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Pauliana
Op het eerste gezicht lijkt Pauliana een meisjesnaam uit vervlogen 
tijden. Het is echter geen meisjesnaam, maar komt wel uit een ver 
verleden. De Pauliana heeft haar oorsprong in het Romeinse 
recht en vertelt ons hoe wij in sommige situaties met onze aardse 
bezittingen (niet) mogen omgaan. 

De grote denkers van de Romeinse tijd hebben de basis gelegd 
voor de (actio) Pauliana in ons huidige recht. Wij kennen drie 

vormen van Pauliana. De algemene vorm is verankerd in het Bur-
gerlijk Wetboek, daarnaast kennen we nog een Pauliana in de 
Faillissementswet en een Pauliana in het Erfrecht. Op de Pauliana 
van de Faillissementswet gaan we hier wat dieper in. De Pauliana 
kan in een aantal beginselen samengevat worden:
1)  Schuldeisers zijn in het algemeen vrij zich te verhalen op alle 

vermogensbestanddelen van de schuldenaar
2)  De schuldenaar mag alles doen en laten met zijn bezittingen 

wat hij wil
3)  De schuldenaar mag niet zodanig over zijn vermogen beschik-

ken dat hij schuldeisers benadeelt

Buiten faillissement 
Wanneer een schuldenaar zijn schuldeisers benadeelt, staat de 
schuldeisers de Pauliana ter beschikking. De schuldeiser kan 
daarmee een overeenkomst tussen de schuldenaar en een derde 
vernietigen door een brief te sturen met die mededeling daarin. 
De schuldeiser kan dit echter alleen doen wanneer hij kan aanto-
nen dat de schuldenaar een onverplichte (1) rechtshandeling (2) 
pleegde, waarvan hij wist of kon weten dat zijn schuldeisers hier-
door benadeeld (3) zouden worden. Ook de betrokken derde moet 
wetenschap hebben (4) van die benadeling. 

Binnen faillissement
Wanneer sprake is van een faillissementssituatie heeft de curator 
bovendien extra bevoegdheden. Hij kan, afhankelijk van de omstan-
digheden, ook verplichte rechtshandelingen vernietigen. Denk bij-
voorbeeld aan de situatie dat de schuldenaar en de betrokken derde 
wist dat het faillissement reeds was aangevraagd, of dat er sprake is 
van een samenspanning met het doel de schuldeisers te benadelen. 
De curator heeft hier overigens wel een bewijslast. In ondernemers-
situaties is het niet toegestaan om in het zicht van een faillissement 
activa van de onderneming tegen een zakelijke waarde te verkopen 
aan een crediteur om diens vordering op de onderneming daarmee 
te verrekenen. De koopsom komt dan immers niet ten gunste van 
alle crediteuren, maar ten gunste van één enkele crediteur. 

Voorbeeld:
Een huurder van een winkel had een huurachterstand van ruim 
€ 32.500,-. Hij sloot een deal met de verhuurder waarbij de ver-

huurder tegen € 32.500,- de inventaris van de winkel kocht en 
deze koopprijs met de huurachterstand verrekende. Niet lang 
daarna ging de huurder failliet. De curator meende dat er sprake 
was van paulianeus handelen en vorderde in een civiele proce-
dure vernietiging van de verrekening en (terug)betaling van de 
koopprijs ad € 32.500,-.

Het Hof stelde voorop dat een curator bevoegd is paulianeuze 
transacties te vernietigen, maar dat daarvoor wel is vereist dat de 
wederpartij van de –inmiddels- failliete schuldenaar wist of rede-
lijkerwijs kon weten dat (andere) schuldeisers door die transactie 
zouden kunnen worden benadeeld. 
Het Hof overwoog in deze zaak dat de verhuurder in ieder geval 
moet hebben begrepen dat de huurder in fi nanciële problemen 
verkeerde. Immers, er was sprake van een huurachterstand van 
bijna een jaar en de verkoop van de inventaris betekende het 
einde van de onderneming van de huurder. De verhuurder heeft 
betwist dat het faillissement was te voorzien. Huurder heeft 
steeds aangegeven dat hij schuldeisers zou kunnen betalen. De 
bewijslast rust op de curator. 

Juridisch advies
Of de vernietiging van de verrekening in deze zaak stand zal 
houden, moet nog blijken. Wel kan als les worden getrokken dat 
je als schuldeiser alert moet zijn wanneer je een goede deal sluit 
met een schuldenaar waarvan bekend is dat die aan de grond zit. 
Ga na of er binnenkort een faillissement kan worden verwacht 
en vraag bij twijfel altijd juridisch advies. Een vernietiging ach-
teraf door de curator kan leiden tot een schuld aan de boedel die 
effectief soms hoger uitvalt dan de oorspronke-
lijke vordering op de failliete schuldenaar. �
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