekend worden gemaakt in de Staatscourant. 

 

In een zaak waarbij de Ontvanger deze route volgde om verhaal te kunnen halen op een ander 

dan de hoofdschuldenaar, overweegt het Hof Amsterdam in 2012 dat het tweede lid van art. 

2:23c BW zonder vereffeningsnoodzaak niet van toepassing is.
14

 Het hof concludeert dat de 

Ontvanger tijdig en rechtsgeldig op de voet van art. 54 lid 3 en/of lid 4 Rv de verjaring heeft 

gestuit van het recht van dwanginvordering van de naheffingsaanslagen die de 

hoofdschuldenaar Tysco verschuldigd is. Hierdoor is het recht van dwanginvordering niet 

door verjaring tenietgegaan. Ook de accessoire aansprakelijkheidsvorderingen op Transautex 

(de vennootschap die hoofdelijk aansprakelijk is voor de loonheffing die Tysco aan de 

Ontvanger verschuldigd is) zijn niet door verjaring tenietgegaan. De Hoge Raad bevestigt in 

2013 het oordeel van het Amsterdamse hof.
15

 

 

Verdedigbaar is dat Rabobank in zowel de Haagse als de Bossche zaak, ervan uitgaande dat 

de verjaringstermijn is gaan lopen op het tijdstip van faillietverklaring omdat er geen 

concurrente vordering is ingediend, de weg van art. 54 lid 3 en/of lid 4 Rv – mits tijdig – had 

kunnen bewandelen ter vermijding van een verjaringsverweer van de borg. Ik zie geen reden 

om een borgtocht op dit punt anders te behandelen dan een hoofdelijke aansprakelijkstelling.
16

 

Maar ook op het punt van stuiting ex art. 54 lid 4 Rv volgt de Hoge Raad in het 

Rambaldo/Rabobank-arrest het standpunt van het Haagse hof en van de A-G:  

 
“Nu het hof in de onderhavige procedure terecht heeft geoordeeld dat de verjaringstermijn ook zonder stuiting 

tegen de niet meer bestaande vennootschap is voortgelopen, behoefde het hof niet in te gaan op de stelling van 

[eiser] dat Rabobank geen gebruik had gemaakt van de stuitingsmogelijkheid van art. 54 lid 4 Rv.” 

 

                                                 
13

 Voor de situatie van opening van de Boek 2 BW-vereffening na turboliquidatie signaleerde ik een lacune. 

Eerder heb ik verdedigd dat art. 2:23c lid 2 BW van overeenkomstige toepassing moet worden verklaard in het 

geval sprake is van voortleven in liquidatie ex art. 2:19 lid 5 BW. M.Y. Nethe, Verlenging van 

verjaringstermijnen ingeval van een herleefde rechtspersoon (art. 2:19a lid 8 BW en art. 2:23c lid 2 BW), WPNR 

1997/6289, p. 751-753. 
14

 Hof Amsterdam 7 februari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV8919, NJ 2012/356, JOR 2012/242, m.nt. Van 

Boxel, r.o. 2.9. 
15

 HR 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3743, JOR 2014/89, m.nt. A.J. Tekstra (Transautex 

Food/Ontvanger). Zie r.o. 3.2.6: “Deze regeling leent zich voor overeenkomstige toepassing op het geval waarin 

een rechtspersoon na te zijn ontbonden heeft opgehouden te bestaan, en desondanks (..) belang bestaat bij het 

kunnen betekenen van een exploot dat stuiting van de verjaring van het recht tot invordering van een door die 

rechtspersoon belopen schuld tot gevolg heeft.” 
16

 In de parlementaire toelichting wordt de borg ‘een hoofdelijk schuldenaar van een bijzonder soort’ genoemd. 

Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), p. 418. Zie ook G.J.L. Bergervoet, Borgtocht, diss. RUN, serie 

Onderneming en recht, deel 84, Deventer: Kluwer 2014, p. 37/38. 
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Waarom de Hoge Raad, anders dan in 2013, de voorkeur geeft aan het oprekken van art. 2:23c 

lid 2 BW en niet kiest voor de (relatief onbekende) weg van stuiting ex art. 54 lid 4 Rv is niet 

duidelijk. Voor de schuldeiser is de thans gekozen oplossing praktisch en goedkoop. Valt 

eenmaal de keuze op ‘het ophouden te bestaan van de rechtspersoon’ als verlengingsgrond, 

dan ontstaat een voortlopende verjaringstermijn. Een termijn die niet afloopt, hoeft niet 

gestuit te worden. Stuiting is vanuit die optiek overbodig. 

 

6. Bossche zaak 

In een zaak die vergelijkbaar is met de hiervoor behandelde Haagse zaak houdt het Hof ’s-

Hertogenbosch17 zijn beslissing aan in afwachting van het beroep in cassatie van de Haagse 

zaak. 

 

6.1 Feiten 

 

Rabobank heeft met ISE Holding (hierna: de vennootschap) een financieringsovereenkomst 

gesloten en diverse zekerheden bedongen. X, gedaagde in hoger beroep, heeft zich borg 

gesteld tot nakoming van de schuld van de vennootschap aan Rabobank tot een maximum van 

€ 75.000. De vennootschap is op 18 november 2008 failliet verklaard. Op 11 november 2008 

heeft Rabobank de financiering opgezegd en de betaling van de geldlening opgeëist binnen 14 

dagen. Vast staat dat de verjaringstermijn van vijf jaar ex art. 3:307 BW start op 25 november 

2008 en – zonder stuiting door Rabobank of het bestaan van een verlengingsgrond – afloopt 

op 26 november 2013.  

 

Rabobank heeft binnen een week na faillietverklaring van de vennootschap, bij brief van 24 

november 2008, haar vordering slechts voorwaardelijk ter verificatie ingediend, namelijk voor 

het geval dat zij niet geheel uit de opbrengst van de gestelde zekerheden zou kunnen worden 

voldaan. De borg ontvangt op 4 februari 2009 een bericht van de curator dat Rabobank 

waarschijnlijk finaal zou worden afgelost, waardoor geen beroep op de borgtocht hoefde te 

worden gedaan. Twee medewerkers van Rabobank houden de borg echter op 17 februari 2009 

voor dat met betaling onder de borgtocht kan worden gewacht totdat duidelijk is of de bank 

uit de opbrengst van de verpande vorderingen kan worden voldaan. Ruim een half jaar later, 

op 3 september 2009, spreekt Rabobank met de borg af dat zij wacht met het overgaan tot het 

uitwinnen van de borgtocht, omdat zij een procedure tegen een derde tot verhaal van schade 

wil starten (een actie die zij geruime tijd later pas achterwege laat). Ondertussen wordt door 

middel van sommatiebrieven van Rabobank aan de borg de verjaring van haar eventuele 

rechtsvordering op de borg gestuit. 

 

Op 20 juli 2012 treedt na een vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement de staat van 

insolventie in, waardoor de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden en op die datum 

ophoudt te bestaan ex art. 2:19 lid 1 onder c BW jo. art. 2:19 lid 4 BW. Op 22 november 2013 

(dus vier dagen vóór het aflopen van voormelde vijfjarige verjaringstermijn in de 

rechtsverhouding bank – hoofdschuldenaar, ervan uitgaande dat er geen verlengingsgrond is) 

betrekt Rabobank de borg in rechte, omdat zij een vordering heeft op de vennootschap. De 

vennootschap is op dat moment al meer dan een jaar opgehouden te bestaan. 

 

6.2 Commentaar 

 

                                                 
17

 Hof ’s-Hertogenbosch 6 december 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5410, JOR 2017/81, m.nt. J.A. Stal. 
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Te verwachten valt dat Rabobank ten overstaan van het Bossche hof zal stellen dat voor haar 

een verlengingsgrond geldt nu de einddatum van de vijfjarige verjaringstermijn valt in het 

tijdvak waarin de vennootschap is opgehouden te bestaan. Honorering van het beroep op deze 

tweede verlengingsgrond van art. 2:23c lid 2 BW brengt mee dat de verjaringstermijn niet 

afloopt op 26 augustus 2013, maar onbeperkt doorloopt.
18

 Als de verjaringstermijn niet 

afloopt, is de rechtsvordering van de bank op de hoofdschuldenaar niet verjaard en strandt het 

verjaringsverweer van de borg ex art. 7:853 BW. 

 

Het beroep op de tweede verlengingsgrond kan naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zijn, indien de schuldeiser wel degelijk een verwijt kan worden 

gemaakt. Is de schuldeiser wel voortvarend te werk gegaan? Heeft hij het nodige gedaan om 

een bepaalde zekerheid tijdig uit te winnen?
19

 Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het steeds 

lastiger voor de borg om na te gaan of de schuldeiser beticht kan worden van laks gedrag bij 

het uitwinnen van zekerheden. 

 

Ik blijf in de Bossche zaak zitten met het onbevredigende gevoel dat de bank te lang de borg 

aan het lijntje heeft gehouden. Dit kan zijn veroorzaakt omdat de bank van mening is dat zij 

de borg als laatste moet aanspreken.
20

 De heersende leer is echter dat de schuldeiser niet een 

bepaalde volgorde voor het uitwinnen van zijn zekerheden moet aanhouden. Er geldt volgens 

Blomkwist slechts een zwakke vorm van subsidiariteit: de borg kan pas worden aangesproken 

indien duidelijk is gebleken dat de hoofdschuldenaar niet zal presteren.
21

 Dit laatste is mijns 

inziens al snel en duidelijk vast te stellen. De hoofdschuldenaar zal niet presteren op het 

moment dat de schuldeiser genoodzaakt is een of meer zekerheden uit te winnen teneinde zijn 

vordering te kunnen innen (geen verhaalsrecht zonder vordering). 

 

Ik wijs er in dit verband op dat het niet-indienen door de bank van haar concurrente vordering 

in het faillissement een particuliere borg op het verkeerde been kan zetten. Uit het niet-

indienen van de concurrente vordering en het eerst uitwinnen van de andere zekerheden door 

de bank zou de borg de conclusie kunnen trekken dat de schuld van de hoofdschuldenaar 

kennelijk uit de opbrengst van die andere zekerheden kan worden voldaan. Als het 

faillissement wordt opgeheven of vereenvoudigd zal worden afgewikkeld, heeft het echter 

voor de schuldeiser geen zin om een concurrente vordering ter verificatie in te dienen. Het 

niet-indienen van deze vordering vormt dus geen geruststelling voor de borg dat hij niet zal 

worden aangesproken. 

 

7.  Ongewenste bijwerkingen? 

Heeft een doorlopende verjaringstermijn in de rechtsverhouding schuldeiser – 

hoofdschuldenaar ongewenste bijwerkingen? De rechtsregel uit het Rambaldo/Rabobank-

                                                 
18

 De onbeperkte verlenging van de verjaringstermijn geldt uitsluitend in de rechtsverhouding schuldeiser – 

rechtspersoon. Stuiting van de verjaringstermijn in de rechtsverhouding schuldeiser – borg is nog steeds nodig. 
19

 Voorheen had laks gedrag van de schuldeiser een vergaande consequentie: art. 1885 BW bepaalde dat de borg 

is ontslagen wanneer hij door toedoen van de schuldeiser niet meer kan treden in de rechten (hypotheken en 

voorrechten) van de schuldeiser. 
20

 Zie voor het standpunt dat de aard van overeenkomst van borgtocht meebrengt dat de schuldeiser zijn 

vordering primair op de hoofdschuldenaar, dus op de andere zekerheden dan borgtocht, moet verhalen:  

Asser/Van Schaick 7-VIII* 2012/76. 
21

 Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), p. 419 (“Men rekent erop dat men eerst dan als borg zal worden 

aangesproken, nadat duidelijk gebleken is dat de hoofdschuldenaar niet zal presteren”) en p. 438 (de borg kan 

pas worden aangesproken nadat de schuldeiser “het nodige heeft gedaan om te constateren  dat de 

hoofdschuldenaar niet tot betaling overgaat.”). J.W.H. Blomkwist, Borgtocht (Mon. BW nr. B78) 2012/19, p. 54 

en 2012/25, p. 69. 
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arrest kan meebrengen dat de schuldeiser pas na afloop van het faillissement overgaat tot het 

uitwinnen van een bepaalde zekerheid (bijvoorbeeld borgtocht) of van uiteenlopende 

zekerheden of dat hij dan wel de curator bepaalde zekerheden heeft ‘laten lopen’. 

 

De borg hoeft niet lijdzaam af te wachten of hij daadwerkelijk zal worden aangesproken. Hij 

kan zich als belanghebbende wenden tot de curator en zich laten informeren over de precieze 

aard, omvang en mogelijkheid van innen van de andere zekerheden en over de omvang van de 

gesecureerde vordering.22 Meent de borg dat hij beter in staat is om deze zekerheden uit te 

kunnen winnen dan de schuldeiser (of de door hem ingeschakelde curator), dan zal de borg de 

beslissing moeten nemen om de schuld van de hoofdschuldenaar te betalen waardoor hij tijdig 

zal treden in de rechten van de schuldeiser. 

 

Bij lastig te innen verpande vorderingen stuurt de curator doorgaans nog maar eens een brief 

en bij gebreke aan een reactie houdt hij het innen voor gezien. Hoe komt de in de rechten van 

de schuldeiser getreden borg er achter dat op enig moment bepaalde zekerheden door laksheid 

zijn prijsgegeven indien het faillissement al lang en breed is afgerond? Er is dan sprake van 

een nagekomen (potentiële) bate waardoor de mogelijkheid bestaat van een heropening van de 

vereffening in faillissement ex art. 194 Fw of een opening van de Boek 2 BW-vereffening ex 

art. 2:23c lid 1 BW. Van deze mogelijkheid zal vermoedelijk geen gebruik worden gemaakt. 

 

8. Samenvatting en conclusie 

De rechtsvordering van de schuldeiser op de hoofdschuldenaar/rechtspersoon verjaart niet 

indien de vijfjarige verjaringstermijn eindigt tijdens faillissement of binnen zes maanden erna 

(art. 3:307 BW jo. art. 36 Fw). 

 

Deze rechtsvordering verjaart evenmin indien de verjaringstermijn valt tijdens de 

ogenschijnlijk dode periode. Dit volgt onder meer uit de eerste, expliciet in art. 2:23c lid 2 

BW verwoorde, verlengingsgrond. 

 

In het Rambaldo/Rabobank-arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat art. 2:23c lid 2 BW een 

tweede verlengingsgrond herbergt. De nieuwe grond voor verlenging is de dode periode van 

de rechtspersoon. Er geldt thans voor de schuldeiser een doorlopende verjaringstermijn in de 

rechtsverhouding schuldeiser – hoofdschuldenaar/rechtspersoon, ongeacht de wijze van 

ontbinding die ertoe heeft geleid dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan. Of de 

ongewenste bijwerkingen van de tweede verlengingsgrond onder ogen zijn gezien, is nog 

maar de vraag. 

                                                 
22

 De borg heeft belang bij het verstrekken van informatie door de curator. Hij kan echter geen beroep doen op 

art. 3:15j onder d BW want hij is geen schuldeiser. Ik pleit er dan ook voor om de schuldeiser direct na 

faillietverklaring te verplichten zijn gesecureerde vordering in te dienen in het faillissement en per kwartaal 

opgaaf te laten doen van de vermindering van het bedrag van zijn restantvordering. Deze verplichting kan 

worden opgenomen in het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure (Kamerstukken II 2016/17, 

34740). In dit verband wijs ik op het Belgische insolventierecht dat op 1 mei 2018 in werking treedt. Art. 

XX.156 van de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van 

ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht etc. luidt als volgt: Elke schuldeiser die geniet van een 

persoonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen drie maanden 

vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring, tenzij het faillissement eerder wordt afgesloten, en 

vermeldt naam, voornaam en adres van de natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld 

voor de gefailleerde, bij gebrek waaraan deze bevrijd is. 


