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Giraal betalingsverkeer en het 
faillissement van de schuldenaar: de 
vordering van de curator opnieuw 

bezien
M r .   B .   K r a m e r *

1 Inleiding
Recentelijk verscheen het arrest van de Hoge Raad in de zaak 
RFH/Wittekamp q.q.1 In deze zaak ging het om een girale be-
taling ingevolge een automatische incasso die ná aanvang van 
de dag van de faillietverklaring van de schuldenaar werd vol-
tooid en is verricht ten laste van een rekening met een debet-
stand. De vraag die voorlag was of de curator deze betaling op 
grond van art.  23 Fw van de schuldeiser kan terugvorderen. 
Op grond van art. 23 Fw verliest de schuldenaar door de fail-
lietverklaring van rechtswege het beheer en de beschikking 
over zijn tot het faillissement behorend vermogen. De recht-
bank oordeelde dat de curator een dergelijke vordering tot te-
rugbetaling niet toekomt, nu geen sprake is van een met art. 23 
Fw strijdige beschikkingshandeling.2 De betaling is volgens de 
rechtbank geen handeling die het onder het faillissement val-
lende vermogen raakt, omdat de rekening van de schuldenaar 
ten tijde van de faillietverklaring een debetstand vertoonde. 
De bank had volgens de rechtbank geen ‘geld’ van de failliet 
onder zich, waardoor er met de door de bank verrichte beta-
ling ook geen ‘geld’ van de failliet aan de boedel kan zijn ont-
trokken. Het hof heeft het vonnis in hoger beroep vernietigd 
en de vordering van de curator toegewezen.3 De conclusie van 
de A-G strekte tot vernietiging van het arrest van het hof en 
tot het alsnog bekrachtigen van het vonnis van de rechtbank.4 
De Hoge Raad heeft de conclusie van de A-G gevolgd.

De uitspraak van de rechtbank en de arresten van het hof en 
de Hoge Raad, alsmede de conclusie van de A-G zijn aanlei-
ding om de meer algemene vraag aan de orde te stellen op wel-
ke grond en onder welke voorwaarden de curator van de 
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1 HR 28 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:80, NJ 2022/50 (RFH/Witte-
kamp q.q.).

2 Rb. Den Haag 19  februari  2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1885, JOR 
2018/163 m.nt. B.A. Schuijling.

3 Hof Den Haag 24  maart  2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:759, JOR 
2020/240 m.nt. A.J. Tekstra.

4 Concl. A-G G. Snijders, ECLI:NL:PHR:2021:668, bij HR 28  janua-
ri 2022, ECLI:NL:HR:2022:80, NJ 2022/50 (RFH/Wittekamp q.q.).

schuldeiser terugbetaling kan vorderen van het bedrag waar-
mee ná aanvang van de dag van de faillietverklaring de reke-
ning van de schuldeiser is gecrediteerd. De vraag of de curator 
het betaalde kan terugvorderen van de bank van de schulde-
naar die de betalingsopdracht heeft uitgevoerd, wordt hier 
buiten beschouwing gelaten.5 Om tot beantwoording van de 
hier gestelde vraag te komen, zal eerst worden stilgestaan bij de 
gevolgen van de faillietverklaring van de schuldenaar voor de 
girale betaling aan de schuldeiser (par.  2). Vervolgens zullen 
kort de rekening-courantverhouding en het rechtskarakter van 
de girale betaling worden besproken (par. 3). Paragraaf 4 en 5 
vormen de kern van de bijdrage. Hier komen respectievelijk de 
grondslag van en voorwaarden voor de vordering van de cura-
tor aan bod. Het stuk wordt afgesloten met een conclusie in 
paragraaf  6. De hiervoor aangehaalde zaak RFH/Wittekamp 
q.q. zal een integraal onderdeel van de bespreking vormen.

2 De gevolgen van het faillissement van de 
schuldenaar voor de geldigheid van de girale betaling

Voor het antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van het 
faillissement van de schuldenaar voor de girale betaling aan de 
schuldeiser is in de eerste plaats de door de Hoge Raad gefor-
muleerde rechtsregel uit het arrest JPR/Gunning q.q.6 rele-
vant. In dit arrest ging het om een vóór aanvang van de dag van 
de faillietverklaring door de schuldenaar gegeven en door de 
bank aanvaarde betalingsopdracht. De rekening van de schuld-
eiser werd echter pas ná aanvang van de dag van de faillietver-
klaring gecrediteerd. Anders dan het geval was in RFH/Witte-
kamp q.q. vertoonde de rekening van de schuldenaar ten tijde 
van de betaling (en nadien) een creditstand. Ten aanzien van 
de vraag of het betaalde bedrag door de curator van de schuld-
eiser kon worden teruggevorderd, oordeelde de Hoge Raad:

5 Zie hierover o.a. HR 28 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0653, JOR 
2006/223 (Huijzer q.q./Rabobank) en HR 23  maart  2012, ECLI:NL:
HR:2012:BV0614, NJ 2012/421 m.nt. P. van Schilfgaarde (ING/Man-
ning q.q.).

6 HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689, NJ 2015/264 m.nt. F.M.J. 
Verstijlen en A.I.M. van Mierlo (JPR/Gunning q.q.).
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‘Het strookt meer met het beginsel van art. 23 Fw om aan 
te nemen dat de curator steeds het betaalde kan terugvor-
deren waarmee na het intreden van de faillissements-toe-
stand de rekening van de schuldeiser is gecrediteerd.’7

Hiermee komt de Hoge Raad voor wat betreft het antwoord 
op de vraag wanneer de curator het betaalde van de schuldei-
ser kan terugvorderen terug van zijn oordeel uit het arrest Vis 
q.q./NMB,8 waar hij nog tot het volgende oordeel kwam:

‘Het beginsel van art. 23 Fw (…) brengt mee dat de curator 
het aldus betaalde terug kan vorderen, indien de giroinstel-
ling aan welke de overschrijvingsopdracht werd gegeven, 
bij de aanvang van de dag van de faillietverklaring nog niet 
alle handelingen had verricht, die zij als opdrachtnemer 
van de schuldenaar ter effectuering van de betaling aan 
diens schuldeiser gehouden was te verrichten.’9

Op grond van de rechtsregel uit JPR/Gunning q.q. mag de 
curator dus ‘steeds’ het betaalde van de schuldeiser terugvor-
deren waarmee na het intreden van de faillissementstoestand 
de rekening van de schuldeiser werd gecrediteerd. Als grond-
slag voor deze vordering wordt gewezen op (het beginsel van) 
art. 23 Fw. Deze rechtsregel roept twee relevante vragen op, die 
de kern van deze bijdrage vormen: 
1. Kan (het beginsel van) art.  23 Fw als grondslag dienen 

voor de vordering van de curator, en zo niet, hoe kan de 
vordering van de curator wel worden verklaard?

2. Welke betekenis moet worden toegeschreven aan het 
woord ‘steeds’? Moet de rechtsregel zo worden geïnterpre-
teerd dat de curator in alle gevallen waarin ná aanvang van 
de dag van de faillietverklaring de rekening van de schuld-
eiser werd gecrediteerd het betaalde van de schuldeiser kan 
terugvorderen, of heeft de Hoge Raad enkel bedoeld daar-
mee terug te komen van de rechtsregel uit het arrest Vis 
q.q./NMB en moet de rechtsregel uit JPR/Gunning q.q. 
met iets meer nuance worden gelezen?

3 De rekening-courantverhouding en het 
rechtskarakter van de girale betaling

Voordat tot de kern van deze bijdrage kan worden overgegaan, 
is het van belang om kort stil te staan bij de rekening-courant-
verhouding en het rechtskarakter van de girale betaling.

3.1 De rekening-courantverhouding
Het verrichten en ontvangen van girale betalingen veronder-
stelt dat de schuldenaar en schuldeiser een betaalrekening (re-
kening-courant) hebben ten laste waarvan en waarop dergelij-
ke betalingen plaatsvinden. De betaalrekeningen worden door 

7 HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689, NJ 2015/264 m.nt. F.M.J. 
Verstijlen en A.I.M. van Mierlo (JPR/Gunning q.q.), r.o. 3.10.3.

8 HR 31  maart  1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0705, NJ 1990/1 m.nt. 
J.B.M. Vranken (Vis q.q./NMB). Ook hier ging het om een ná aanvang 
van de faillietverklaring voltooide girale betaling ingevolge een reeds vóór 
aanvang van die dag aanvaarde betalingsopdracht.

9 HR 31  maart  1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0705, NJ 1990/1 m.nt. 
J.B.M. Vranken (Vis q.q./NMB), r.o. 3.2.

de schuldenaar en de schuldeiser aangehouden bij een bank of 
andere betaaldienstverlener. Hierna zal steeds worden gespro-
ken over een bank. Een betaalrekening heeft de strekking de 
afwikkeling van geldvorderingen en -schulden die over en weer 
tussen de rekeninghouder en de bank ontstaan te reguleren. 
Op de betaalrekening is art. 6:140 BW van toepassing.10 Vor-
deringen die de bank en de rekeninghouder uit hoofde van die 
betaalrekening over en weer op elkaar verkrijgen, worden dien-
tengevolge doorlopend en van rechtswege met elkaar verre-
kend. De verrekening vindt steeds plaats op het tijdstip waar-
op de in die rekening op te nemen vorderingen worden verkre-
gen.11 Een belangrijk gevolg van de toepasselijkheid van 
art. 6:140 BW is dat door verrekening de vorderingen tot hun 
gezamenlijke beloop tenietgaan, en dat steeds slechts het saldo 
op de betaalrekening door de een aan de ander is verschul-
digd.12 Een creditstand weerspiegelt één of meerdere vorderin-
gen van de rekeninghouder op de bank, een debetstand één of 
meerdere vorderingen van de bank op de rekeninghouder.13 
Een girale betaling door of aan de rekeninghouder heeft dus 
steeds een wijziging van het saldo tot gevolg.14

3.2 Het rechtskarakter van de girale betaling
Een girale betaling kan plaatsvinden op meerdere manieren. Ik 
bespreek hier de girale betaling ingevolge een door de schulde-
naar gegeven betalingsopdracht en de girale betaling via een 
automatische incasso.

De betalingsopdracht
Anders dan een girale betaling wellicht doet overkomen, 
wordt door de schuldenaar geen ‘geld’ aan de schuldeiser over-
gedragen in de zin van art.  3:84 BW.15 De betaling geschiedt 
doordat de schuldenaar (opdrachtgever) aan de bank een beta-
lingsopdracht verstrekt die door de bank wordt aanvaard en 
welke aanvaarding voor de bank een verplichting doet ont-
staan om de schuldeiser (begunstigde) een vordering op deze 
bank (of indien de schuldeiser bij een andere bank bankiert, 

10 B. Bierens, Revindicatoire aanspraken op giraal geld. Enkele beschouwin-
gen over geld, vermogensovergang en verhaalsregulering in de context van 
het girale betalingsverkeer (Recht en Praktijk, nr.  FR3) (diss. Tilburg), 
Deventer: Kluwer 2009, par. 5.2.2.

11 F.H.J. Mijnssen & A.I.M. van Mierlo, De rekening-courantverhouding 
(Mon. Privaatrecht nr. 15), Deventer: Wolters Kluwer 2019, par. 5.3.

12 Art. 6:127 lid 1 BW.
13 Een debetstand veronderstelt dat de rekeninghouder kredietruimte heeft 

waarover hij kan beschikken, of dat hij zijn tekort snel zal moeten aanzui-
veren.

14 Er zijn verschillende theorieën ten aanzien van de vraag hoe deze wijzi-
ging kan worden verklaard, zoals cessie, subrogatie en schuldoverneming. 
Voor een overzicht verwijs ik naar R.E. van Esch, Giraal betalingsverkeer/
Elektronisch betalingsverkeer (Recht en Praktijk nr.  FR7), Deventer: 
Wolters Kluwer 2019, par. 6.6.1.

15 Zie o.a. Van Esch 2019, W.A.K. Rank, Geld, geldschuld en betaling (diss. 
Leiden), Deventer: Kluwer 1996, F.M.J. Mijnssen, Geld in het vermo-
gensrecht (Mon. nieuw BW nr.  A17), Deventer: Kluwer 1984 en R.J. 
Abendroth, annotatie bij HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689, 
TvI 2015/39 (JPR/Gunning q.q.). Anders: Bierens 2009, par. 3.3.3, die 
een goederenrechtelijke benadering verdedigt door een girale betaling ge-
lijk te stellen aan de levering van een goed.
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op die andere bank16) te verschaffen.17 Tenzij anders aangege-
ven, wordt er voor de overzichtelijkheid in het vervolg steeds 
van uitgegaan dat de schuldenaar en schuldeiser bij dezelfde 
bank bankieren. De vordering die de schuldeiser heeft verkre-
gen, wordt door de bank bij de schuldeiser in rekening-cou-
rant geboekt door de rekening van de schuldeiser ten laste van 
het vermogen van de bank te crediteren.18 Ter compensatie van 
het uitvoeren van de betalingsopdracht verkrijgt de bank een 
vordering op de schuldenaar ter hoogte van het betaalde be-
drag.19 Deze vordering wordt door de bank bij de schuldenaar 
in rekening-courant geboekt door de rekening van de schulde-
naar te debiteren. Ingevolge art. 6:114 lid 2 BW is de girale be-
taling voltooid op het moment dat de rekening van de schuld-
eiser is gecrediteerd.

Vertoonde de rekening van de schuldenaar een creditstand, 
dan leidt de debitering op grond van art. 6:140 BW van rechts-
wege tot verrekening.20 Door verrekening gaan beide vorderin-
gen (de vordering van de schuldenaar op de bank uit hoofde 
van de creditstand op zijn rekening en de vordering van de 
bank op de schuldenaar ter compensatie van het uitvoeren van 
de betalingsopdracht) tot hun gezamenlijke beloop teniet. 
Daarom zal alleen in die gevallen waarin de girale betaling ten 
laste van een rekening met een creditstand wordt gebracht, de 
betaling tot een vermindering van het actief van de schulde-
naar leiden. Vindt de betaling plaats ten laste van een rekening 
met een debetstand, dan heeft de betaling (enkel) tot gevolg 
dat een schuld aan de schuldeiser wordt vervangen door een 
(nieuwe) schuld aan de bank. In beide gevallen echter, voltrekt 
de girale betaling zich geheel langs verbintenisrechtelijke weg.21

Anders dan geldt ten aanzien van het tijdstip waarop een girale 
betaling wordt voltooid, schept de wet, en meer in het bijzon-

16 Wordt de rekening waarop de betaling plaatsvindt bij een andere bank 
aangehouden, dan zal de bank van de schuldenaar eerst haar rekening bij 
De Nederlandsche Bank (DNB) ten laste van zichzelf debiteren en zal de 
rekening van de bank van de schuldeiser bij DNB voor eenzelfde bedrag 
worden gecrediteerd. Vervolgens zal de bank van de schuldeiser de reke-
ning van de schuldeiser voor dit bedrag crediteren. Zie hierover uitgebrei-
der Mijnssen & Van Mierlo 2019, par. 14.2 en Bierens 2009, par. 5.2.1.

17 Zie o.a. Van Esch 2019, par. 6.6.1 en Rank 1996, par. 12.5.
18 Dit betekent overigens niet dat de betaling dóór de bank wordt verricht. 

Van Esch 2019, par. 6.6.1 en Rank 1996, par. 12.5. Zie ook F.M.J. Verstij-
len en A.I.M. van Mierlo, annotatie bij HR 20 maart 2015, ECLI:NL:
HR:2015:689, NJ 2015/264 (JPR/Gunning q.q.).

19 Van Esch 2019, par. 9.9. Anders: N.E.D. Faber, Verrekening (Onderne-
ming en Recht nr. 33) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2005/466, die 
de betaling aan een derde kwalificeert als het voldoen van een schuld aan 
de schuldenaar/rekeninghouder in verband met een creditsaldo op zijn 
betaalrekening.

20 Anders: N.E.D. Faber, annotatie bij HR 28 april 2006, ECLI:NL:HR:
2006:AV0653, JOR 2006/223 (Huijzer q.q./Rabobank), die spreekt van 
‘berekening’. Zie over de bevoegdheid tot verrekening rondom faillisse-
ment par. 5.2.

21 Zo ook HR 26 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0614, NJ 2007/76 
m.nt. N.E.D. Faber (Ontvanger/Kerseboom), r.o. 3.3 en R.J. Abendroth 
& R.M. Wibier, Giraal betalingsverkeer en het faillissement van de reke-
ninghouder, WPNR 2008, afl. 6752, p. 326.

der titel 7.7b BW aangaande betalingstransacties,22 geen dui-
delijkheid omtrent het tijdstip waarop de vordering van de 
bank op de schuldenaar ontstaat. Het tijdstip waarop de vor-
dering van de bank op de schuldenaar ontstaat, is echter ui-
terst relevant voor de vraag of de bank met haar vordering in 
een eventueel faillissement van de schuldenaar kan opkomen. 
Het antwoord hierop is, zoals in paragraaf  5 besproken zal 
worden, weer fundamenteel voor de vraag of aan de curator 
een vordering op de schuldeiser toekomt of niet. Naar het oor-
deel van de Hoge Raad in het arrest Huijzer q.q./Rabobank23 
ontstaat de vordering van de bank steeds (en is opeisbaar) op 
het moment dat de bank de door de schuldenaar verstrekte be-
talingsopdracht heeft aanvaard.24 Wanneer de betalingsop-
dracht door de bank geacht wordt te zijn aanvaard, heeft de 
Hoge Raad echter niet bepaald. Het meest voor de hand ligt 
om hiervoor aan te knopen bij het tijdstip van ontvangst van 
de betalingsopdracht als bedoeld in art.  7:532 BW.25 Dat de 
bank al op dit moment een vordering op de schuldenaar ver-
krijgt, verklaart waarom de bank de rekening van de schulde-
naar mag debiteren nog voordat de rekening van de schuldei-
ser is gecrediteerd.26 Daarmee wijkt het moment waarop de 
vordering van de bank op de schuldenaar ontstaat af van het 
moment waarop de girale betaling wordt voltooid.

De automatische incasso
Anders dan in de reeks arresten die de Hoge Raad ten aanzien 
van dit onderwerp heeft gewezen, ging het in de zaak RFH/
Wittekamp q.q. niet om een betaling op grond van een door 
de schuldenaar gegeven betalingsopdracht, maar om een beta-
ling ingevolge een automatische incasso. De betaling kon bo-
vendien niet (meer) worden gestorneerd.27 Bij een automati-
sche incasso in de zin van art. 7:514 sub b BW (‘automatische 
afschrijving’) wordt op initiatief van de schuldeiser de reke-
ning van de schuldenaar gedebiteerd met het bedrag van de 
overschrijving. De schuldeiser die gebruik wil maken van een 
automatische incasso sluit met zijn bank een incassocontract 
af.28 Voorafgaand aan de eerste incasso verstrekt de schulde-
naar/geïncasseerde een incassomachtiging aan de schuldeiser/
incassant.29 Dit kan een eenmalige of doorlopende machtiging 
zijn. De schuldeiser registreert en archiveert de machtiging en 
kondigt betaling aan bij de schuldenaar. Vervolgens biedt de 

22 Dit betreft een implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2366, ook wel 
aangeduid als Revised Payment Services Directive (PSD2). Implementa-
tiewet PSD2, Kamerstukken II 2017/18, 34813.

23 HR 28  april  2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0653, JOR 2006/223 m.nt. 
N.E.D. Faber (Huijzer q.q./Rabobank).

24 Zie ook Rank 1996, par.  14.2.2 en J.W.H. Blomkwist, Het girale beta-
lingsverkeer opnieuw bezien, WPNR 1991, afl. 6004, p. 299.

25 Zie art. 7:532 BW en Van Esch 2019, par. 9.6.
26 Rank 1996, par.  14.2.2. Door het interbancaire betalingsverkeer kan er 

wat tijd zitten tussen het moment waarop de rekening van de schulde-
naar wordt gedebiteerd en het moment waarop de rekening van de 
schuldeiser wordt gecrediteerd.

27 Het storneringsrecht geeft de bank de bevoegdheid een girale betaling 
(boekhoudkundig) ongedaan te maken. Op het storneringsrecht en de 
mogelijke redenen waarom de betaling in dit geval niet (meer) kon wor-
den gestorneerd, wordt hier niet verder ingegaan.

28 Van Esch 2019, par. 6.4.4.
29 Van Esch 2019, par. 6.4.4 en Mijnssen & Van Mierlo 2019, par. 14.7.
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schuldeiser de opdracht uiterlijk op de uiterste vervaldatum 
aan bij zijn bank. Bij een zakelijke incasso is dat doorgaans één 
werkdag voordat de opdracht moet worden uitgevoerd, bij an-
dere incasso’s twee tot vijf werkdagen. De bank van de schuld-
eiser registreert en valideert deze opdracht en stuurt, indien de 
schuldeiser en schuldenaar bij verschillende banken bankie-
ren, de ontvangen opdracht uiterlijk één werkdag voor aan-
vang van de gewenste uitvoeringsdatum door naar de bank 
van de schuldenaar.30 Vanaf dit moment voltrekt de girale be-
taling zich op dezelfde wijze als ware de opdracht gegeven 
door de schuldenaar zelf. De bank van de schuldenaar debi-
teert de rekening van de schuldenaar en crediteert de rekening 
van de schuldeiser/doet de rekening van de schuldeiser credite-
ren met eenzelfde bedrag. Daarmee is een automatische incas-
so niets anders dan een combinatie van een door de schulde-
naar aan de schuldeiser gegeven machtiging om namens de 
schuldenaar aan diens bank een betalingsopdracht te geven en 
de op basis daarvan gegeven opdracht.31 Hoewel de Hoge 
Raad zich hierover niet uitdrukkelijk heeft uitgelaten, neem ik 
aan dat ook in gevallen waarin de girale betaling plaatsvindt 
langs de weg van een automatische incasso, de vordering van 
de bank op de schuldenaar steeds ontstaat (en opeisbaar 
wordt) op het tijdstip waarop de opdracht door de bank van 
de schuldenaar is aanvaard.

4 De grondslag van de vordering van de curator
Nu het rechtskarakter van de girale betaling is geduid, kan tot 
behandeling worden overgegaan van de in de inleiding gestel-
de vraag op welke grond (par. 4) en onder welke voorwaarden 
(par. 5) de curator van de schuldeiser terugbetaling kan vorde-
ren van het bedrag waarmee ná aanvang van de dag van de fail-
lietverklaring de rekening van de schuldeiser is gecrediteerd.

4.1 Art. 23 Fw
Gaat het zoals in JPR/Gunning q.q. om een girale betaling 
waarbij de rekening van de schuldeiser eerst ná aanvang van de 
dag van de faillietverklaring werd gecrediteerd, dan is volgens 
de Hoge Raad de curator ‘steeds’ bevoegd het betaalde op 
grond van (het beginsel van) art. 23 Fw van de schuldeiser te-
rug te vorderen. Ingevolge art. 23 Fw verliest de schuldenaar 
door de faillietverklaring van rechtswege het beheer en de be-
schikking over zijn tot het faillissement behorend vermogen. 
Als gevolg hiervan is de schuldenaar vanaf dat moment niet 
langer bevoegd (beschikkings)handelingen ten laste van zijn 
vermogen te verrichten en daarmee om betalingsopdrachten 
aan de bank te verstrekken.32 De Hoge Raad acht voor de vor-
dering van de curator echter niet zozeer relevant het moment 
waarop de betalingsopdracht door de schuldenaar werd ver-
strekt en door de bank werd aanvaard (en daarmee het mo-

30 Zie omtrent een girale betaling ingevolge een automatische incasso ook 
het totaaloverzicht automatische incasso van de Betaalvereniging Neder-
land, www.betaalvereniging.nl.

31 Zie o.a. F.H.J. Mijnssen, Verbintenissen tot betaling van een geldsom 
(Mon. BW nr. B39), Deventer: Wolters Kluwer 2017/35 en concl. A-G 
G. Snijders, ECLI:NL:PHR:2021:668, bij HR 28  januari  2022, ECLI:
NL:HR:2022:80, NJ 2022/50 (RFH/Wittekamp q.q.), onderdeel 3.7.

32 Zie ook Abendroth & Wibier 2008, par. 3.2.

ment waarop de vordering van de bank op de schuldenaar ont-
staat, oftewel de schuldenaar voor de betaling wordt belast), 
maar het moment waarop de betaling werd voltooid.33 Dit is 
opmerkelijk. Hij lijkt de girale betaling daarmee, in ieder geval 
voor wat betreft de vraag of aan de curator op grond van 
art.  23 Fw een vordering op de schuldeiser toekomt, niet als 
een samenstel van verbintenisrechtelijke rechtshandelingen, 
maar als een (goederenrechtelijke) beschikkingshandeling te 
beschouwen, oftewel als een levering en overdracht van een 
goed (een som geld).

Dat de Hoge Raad een dergelijke benadering voor ogen heeft, 
is overigens niet nieuw. Deze zienswijze kwam al in het eerder 
besproken arrest Vis q.q./NMB naar voren, waar de Hoge 
Raad het antwoord op de vraag of aan de curator een vorde-
ring op de schuldeiser toekwam nog liet afhangen van het ant-
woord op de vraag of door (de opdrachtnemer van) de schul-
denaar alle handelingen waren verricht die hij ter effectuering 
van de betaling gehouden was te verrichten. De Hoge Raad 
lijkt met deze formulering aansluiting te zoeken bij het bepaal-
de in art. 35 lid 1 Fw, op grond waarvan een levering niet meer 
geldig kan geschieden indien op de dag van de faillietverkla-
ring nog niet alle handelingen die voor een levering door de 
schuldenaar nodig zijn, hebben plaatsgevonden.34 Hoewel de 
Hoge Raad de dogmatische benadering uit Vis q.q./NMB in 
JPR/Gunning q.q. heeft verlaten voor een meer pragmatische 
benadering, staat de grondslag van de in Vis q.q./NMB gefor-
muleerde rechtsregel na JPR/Gunning q.q. nog steeds over-
eind.

Weliswaar leidt de door de Hoge Raad gekozen benadering in 
het geval waarin de betaling werd verricht ten laste van een re-
kening met een creditstand tot de gewenste35 uitkomst (de cu-
rator kan het betaalde van de schuldeiser terugvorderen), een 
dergelijke voorstelling van zaken leidt (mogelijk) tot proble-
men als het feitencomplex net iets anders is. Een voorbeeld is 
het geval waarin de girale betaling niet ten laste van een reke-
ning met een creditstand, maar ten laste van een rekening met 
een debetstand wordt gebracht. Ook dan leidt de girale beta-
ling tot het tenietgaan van een schuld aan de schuldeiser en tot 
het ontstaan van een (nieuwe) schuld aan de bank. Weliswaar 
heeft de bank nu niet de mogelijkheid haar vordering op de 
schuldenaar met een schuld aan de schuldenaar te verrekenen, 
maar zij kan haar vordering in beginsel wel ter verificatie indie-
nen of onder zekerheden verhalen, mochten die haar ter be-
schikking staan.36 Dit (laatste) is voor de gezamenlijke schuld-
eisers (mogelijk) net zo benadelend als wanneer de betaling 
werd verricht ten laste van een rekening met een creditstand.37 

33 Zowel in Vis q.q./NMB als in JPR/Gunning q.q. werd de betalingsop-
dracht reeds vóór aanvang van de dag van de faillietverklaring door de 
schuldenaar gegeven en door de bank aanvaard. Desalniettemin kon de 
curator het betaalde bedrag van de schuldeiser terugvorderen.

34 HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689, TvI 2015/39 (JPR/Gun-
ning q.q.), r.o. 3.5.2.

35 Zie omtrent de redenen waarom deze uitkomst gewenst is par. 5.3.
36 Zie hierover nader par. 5.2.
37 Zie hierover nader par. 5.2.
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Zou aan de curator in gevallen als deze dan geen vordering op 
de schuldeiser toekomen tot terugbetaling van het betaalde 
bedrag?

Dit is waar het in RFH/Wittekamp q.q. om ging. Ook hier 
werd een girale betaling aan de schuldeiser pas ná aanvang van 
de dag van de faillietverklaring van de schuldenaar voltooid. 
Anders dan in Vis q.q./NMB en JPR/Gunning q.q. vond de 
betaling echter plaats ten laste van een rekening met een debet-
stand. De vraag die voorlag was of het feit dat de rekening van 
de schuldenaar een debetstand vertoonde, tot een andere uit-
komst leidt. De curator meent van niet en is op grond van de 
rechtsregel uit JPR/Gunning q.q. van mening dat de curator 
steeds, dus ook nu, van de schuldeiser (terug)betaling kan vor-
deren van het bedrag waarmee na het intreden van de faillisse-
mentstoestand de rekening van de schuldeiser is gecrediteerd. 
De rechtbank komt tot een andere slotsom en oordeelt dat aan 
de curator deze vordering niet toekomt omdat geen sprake is 
van een met art. 23 Fw strijdige beschikkingshandeling:

‘De bankrekening van de failliete schuldenaar bevatte ten 
tijde van de faillietverklaring geen aan de failliet toekomend 
saldo waardoor ook geen “geld” van de failliet aan de boe-
del kan zijn onttrokken.’38

In navolging van de rechtbank lijkt ook de A-G zich te hebben 
laten verleiden tot een dergelijke, naar mijn mening onjuiste, 
(goederenrechtelijke) benadering. Volgens de A-G komt aan 
de curator op grond van een vergelijkbare overweging evenmin 
een vordering op de schuldeiser toe:

‘De schuldenaar had immers geen tegoed bij de bank waar-
uit de betaling plaatsvond. Bovendien zijn de artikelen 20 
en 23 Fw niet op de betaling van toepassing omdat deze 
bepalingen enkel zien op de activa die tot het faillissements-
vermogen behoren, wat met betrekking tot de hier aan de 
orde zijnde girale betalingen niet kan worden gezegd.’39

4.2 Het fixatiebeginsel
Dat (het beginsel van) art. 23 Fw niet als grondslag kan dienen 
voor de vordering van de curator op de schuldeiser, betekent 
niet dat de vordering van de curator niet op andere wijze kan 
worden verklaard. Zo ook het hof, dat van oordeel is dat de 
curator een dergelijke vordering wel degelijk heeft. Het hof ba-
seert de vordering van de curator echter niet zozeer op (het be-

38 Rb. Den Haag 19  februari  2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1885, JOR 
2018/163 m.nt. B.A. Schuijling, r.o. 15.

39 Concl. A-G G. Snijders, ECLI:NL:PHR:2021:668, bij HR 28  janua-
ri  2022, ECLI:NL:HR:2022:80, NJ 2022/50 (RFH/Wittekamp q.q.), 
onderdeel 3.10.

ginsel van) art. 23 Fw, maar op het aan dat artikel ten grond-
slag liggende fixatiebeginsel:40

‘Een dergelijke beperking [van de rechtsregel uit JPR/Gun-
ning q.q.; BK] zou in strijd zijn met het fixatiebeginsel, dat 
ertoe strekt dat de rechtspositie van een schuldeiser na het 
intreden van het faillissement niet meer te zijnen gunste 
mag worden gewijzigd. Bij een overschrijving tijdens faillis-
sement vanaf de betaalrekening van [de schuldenaar] ont-
trekt [de schuldeiser] zich door de ontvangst van de beta-
ling aan de paritas creditorum. Dat de bankrekening van de 
schuldenaar een debetstand vertoonde, maakt dat niet an-
ders.’41

Het fixatiebeginsel houdt in dat met het intreden van het fail-
lissement de rechtsposities van de bij het faillissement betrok-
kenen onveranderlijk wordt.42 Het is echter de vraag of het 
fixatiebeginsel zich ertegen verzet dat een schuldeiser na het 
intreden van het faillissement van zijn schuldenaar door credi-
tering van zijn rekening nog een betaling ontvangt. Zowel de 
idee dat het fixatiebeginsel zich verzet tegen de begunstiging 
van één schuldeiser, als de idee dat het fixatiebeginsel zich ver-
zet tegen de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers 
wordt in de rechtspraak en literatuur verdedigd.43 Mij zijn ech-
ter geen gevallen bekend waarin sprake was van een met het 
fixatiebeginsel strijdige (rechts)handeling, zonder dat die 
(rechts)handeling (ook) voor de gezamenlijke schuldeisers be-
nadelend was. In algemene zin zou ik daarom willen aanne-
men dat het fixatiebeginsel zich niet zozeer verzet tegen de be-
gunstiging van één schuldeiser, maar tegen de benadeling van 
de gezamenlijke schuldeisers. Of een girale betaling voor de 
gezamenlijke schuldeisers benadelend is, zal steeds afhankelijk 
zijn van hetgeen het samenstel van verbintenisrechtelijke 
rechtshandelingen voor de rechtspositie van de gezamenlijke 
schuldeisers tot gevolg heeft gehad en wat hun rechtspositie 
zou zijn geweest als de betaling niet zou hebben plaatsgevon-

40 Er is een onderscheid tussen ‘het beginsel van’ art. 23 Fw en het ‘fixatiebe-
ginsel’. Vgl. Mijnssen & Van Mierlo 2019, par. 12.2: ‘Naast het fixatiebe-
ginsel geldt het beginsel van art. 23 Fw. Dit komt erop neer dat door de 
schuldenaar niet meer bevoegd (beschikkings)handelingen ten laste van 
diens vermogen kunnen worden verricht vanaf de aanvang van de dag van 
de faillietverklaring.’ Bovendien ligt het meer voor de hand dat als de 
Hoge Raad in de arresten Vis q.q./NMB en JPR/Gunning q.q. het fixa-
tiebeginsel had bedoeld, hij die aanduiding ook had gebruikt, zoals in zo-
veel andere arresten is gebeurd.

41 Hof Den Haag 24  maart  2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:759, JOR 
2020/240 m.nt. A.J. Tekstra, r.o. 10.

42 Zie o.a. HR 18  december  1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0106, NJ 
1988/340 (OAR/ABN).

43 Zie ten aanzien van de eerste opvatting o.a. HR 23 maart 2018, ECLI:
NL:HR:2018:424, NJ 2018/290 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Credit Suisse/
Jongepier q.q.), r.o. 3.5.1 en 3.5.4. Zie ten aanzien van de tweede opvat-
ting o.a. HR 18  december  1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0106, NJ 
1988/340 (OAR/ABN), HR 26  juni  1998, ECLI:NL:HR:1998:
ZC2690, NJ 1998/745 (Aerts e.a./ABN Amro) en concl. A-G G. Snij-
ders, ECLI:NL:PHR:2021:668, bij HR 28 januari 2022, ECLI:NL:HR:
2022:80, NJ 2022/50 (RFH/Wittekamp q.q.). Zie ook N.W.M. van den 
Heuvel, Zekerheid en voorrang (diss. Tilburg), Den Haag: Boom Juridi-
sche uitgevers 2004, p. 51 en 184 en G.A.J. Boekraad, Afwikkeling van de 
faillissementsboedel, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 13 en 27.
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den.44 De benadeling van schuldeisers kan daarbij gelegen zijn 
in een vermindering van het beschikbare actief, maar ook in 
een vermeerdering van het passief of in een wijziging van de 
rangorde van schuldeisers.45

Overigens merk ik op dat het verschil tussen beide hiervoor ge-
noemde ideeën over de reikwijdte van het fixatiebeginsel klein 
kan zijn. Ik wijs daarvoor op het arrest Roeffen q.q./Van 
Deursen46 dat door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is gewe-
zen ten aanzien van de vraag of een girale betaling voor de toe-
passing van de faillissementspauliana benadelend was. Daar 
werd vlak vóór faillissement een concurrente schuldeiser be-
taald ten laste van een rekening met een debetstand. De vorde-
ring die de bank uit hoofde van het uitvoeren van die betaling 
op de schuldenaar verkreeg, was eveneens een concurrente 
vordering. Met betrekking tot de vraag of deze betaling voor 
de gezamenlijke schuldeisers benadelend was, oordeelde het 
hof:

‘Een dergelijke benadeling in de verhaalsmogelijkheden 
kan onder meer bestaan in een doorbreking van de paritas 
creditorum. Daarvan is in dit geval sprake. Immers, door 
de girale betalingen is [de betaalde schuldeiser] mogelijk 
boven andere concurrente schuldeisers begunstigd en dan 
zijn deze andere concurrente schuldeisers in vergelijking 
met [de betaalde schuldeiser] benadeeld.’47

Volgens het gerechtshof ’s-Hertogenbosch is van een benade-
ling van schuldeisers dus al sprake indien één schuldeiser (als 
gevolg van de girale betaling) bevoordeeld is en de resterende 
schuldeisers niet. Het hof vergelijkt daarmee niet zozeer het-
geen de resterende schuldeisers zonder de gewraakte betaling 
uit het faillissement van de schuldenaar zouden hebben ont-
vangen met hetgeen zij met de gewraakte betaling ontvangen. 
Hij vergelijkt hetgeen de resterende schuldeisers zonder de be-
taling in verhouding tot de betaalde schuldeiser uit het faillisse-
ment van de schuldenaar zouden hebben ontvangen met het-
geen zij met de betaling in verhouding tot de betaalde schuldei-
ser uit het faillissement van de schuldenaar ontvangen. Hier-
mee lijkt het hof een wat ruimere invulling aan het criterium 
van benadeling van schuldeisers te geven dan de Hoge Raad 
doet. Illustratief daarvoor is het arrest Van Dooren q.q./ABN 
Amro II.48 Daar ging het om de vraag of het verhogen van het 
kredietplafond tegen aanvullende zekerheidstelling, waarbij de 
schuldenaar de vrijgekomen kredietruimte gebruikt voor de 
voldoening van een deel van zijn concurrente schuldeisers, in 

44 Vgl. HR 19 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3654, NJ 2001/654 
(Diepstraten/Gilhuis) ten aanzien van het benadelingscriterium bij de 
faillissementspauliana.

45 Concl. A-G G. Snijders, ECLI:NL:PHR:2021:668, bij HR 28  janua-
ri 2022, ECLI:NL:HR:2022:80, NJ 2022/50 (RFH/Wittekamp q.q.).

46 Hof ’s-Hertogenbosch 3 november 2009, JOR 2010/210 (Roeffen q.q./
Van Deursen).

47 Hof ’s-Hertogenbosch 3 november 2009, JOR 2010/210 (Roeffen q.q./
Van Deursen), r.o. 4.8.1.

48 HR 8 juli 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT1089, NJ 2005/457 m.nt. P. van 
Schilfgaarde (Van Dooren q.q./ABN Amro II).

het kader van de faillissementspauliana voor de gezamenlijke 
schuldeisers benadelend is. De Hoge Raad oordeelde:

‘De resterende schuldeisers krijgen door een en ander der-
halve in plaats van met concurrente medeschuldeisers te 
maken met de bank als preferent medeschuldeiser. Een der-
gelijke verschuiving in verhaalspositie zal, behoudens het 
geval dat de bank de aanvullende zekerheid niet behoeft 
aan te spreken tot verhaal van haar vordering, nadeel voor 
de resterende schuldeisers meebrengen (…).’49

Op basis van deze overweging lijkt het enkele feit dat één 
schuldeiser boven de resterende schuldeisers wordt bevoor-
deeld, onvoldoende te zijn om van een benadeling van schuld-
eisers te kunnen spreken. Van een benadeling van schuldeisers 
lijkt volgens de Hoge Raad pas sprake, indien de vordering van 
de bank hoger gerangschikt is dan de vordering(en) van de be-
taalde schuldeiser(s), waarvoor de vordering van de bank in de 
plaats is gekomen. Zoals ik later zal betogen, kan de juistheid 
van het oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in het 
midden blijven.

Van een benadeling van schuldeisers lijkt in ieder geval géén 
sprake indien het voordeel dat één schuldeiser verkrijgt, af-
komstig is van een derde (niet-schuldeiser). Een voorbeeld is 
een uitspraak van de rechtbank Arnhem, waarin het ging om 
een schuldeiser die ná aanvang van de dag van de faillietverkla-
ring van de schuldenaar een girale betaling ontving ingevolge 
een eveneens ná aanvang van die dag door de bank aanvaarde 
betalingsopdracht.50 Ten aanzien van de vraag of de curator 
het betaalde bedrag (op grond van art. 23 Fw) van die schuld-
eiser kon terugvorderen, oordeelde de rechtbank dat nu de 
bank de betaling aan de boedel heeft vergoed, de curator geen 
vordering op de schuldeiser toekomt en dat daarbij irrelevant 
is dat als gevolg van die betaling een situatie was ontstaan 
waarin de schuldeiser een voordeel heeft verkregen en de bank 
een nadeel. In vergelijkbare zin oordeelde de rechtbank Mid-
delburg dat het derden vrijstaat om tijdens het faillissement 
van de schuldenaar één of meerdere schuldeisers te betalen, en 
dat dit niet leidt tot een vordering van de curator op die 
schuldeisers.51

In een poging een beeld te schetsen van wanneer een girale be-
taling voor de gezamenlijke schuldeisers benadelend is, is het 
van belang om nader in kaart te brengen waar dit nadeel in ge-
legen kan zijn. Zoals uiteengezet in paragraaf  3.2 (onder het 
kopje ‘De betalingsopdracht’) leidt een girale betaling steeds 

49 HR 8 juli 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT1089, NJ 2005/457 m.nt. P. van 
Schilfgaarde (Van Dooren q.q./ABN Amro II), r.o. 3.6.

50 Rb. Arnhem 31  augustus  2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU4908, 
JOR 2006/82 m.nt. R.J. Abendroth. Zie ook concl. A-G G. Snijders, 
ECLI:NL:PHR:2021:668, bij HR 28  januari  2022, ECLI:NL:HR:
2022:80, NJ 2022/50 (RFH/Wittekamp q.q.), onderdeel 3.21.

51 Rb. Middelburg 17 december 1997, JOR 1998/51. Zie ook HR 17 janu-
ari 2014, ECLI:NL:HR:2014:98, JOR 2014/214 (X/Unitco), waarin de 
Hoge Raad oordeelde dat het derden vrijstaat om hangende een procedu-
re tot faillietverklaring steunvorderingen te voldoen.
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en uitsluitend tot het tenietgaan van een schuld aan de schuld-
eiser en tot het ontstaan van een (nieuwe) schuld aan de bank. 
Dat betekent dat voor het antwoord op de vraag of de geza-
menlijke schuldeisers als gevolg van die betaling benadeeld 
zijn, ten eerste relevant is of de bank met de door haar verkre-
gen vordering in het faillissement van de schuldenaar kan op-
komen, en zo ja, welke rang zij met betrekking tot die vorde-
ring inneemt. Ten tweede is relevant of een en ander heeft ge-
leid tot een wijziging van de verhaalspositie van de gezamenlij-
ke schuldeisers.

Met betrekking tot het eerste geldt als uitgangspunt art. 24 Fw, 
waarin is opgenomen dat de boedel niet aansprakelijk is voor 
verbintenissen van de schuldenaar na de faillietverklaring ont-
staan, tenzij de boedel ten gevolge daarvan is gebaat. Nu de 
boedel door de betaling van een schuld aan de schuldeiser niet 
is gebaat,52 kan de bank haar vordering enkel ter verificatie in-
dienen indien deze vordering vóór aanvang van het faillisse-
ment van de schuldenaar is ontstaan, of voortvloeit uit een 
reeds vóór de faillietverklaring bestaande rechtsverhouding 
met de gefailleerde.53 Eenzelfde beperking is te vinden in 
art. 53 Fw aangaande de bevoegdheid tot verrekening en in het 
door de Hoge Raad in DLL/Van Logtestijn q.q.54 geformu-
leerde criterium aangaande de bevoegdheid om een vordering 
onder zekerheden te verhalen.55 Nu de vordering van de bank 
steeds pas ontstaat op het moment dat de betalingsopdracht 
door haar werd aanvaard, en deze vordering niet geacht wordt 
voort te vloeien uit een reeds vóór de faillietverklaring bestaan-
de rechtsverhouding met de gefailleerde,56 heeft een en ander 
tot gevolg dat de bank een vordering die zij verkreeg ingevolge 
een ná aanvang van de dag van de faillietverklaring aanvaarde 
betalingsopdracht, niet in het faillissement van de schuldenaar 
kan verhalen. Een schuld aan de schuldeiser wordt aldus vol-
daan, zonder dat daar een vordering van de bank voor in de 
plaats komt. Of de rekening van de schuldenaar een credit- of 
debetstand vertoonde, doet niet ter zake.

5 De voorwaarden voor de vordering van de curator
Om de voorwaarden te bepalen waaronder de curator een vor-
dering op de schuldeiser toekomt tot terugbetaling van het-
geen ná aanvang van de dag van de faillietverklaring aan de 

52 Het moet gaan om een vermeerdering van het actief. Een vermindering 
van het passief is onvoldoende. Zie M.J.M. Franken, Het insolventiepas-
sief (Recht & Praktijk nr.  InsR13), Deventer: Wolters Kluwer 2019, 
p. 129.

53 HR 19  april  2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 m.nt. 
F.M.J. Verstijlen (Koot Beheer/Tideman q.q.).

54 HR 16  oktober  2015, ECLI:NL:HR:2015:3023, NJ 2016/48 m.nt. 
F.M.J. Verstijlen (DLL/Van Logtestijn q.q.).

55 Art. 53 Fw spreekt over ‘voortvloeiend uit handelingen voor de faillietver-
klaring met de gefailleerde verricht’. Het volstaat dat de vordering of 
schuld voortvloeit uit een reeds vóór de faillietverklaring bestaande 
rechtsverhouding met de gefailleerde, vgl. HR 26 maart 1976, ECLI:NL:
HR:1976:AD8095, NJ 1977/612 (Keulen en Oliemans q.q./Cebeco).

56 HR 28  april  2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0653, JOR 2006/223 m.nt. 
N.E.D. Faber (Huijzer q.q./Rabobank), HR 29  oktober  2004, ECLI:
NL:HR:2004:AP4504, NJ 2006/203 m.nt. H.J. Snijders (Van den 
Bergh/Van der Walle) en HR 23  maart  2012, ECLI:NL:HR:2012:
BV0614, JOR 2012/236 m.nt. N.E.D. Faber (ING/Manning q.q.).

schuldeiser is betaald, is het van belang om twee gevallen te 
onderscheiden: het geval waarin de betalingsopdracht werd 
aanvaard ná aanvang van de dag van de faillietverklaring en het 
geval waarin die betalingsopdracht reeds vóór aanvang van die 
dag werd aanvaard.

5.1 Betalingsopdracht aanvaard ná aanvang van de dag 
van de faillietverklaring

De in de vorige paragraaf besproken beperkingen ten aanzien 
van de verhaalbaarheid van de vordering van de bank hebben 
tot gevolg dat girale betalingen die werden voltooid ná aan-
vang van de dag van de faillietverklaring ingevolge een even-
eens ná aanvang van die dag aanvaarde betalingsopdracht voor 
de gezamenlijke schuldeisers nooit benadelend kunnen zijn. 
Overigens betekent dit niet dat de bank per definitie met lege 
handen achterblijft. De schuldenaar was door de faillietverkla-
ring ingevolge art.  23 Fw niet langer bevoegd tot het voeren 
van het beheer en de beschikking over zijn betaalrekening en 
daarmee tot het geven van de betalingsopdracht aan de bank. 
De bank was op haar beurt evenmin gehouden deze opdracht 
uit te voeren. Er valt daarom veel voor te zeggen dat de bank 
het betaalde op grond van onverschuldigde betaling of onge-
rechtvaardigde verrijking van de schuldeiser terug kan vorde-
ren.57 Mede gelet hierop zou het onbegrijpelijk zijn als de cura-
tor in dergelijke gevallen eveneens, of in plaats van de bank, 
een vordering op de schuldeiser zou verkrijgen.58 Niet alleen 
zou de boedel daarmee een voordeel verkrijgen waarvoor geen 
rechtvaardiging bestaat, de bank zou daarmee ook de pas wor-
den afgesneden om het bedrag dat zij ingevolge een door de 
schuldenaar onbevoegd gegeven opdracht uit haar eigen ver-
mogen aan de schuldeiser heeft betaald, van die schuldeiser te-
rug te vorderen. Dat lijkt mij onwenselijk.

5.2 Betalingsopdracht aanvaard vóór aanvang van de 
dag van de faillietverklaring

Gaat het om een girale betaling die ná aanvang van de dag van 
de faillietverklaring werd voltooid ingevolge een reeds vóór die 
dag aanvaarde betalingsopdracht, dan is het antwoord op de 
vraag of de girale betaling voor de gezamenlijke schuldeisers 
benadelend is minder eenduidig. In beginsel zal de vordering 
van de bank, nu deze is ontstaan vóór aanvang van de dag van 
de faillietverklaring, steeds verifieerbaar, verrekenbaar en on-

57 Zie bijv. A. Voerman, annotatie bij HR 28  april  2006, ECLI:NL:HR:
2006:AV0653, Ondernemingsrecht 2006/127 (Huijzer q.q./Rabobank) 
en E.L.A. van Emden, annotatie bij HR 28 april 2006, ECLI:NL:HR:
2006:AV0653, TvI 2006/44 (Huijzer q.q./Rabobank), K.C. Mensink, 
De terugvorderingsactie op grond van art.  23 Faillissementswet, TvCu 
2020, nr. 1/2 en concl. A-G G. Snijders, ECLI:NL:PHR:2021:668, bij 
HR 28 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:80, NJ 2022/50 (RFH/Witte-
kamp q.q.), onderdeel 3.23. Twijfelachtig: R.J. Abendroth, annotatie bij 
Rb. Utrecht 21  september  2005, ECLI:NL:RBUTR:2005:AU3333, 
JOR 2005/287. Indien de betaalde schuldeiser het ontvangen bedrag aan 
de bank zou vergoeden, herleeft de (faillissements)vordering van de 
schuldeiser op de schuldenaar en kan de schuldeiser met die vordering in 
het faillissement van de schuldenaar opkomen.

58 Zie ook Rb. Arnhem 31  augustus  2005, ECLI:NL:RBARN:2005:
AU4908, JOR 2006/82 m.nt. R.J. Abendroth. Anders: Faber 2005/295 
en 465.
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der zekerheden verhaalbaar zijn. De bevoegdheden tot verreke-
ning en verhaal onder zekerheden zijn echter niet absoluut. De 
wet kent ten aanzien van deze bevoegdheden met art. 54 Fw 
namelijk een belangrijke beperking, die hier bespreking ver-
dient.

Ingevolge art. 54 Fw is degene die een schuld aan de gefailleer-
de of een vordering op de gefailleerde vóór de faillietverklaring 
van een derde heeft overgenomen niet bevoegd tot verreke-
ning, indien hij bij de overneming niet te goeder trouw heeft 
gehandeld.59 Deze bepaling wordt door de Hoge Raad ook 
van toepassing geacht op gevallen waarin voor de bank een 
schuld aan de (failliete) rekeninghouder is ontstaan ingevolge 
een door een derde gegeven en voor de rekeninghouder be-
stemde overschrijving op welke rekeninghouder de bank uit 
hoofde van een debetsaldo op die rekening al een vordering 
had.60 Door het aanvaarden van de overschrijvingsopdracht 
maakt de bank zich tot schuldenaar van de rekeninghouder, 
welke schuld zij door creditering van diens rekening met de 
vordering op de rekeninghouder wenst te verrekenen. De 
Hoge Raad laat in het midden of van ‘schuldoverneming’ in 
de eigenlijke zin van het woord sprake is. Relevanter is de on-
derbouwing van de Hoge Raad inhoudende dat de girale beta-
ling eerder regel dan uitzondering is, waardoor met het stelsel 
van de Fw niet te verenigen is dat het girale betalingsverkeer 
aan banken een uitzonderingspositie zou verschaffen doordat 
zij zich door middel van verrekening afzonderlijk zouden kun-
nen verhalen op hetgeen zij aan de rekeninghouder in het zicht 
van diens faillissement schuldig zijn geworden.61 Daarmee laat 
de Hoge Raad zijn oordeel in overwegende mate dragen door 
de gedachte dat banken aan hun toevallige positie in het beta-
lingsverkeer geen voordeel behoren te ontlenen.

Het voorgaande roept de vraag op in hoeverre (de gedachte 
achter) deze bepaling ook in het spiegelbeeldige geval als hier 
besproken van toepassing is. Verzet art.  54 Fw zich eveneens 
tegen verrekening door de bank indien de bank uit hoofde van 
een door de schuldenaar (opdrachtgever) gegeven betalingsop-
dracht een vordering op die schuldenaar verkrijgt die zij met 
een schuld aan de schuldenaar wenst te verrekenen? Met 
Abendroth en Wibier ben ik van mening dat banken aan die 
toevallige positie in het betalingsverkeer ook geen nadeel beho-
ren te ontlenen doordat hun de bevoegdheid zich op verreke-
ning te beroepen wordt onthouden.62 Hetzelfde geldt mijns 
inziens ook voor de bank die haar vordering op de schuldenaar 
niet met een schuld aan de schuldenaar wil verrekenen, maar 
die haar vordering onder zekerheden zou willen verhalen. 
Hoewel de Hoge Raad het toepassingsbereik van art. 54 Fw in 
het arrest Doyer en Kalff63 heeft uitgebreid tot gevallen als 

59 Van dat laatste is volgens HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449 (Amro/Cu-
ratoren THB) sprake indien de overnemende partij wist dat het faillisse-
ment of de surseance van betaling van de schuldenaar te verwachten was.

60 HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449 (Amro/Curatoren THB), r.o. 3.3.
61 Zie o.a. HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449 (Amro/Curatoren THB).
62 Zie ook Abendroth & Wibier 2008, p. 331.
63 HR 30 januari 1953, ECLI:NL:HR:1953:121, NJ 1953/578 (Doyer en 

Kalff).

deze, meen ik dat diezelfde toevallige positie van banken in het 
betalingsverkeer zich ook hier tegen toepassing van art. 54 Fw 
verzet.

Bovendien is het de vraag in hoeverre art. 54 Fw op het spiegel-
beeldige geval überhaupt van toepassing zou zijn. Waar de vor-
dering van de bank op de rekeninghouder (schuldenaar) in ge-
val van een girale betaling aan deze rekeninghouder het gevolg 
is van een rechtshandeling van een derde, is het bij een girale 
betaling door de schuldenaar aan een derde de schuldenaar 
zelf (al dan niet via een door hem gemachtigde incassant) die 
de voor de gezamenlijke schuldeisers (mogelijk) benadelende 
rechtshandeling verricht. Nu art. 54 Fw in beginsel ziet op ge-
vallen waarin niet de schuldenaar zelf, maar een derde een 
voor de gezamenlijke schuldeisers benadelende (rechts)hande-
ling verricht, lijkt het artikel reeds om die reden toepassing te 
missen.

Hoewel de vordering van de bank op de schuldenaar in geval-
len als deze in beginsel dus steeds verifieerbaar, verrekenbaar of 
onder zekerheden verhaalbaar zal zijn, is voor het antwoord op 
de vraag of de gezamenlijke schuldeisers als gevolg daarvan zijn 
benadeeld nog relevant of de girale betaling daarmee heeft ge-
leid tot een wijziging van hun verhaalspositie. Dit is bijvoor-
beeld niet het geval indien de schuldeiser die door de girale be-
taling is voldaan, en ter compensatie waarvan de bank een ver-
rekenbare of onder zekerheden verhaalbare vordering op de 
schuldenaar heeft verkregen, deze vordering ook zonder de gi-
rale betaling volledig voldaan zou hebben gekregen.64 Van een 
benadeling van schuldeisers is, zoals bleek uit het hiervoor aan-
gehaalde arrest Van Dooren q.q./ABN Amro II, wel sprake 
indien de betaalde schuldeiser in het faillissement van de 
schuldenaar slechts een concurrente positie zou hebben inge-
nomen, terwijl de vordering van de bank verrekenbaar of on-
der zekerheden verhaalbaar is. Naar het oordeel van het ge-
rechtshof ’s-Hertogenbosch is van benadeling van schuldeisers 
zelfs sprake indien de vordering van de bank slechts een con-
currente (verifieerbare) vordering is.65

5.3 Een gulden middenweg
Het voorgaande impliceert dat de in JPR/Gunning q.q. gefor-
muleerde en gemakkelijk hanteerbare rechtsregel op grond 
waarvan de curator ‘steeds’ het bedrag van de schuldeiser zou 
kunnen terugvorderen waarmee ná aanvang van de dag van de 
faillietverklaring de rekening van de schuldeiser werd gecredi-
teerd, verlaten zou worden voor een rechtsregel op grond 
waarvan de curator eerst moet beoordelen of de betaling met 
het fixatiebeginsel strijdig is. Daarvoor zal door de curator in 
ieder geval moeten worden bewezen dat de girale betaling voor 
de gezamenlijke schuldeisers benadelend is geweest. Dit is ech-
ter bezwaarlijk, omdat een onderzoek door de curator naar een 

64 Bijv. omdat de schuldeiser zelf over zekerheidsrechten kon beschikken of 
om andere reden een preferente positie in het faillissement van de schul-
denaar zou hebben ingenomen.

65 Hof ’s-Hertogenbosch 3 november 2009, JOR 2010/210 (Roeffen q.q./
Van Deursen).
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eventuele benadeling van schuldeisers extra kosten met zich 
meebrengt die, ongeacht of de betaling uiteindelijk benade-
lend blijkt te zijn, door de boedel moeten worden gedragen, 
terwijl de schuldeiser na het intreden van het faillissement 
voor de voldoening van zijn vordering in beginsel aangewezen 
behoort te zijn op de verificatieprocedure en geen betaling van 
de failliete schuldenaar meer zou mogen ontvangen.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen zou ik een ‘mid-
denweg’ willen voorstellen tussen de pragmatische benadering 
van de Hoge Raad in JPR/Gunning q.q., op grond waarvan 
de curator ‘steeds’ het betaalde kan terugvorderen waarmee ná 
aanvang van de dag van de faillietverklaring de rekening van de 
schuldeiser werd gecrediteerd, en de hier uiteengezette bena-
dering, op grond waarvan de curator deze vordering slechts 
toekomt indien vast is komen te staan dat de betaling voor de 
gezamenlijke schuldeisers benadelend is geweest.

Gaat het om gevallen waarin de girale betaling werd voltooid 
ná aanvang van de dag van de faillietverklaring ingevolge een 
eveneens ná aanvang van die dag aanvaarde betalingsopdracht, 
dan is van benadeling van schuldeisers in ieder geval geen spra-
ke en kan de curator het betaalde niet van de schuldeiser terug-
vorderen. Gaat het om gevallen waarin de girale betaling werd 
voltooid ná aanvang van de dag van de faillietverklaring inge-
volge een reeds vóór die dag aanvaarde betalingsopdracht, dan 
is van benadeling van schuldeisers mogelijk wel sprake en kan 
door de curator het betaalde steeds wel van de schuldeiser wor-
den teruggevorderd.66 Bijgevolg kan de juistheid van het oor-
deel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in Roeffen q.q./
Van Deursen hier in het midden blijven.

Overigens zal de situatie waarin de rekening van de schuldeiser 
werd gecrediteerd ná aanvang van de dag van de faillietverkla-
ring ingevolge een reeds vóór aanvang van die dag aanvaarde 
betalingsopdracht zich tegenwoordig minder vaak voordoen 
dan in de tijd waarin de arresten Vis q.q./NMB en JPR/Gun-
ning q.q. door de Hoge Raad werden gewezen. De meeste 
banken maken tegenwoordig gebruik van zogeheten instant 
payments, die het mogelijk maken dat het te betalen bedrag 
binnen enkele seconden (in plaats van enkele dagen) op de re-
kening van de schuldeiser wordt bijgeschreven. De situatie 
waarin aan de curator nog wel een vordering op de schuldeiser 
zal kunnen toekomen, beperkt zich daarom grofweg tot het 
geval waarin de girale betaling plaatsvindt langs de weg van een 
automatische incasso,67 en het geval waarin de door de schul-
denaar gegeven betalingsopdracht door de bank pas op een 
toekomstige datum moet worden uitgevoerd. Een en ander 
heeft tot gevolg dat de curator niet langer ‘steeds’, maar ‘steeds 
vaker niet’ het betaalde van de schuldeiser terug kan vorderen 

66 Benadeling van schuldeisers wordt in gevallen als deze verondersteld aan-
wezig te zijn.

67 In dat geval zal de opdracht immers uiterlijk één dag voor de gewenste 
uitvoeringsdatum aan de bank van de schuldenaar moeten zijn verstrekt. 
Zie par. 3.2 (onder het kopje ‘De automatische incasso’).

waarmee zijn rekening na aanvang van de dag van de failliet-
verklaring werd gecrediteerd.

Tot slot merk ik nog op dat in gevallen waarin de betaling pas 
ná aanvang van de dag van de faillietverklaring werd voltooid, 
voor de faillissementspauliana geen rol is weggelegd. Met Fa-
ber ben ik van mening dat het gegeven dat de girale betaling 
pas ná aanvang van de dag van de faillietverklaring werd vol-
tooid, met zich meebrengt dat de faillissementspauliana toe-
passing mist.68 Bovendien zal de curator, zou men willen aan-
nemen dat de faillissementspauliana hier wél van toepassing is, 
voor een vordering op de voet van art. 42 e.v. Fw zowel bena-
deling van de gezamenlijke schuldeisers alsook wetenschap van 
deze benadeling moeten bewijzen, terwijl mijn betoog er juist 
toe strekt dat de curator dit in dergelijke gevallen niet hoeft.

5.4 De Hoge Raad in RFH/Wittekamp q.q.
Hoe verhoudt het oordeel van de Hoge Raad in RFH/Witte-
kamp q.q., dat aan de curator geen vordering op de schuldeiser 
toekomt, zich tot het hier besprokene? In het voorgaande be-
toogde ik dat voor de vordering van de curator op de schuldei-
ser niet zozeer aansluiting gezocht moet worden bij (het begin-
sel van) art. 23 Fw, maar bij het fixatiebeginsel. Als gevolg hier-
van is voor het antwoord op de vraag of aan de curator een 
vordering op de schuldeiser toekomt, in de eerste plaats en, in-
dien men de door mij voorgestelde ‘middenweg’ zou willen 
aanvaarden, enkel relevant of de betalingsopdracht door de 
bank vóór of ná aanvang van de dag van de faillietverklaring 
werd aanvaard. Of de rekening van de schuldenaar ten laste 
waarvan de betaling werd gebracht een debet- of creditstand 
vertoonde, doet in ieder geval niet ter zake.

Met betrekking tot het door de Hoge Raad overwogene valt 
op dat hij de vordering van de curator niet meer uitsluitend 
baseert op art. 23 Fw, maar dat ook voor art. 20 en 24 Fw en 
het fixatiebeginsel een rol lijkt te zijn weggelegd. Ten aanzien 
van dat fixatiebeginsel valt bovendien op dat de betekenis die 
de Hoge Raad hieraan geeft niet geheel ondubbelzinnig is. 
Waar hij in r.o. 3.2.1 eerst van oordeel is dat het fixatiebeginsel 
zich verzet tegen een begunstiging van één schuldeiser, verzet 
even verderop in diezelfde rechtsoverweging het fixatiebeginsel 
zich volgens de Hoge Raad tegen een benadeling van de geza-
menlijke schuldeisers. Dit is een essentieel verschil. In het ver-
volg van zijn oordeel lijkt de Hoge Raad toch van die laatste 
opvatting uit te gaan:

‘Het strookt met de hiervoor in 3.2.1. bedoelde bescher-
ming die het fixatiebeginsel en de art. 20, 23 en 24 Fw aan 
de schuldeisers beogen te bieden, om aan te nemen dat de 
curator hetgeen na het intreden van het faillissement aan 
een schuldeiser is betaald, op de voet van art. 23 Fw slechts 
kan terugvorderen voor zover die betaling resulteert in een 
vermindering van het actief van de boedel, dan wel in een 
vermeerdering van het passief van de boedel.’

68 Faber 2005/5.
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De Hoge Raad komt hiermee terug van de rechtsregel uit 
JPR/Gunning q.q. en beperkt de terugvorderingsbevoegdheid 
van de curator tot die gevallen waarin de betaling voor de geza-
menlijke schuldeisers benadelend is geweest. De grondslag van 
de vordering (art. 23 Fw) is echter nog steeds dezelfde. Vervol-
gens gaat de Hoge Raad in op de vraag of er sprake is van een 
vermindering van het actief, dan wel een vermeerdering van 
het passief van de boedel:

‘In dit geval heeft de betaling aan [de schuldeiser] niet gere-
sulteerd in een vermindering van het actief van de boedel, 
nu de [betaalrekening] bij het intreden van het faillisse-
ment reeds een debetstand vertoonde. Evenmin heeft die 
betaling geresulteerd in een vermeerdering van het passief 
van de boedel. Weliswaar is als gevolg van de betaling aan 
[de schuldeiser] de schuld van [de schuldenaar] jegens [de 
bank] toegenomen, maar ingevolge art. 24 Fw is de boedel 
daarvoor niet aansprakelijk, nu (…) de boedel door die be-
taling niet is gebaat.’

Ik merk op dat de door de Hoge Raad gebruikte terminologie 
opmerkelijk en onzuiver is. De Hoge Raad heeft het over het 
actief en het passief ‘van de boedel’, terwijl de boedel per defi-
nitie alleen het actief van de schuldenaar omvat.69 Vervolgens 
lijkt de Hoge Raad, in navolging van de rechtbank en de A-G, 
te impliceren dat de girale betaling een (goederenrechtelijke) 
levering en overdracht van een goed (een som geld) betreft, 
welke overdracht in dit geval echter niet tot een vermindering 
van het actief (van de schuldenaar) heeft kunnen leiden, om-
dat er als gevolg van de debetstand geen actief was waarover 
kon worden beschikt. Hooguit bedoelt de Hoge Raad dat de 
betaling niet heeft geresulteerd in een vermindering van het 
actief, nu er voor de bank, als gevolg van de debetstand, geen 
mogelijkheid was tot verrekening. Dit lijkt door de verwijzing 
naar art. 23 Fw echter niet waarop de Hoge Raad hier doelt.

Vervolgens acht de Hoge Raad voor de vordering van de cura-
tor op de voet van art. 23 Fw niet alleen van belang de vraag of 
als gevolg van de betaling het actief (van de boedel) is afgeno-
men, maar ook de vraag of het passief (van de boedel) is toege-
nomen. Ten aanzien van dat laatste komt hij tot het oordeel 
dat door de girale betaling de schuld van de schuldenaar aan 
de bank weliswaar is toegenomen, maar dat de boedel daar-
voor ingevolge art. 24 Fw niet aansprakelijk is. Los van het feit 
dat het opmerkelijk is dat de Hoge Raad art. 24 Fw gebruikt 
ter invulling van art. 23 Fw, is het mij onduidelijk waarop hij 
zijn oordeel überhaupt baseert.

De Hoge Raad gaat er kennelijk van uit dat de vordering van 
de bank op de schuldenaar is ontstaan ná aanvang van de dag 
van de faillietverklaring. Gelet op het feit dat de betaling 
plaatsvond langs de weg van een automatische incasso, is het 
niet onwaarschijnlijk dat de betalingsopdracht al vóór aanvang 

69 Zie ook Rb. Amsterdam 3 mei 1989, NJ 1990/621 (Jacob Cats/Van Von-
deren q.q.).

van de dag van de faillietverklaring aan de bank van de schul-
denaar is verstrekt en door deze is aanvaard. Alleen indien vast 
zou zijn komen te staan dat de opdracht pas ná aanvang van de 
dag van de faillietverklaring door de bank van de schuldenaar 
werd aanvaard, is het eindoordeel van de Hoge Raad, dat aan 
de curator geen vordering op de schuldeiser toekomt, mijns 
inziens juist. Nu de Hoge Raad aan de vraag wanneer de beta-
lingsopdracht door de bank werd aanvaard echter volledig is 
voorbijgegaan, is zijn oordeel naar mijn mening te kort door 
de bocht.

6 Conclusie
In deze bijdrage werd de vraag aan de orde gesteld op welke 
grond en onder welke voorwaarden aan de curator een vorde-
ring op de schuldeiser toekomt tot terugbetaling van het be-
drag waarmee de rekening van die laatste ná aanvang van de 
dag van de faillietverklaring is gecrediteerd. Daarbij is gebleken 
dat een girale betaling zich geheel langs verbintenisrechtelijke 
weg voltrekt en steeds uitsluitend leidt tot het tenietgaan van 
een schuld aan de schuldeiser en tot het ontstaan van een 
(nieuwe) schuld aan de bank. Van een overdracht van een goed 
(een som geld) in de zin van art. 3:84 BW is geen sprake. Girale 
betalingen die pas ná aanvang van de dag van de faillietverkla-
ring zijn voltooid, kunnen, zo heb ik betoogd, niet door de cu-
rator op grond van (het beginsel van) art. 23 Fw van de schuld-
eiser worden teruggevorderd. Dergelijke betalingen zijn moge-
lijk wel in strijd met het fixatiebeginsel en om die reden onder 
omstandigheden door de curator terugvorderbaar.

Of een girale betaling in een concreet geval in strijd is met het 
fixatiebeginsel, is in beginsel steeds afhankelijk van het ant-
woord op de vraag of de girale betaling voor de gezamenlijke 
schuldeisers benadelend is geweest. In dat kader kunnen twee 
gevallen worden onderscheiden: het geval waarin de beta-
lingsopdracht werd aanvaard ná aanvang van de dag van de 
faillietverklaring en het geval waarin de betalingsopdracht 
reeds vóór aanvang van die dag werd aanvaard.

Betreft het een girale betaling die pas ná aanvang van de dag 
van de faillietverklaring werd voltooid ingevolge een eveneens 
ná aanvang van die dag aanvaarde betalingsopdracht, dan kan 
de girale betaling voor de gezamenlijke schuldeisers nooit be-
nadelend zijn. De vordering die de bank op de schuldenaar 
verkrijgt ter compensatie van het uitvoeren van de beta-
lingsopdracht ontstaat immers steeds pas op het moment dat 
de opdracht door de bank wordt aanvaard. Ingevolge art. 24 
Fw is de boedel echter niet aansprakelijk voor verbintenissen 
van de schuldenaar na de faillietverklaring ontstaan. Evenmin 
kan de vordering door de bank met een schuld aan de schulde-
naar worden verrekend of onder zekerheden worden verhaald. 
Een schuld aan de schuldeiser wordt aldus voldaan, zonder dat 
daar een verhaalbare vordering van de bank voor in de plaats 
komt.

Betreft het een girale betaling die pas ná aanvang van de dag 
van de faillietverklaring werd voltooid ingevolge een reeds vóór 
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aanvang van die dag aanvaarde betalingsopdracht, dan ont-
staat de vordering van de bank op de schuldenaar ook reeds 
vóór aanvang van die dag. Deze vordering is in beginsel wel ve-
rifieerbaar, verrekenbaar of onder zekerheden verhaalbaar. 
Hoewel het discutabel is in hoeverre verificatie van deze vorde-
ring voor de gezamenlijke schuldeisers überhaupt benadelend 
kan zijn, is verrekening of verhaal onder zekerheden dat onder 
omstandigheden in ieder geval wel. De curator zal de benade-
ling van schuldeisers dan wel moeten bewijzen. Dit is bezwaar-
lijk, omdat een onderzoek door de curator naar een eventuele 
benadeling van schuldeisers extra kosten met zich meebrengt 
die, ongeacht of de betaling uiteindelijk benadelend blijkt te 
zijn, door de boedel moeten worden gedragen, terwijl de 
schuldeiser na het intreden van het faillissement voor de vol-
doening van zijn vordering uit het vermogen van de failliete 
schuldenaar in beginsel aangewezen behoort te zijn op de veri-
ficatieprocedure en geen betaling van de failliete schuldenaar 
meer zou mogen ontvangen.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen heb ik een ‘mid-
denweg’ voorgesteld tussen de pragmatische benadering van 
de Hoge Raad in JPR/Gunning q.q., op grond waarvan de cu-
rator van de schuldeiser ‘steeds’ het betaalde kan terugvorde-
ren waarmee ná aanvang van de dag van de faillietverklaring de 
rekening van deze schuldeiser werd gecrediteerd, en de in deze 
bijdrage uiteengezette benadering, op grond waarvan de cura-
tor deze vordering slechts toekomt indien de betaling voor de 
gezamenlijke schuldeisers benadelend is geweest. Gaat het om 
gevallen waarin de girale betaling werd voltooid ná aanvang 
van de dag van de faillietverklaring ingevolge een eveneens ná 
aanvang van die dag aanvaarde betalingsopdracht, dan is van 
een benadeling van schuldeisers in ieder geval geen sprake en 
komt aan de curator een dergelijke vordering niet toe. Gaat 
het om gevallen waarin de girale betaling werd voltooid ná 
aanvang van de dag van de faillietverklaring ingevolge een reeds 
vóór die dag aanvaarde betalingsopdracht, dan is van een bena-
deling van schuldeisers mogelijk wel sprake en kan de curator 
het betaalde steeds wel van de schuldeiser terugvorderen. Of 
de rekening van de schuldenaar ten laste waarvan de betaling 
werd gebracht een debet- of creditstand vertoonde, doet in ie-
der geval niet ter zake.
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