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Eerst betalen en dan leveren of eerst leveren en dan betalen? Zeker in deze 

onzekere (corona-)crisistijden wilt u (zowel als koper, als verkoper en als 

financierende bank) geen onnodig risico lopen. Bij een aandelentransactie wordt er 

(daarom) meestal voor gekozen de koopsom voor de aandelen door de koper te 

laten overboeken op de kwaliteitsrekening van de notaris die de akte van levering 

van de aandelen zal verlijden. De koper, de verkoper en de betrokken notaris komen 

dan (al dan niet in een notarisbrief) overeen dat de notaris de koopsom voor 

rekening van de koper houdt tot het moment van verlijden van de akte van levering 

(de “Closing”), en vanaf dat moment voor rekening van de verkoper. Maar wat nu als 

de koper of de verkoper failliet gaat op de dag van en/of de dag voor en/of na de 

Closing van de transactie? Verschillende scenario’s zijn denkbaar, met 

verschillende risico’s en gevolgen. Ik schets in dit artikel vier scenario’s en hun 

gevolgen aan de hand van een casus. 

 

Casus 

De koper koopt 100% van de aandelen in een target (Aandelen) van de verkoper. De 

koper trekt een geldlening aan bij de Rabobank om de koopsom voor de Aandelen te 

financieren. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen jegens de 

Rabobank onder deze geldlening, zal de koper een pandrecht op de Aandelen (moeten) 

verstrekken aan de Rabobank. De verkoper heeft jaren geleden de aankoop van de 

Aandelen gefinancierd middels een geldlening van de ING Bank, waarbij de verkoper tot 

meerdere zekerheid voor de nakoming van de voor haar uit deze geldlening 

voortvloeiende verplichtingen jegens de ING Bank een pandrecht op de Aandelen heeft 

gevestigd ten behoeve van de ING Bank.  

Op de Closing wordt de door de koper aan de verkoper te betalen koopsom (door de koper 

gefinancierd middels de geldlening van de Rabobank) gebruikt om de geldlening van de 

verkoper van de ING Bank af te lossen, waarbij tevens het pandrecht op de Aandelen ten 

behoeve van de ING Bank teniet zal gaan en het pandrecht op de Aandelen ten behoeve 

van de Rabobank zal worden gevestigd. 
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Opmerkingen vooraf 

Ingevolge artikel 23 Faillissementswet verliest de gefailleerde door de faillietverklaring van 

rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend 

vermogen, te rekenen van de dag waarop de faillietverklaring wordt uitgesproken (die dag 

daaronder begrepen). Hieruit volgt dat een faillissement terugwerkt tot het begin van de 

dag waarop het wordt uitgesproken, waardoor de gefailleerde vanaf 00.00 uur op de dag 

waarop de faillietverklaring wordt uitgesproken niet langer geldig (rechts)handelingen kan 

verrichten die zijn vermogen raken (dus geen goederen vervreemden of bezwaren). Denk 

in het kader van de hierna te schetsen scenario’s aan het uitvoeren van betalingen, het 

verrichten van leveringshandelingen en het vestigen van beperkte rechten zoals 

pandrechten. 

 

Gevolgen van faillissement van koper 

 

Scenario 1: de koper is reeds failliet op het moment dat hij de koopsom op de 

kwaliteitsrekening van de notaris stort 

Zoals hiervoor reeds aangegeven, betreft het uitvoeren van betalingen een 

(rechts)handeling die een gefailleerde koper vanaf de dag van zijn faillietverklaring niet 

rechtsgeldig kan verrichten. De betaling van de koopsom aan de notaris door een koper 

die reeds failliet is op het moment dat hij de koopsom betaalt, is dan ook onbevoegdelijk 

verricht. De koper kan echter wel rechtsgeldig de leveringsakte onder tekenen; de 

aanvaarding door de koper is immers geen beschikkingshandeling. Dat zou betekenen 

dat, indien toch tot Closing, dus levering van de Aandelen, wordt overgegaan, de koper 

wel de Aandelen geleverd zou krijgen, maar de koopsom niet aan de verkoper uitbetaald 

zou kunnen worden. De koper zal ook geen pandrecht op de Aandelen ten behoeve van 

de Rabobank hebben kunnen vestigen, nu hij ten tijde van het passeren van de pandakte 

niet beschikkingsbevoegd was. 

 

Om te voorkomen dat u als verkoper zonder Aandelen en zonder koopsom achterblijft, is 

het aan te raden met de koper en de notaris overeen te komen dat de koopsom ten minste 

een dag voor de Closing op de kwaliteitsrekening van de notaris dient te zijn 

bijgeschreven. Dan kan de notaris op de dag van de Closing het insolventieregister 

checken. Als dan blijkt dat de koper al failliet was op het moment dat hij de koopsom aan 

de notaris betaalde, dan zal niet tot levering van de Aandelen worden overgegaan. 

 

Scenario 2: faillissement van de koper na betaling van de koopsom maar vóór de Closing 

Wanneer de koper ten tijde van de betaling van koopsom nog niet failliet was, maar failliet 

werd verklaard in de periode gelegen tussen het betalen van de koopsom en het verlijden 

van de akte van levering, dan zal de levering van de Aandelen rechtsgeldig plaatsvinden. 

Het pandrecht op de Aandelen ten behoeve van de Rabobank is echter niet rechtsgeldig 

tot stand gekomen waardoor niet rechtsgeldig kan w orden beschikt over de geldlening 

van de Rabobank. De notaris kan de door de koper uit deze geldlening betaalde koopsom 

niet uitbetalen aan de verkoper of de ING Bank. De geldlening van de ING Bank aan de 

verkoper kan niet worden afgelost en het pandrecht van de ING Bank blijft rusten op de 

(wel reeds aan de koper geleverde) Aandelen.  
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Ook hier geldt weer dat niet zou worden overgegaan tot Closing indien de notaris het 

faillissement van de koper al voor het verlijden van de leveringsakte zou constateren 

(derhalve indien de koper één dag of eerder vóór de Closing al failliet was). 

 

Gevolgen van faillissement van verkoper 

 

Scenario 3: de verkoper is failliet op het moment van de Closing 

Blijkt de verkoper achteraf gezien al failliet te zijn op het moment dat de akte van levering 

van de Aandelen werd gepasseerd, dan heeft de levering niet rechtsgeldig 

plaatsgevonden. De verkoper is immers door zijn faillissement niet beschikkingsbevoegd 

op het moment van de Closing. De verkoper blijft houder van de Aandelen en de notaris 

zal de reeds door de koper betaalde koopsom blijven houden voor de koper (en, indien 

hierover afspraken zijn gemaakt, terugbetalen aan de koper). 

 

Scenario 4: faillissement van de verkoper na de Closing maar voor de uitbetaling van de 

gelden  

Dit is de meest simpele situatie. De koper was bevoegd de koopsom over te maken op de 

kwaliteitsrekening van de notaris. Zowel de koper als de verkoper waren 

beschikkingsbevoegd ten tijde van het verlijden van de akte van levering van de Aandelen 

(en de pandakte). De Aandelen zijn rechtsgeldig door de verkoper aan de koper geleverd. 

De notaris zal de koopsom uitbetalen aan de (gefailleerde) verkoper of de ING Bank 

waardoor de geldlening van de ING Bank aan de verkoper wordt afgelost en het pandrecht 

van de ING Bank vervalt. Er is een geldig pandrecht gevestigd ten behoeve van de 

Rabobank. 

 

Tot slot 

De hiervoor geschetste gevolgen van met name scenario 1 (overdracht van de Aandelen 

aan de koper zonder (uit)betaling van de koopsom aan de verkoper, vanwege een 

faillissement van de koper op het moment dat zij de koopsom op de kwaliteitsrekening van 

de notaris stort) en scenario 2 (levering van verpande Aandelen aan de koper en het niet 

kunnen beschikken over de koopsom door de verkoper, vanwege een faillissement van 

koper na betaling van de koopsom maar voor de Closing) zijn uiteraard niet wenselijk. Het 

is natuurlijk mogelijk opschortende of ontbindende voorwaarden overeen te komen om het 

een en ander te voorkomen, maar ook een goede notarisbrief kan uitkomst bieden. Een 

dergelijke notarisbrief wordt door de notaris opgesteld en beschrijft (in ieder geval) 

duidelijk wie wanneer welke bedragen op de kwaliteitsrekening van de notaris stort, 

wanneer de notaris de betreffende gelden voor welke partij houdt, wanneer de gelden 

uitgeboekt zullen worden en wat er in geval van faillissement van een van partijen (met de 

gelden) gebeurt. De koper en de verkoper zijn ook partij bij de notarisbrief. 
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