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Op 1 februari 2013 besloot de minister
van Finoncien op grond van art. 6:2 Wft
tot onteigening van - onder andere - de
door SNSBank uitgegeven achterge
stelde obligaties en schuldinstrumenten.
Na de onteigening kon vreemd vermogen
worden omgezet in eigen vermogen,
met versterking van de solvabiliteit voor
SNSBank en de groep tot gevolg. De
kosten van dezeoperatie worden deels
gedragen door de houders van ontei
gende vorderingen, doordat zij niets dan
wel minder dan de nominale waarde
ontvangen.

De doorwerking van een
403 uerklaring
Met de uitspraak van de Hoge Raad van 20 maart 2015 is een einde gemaakt aan
de onzekerheid of de vorderingen van schuldeisers uit hoofde van een 403-ver
klaring ook zijn achtergesteld ten opzichte van de concurrente crediteuren van de
consoliderende rechtspersoon. Dit artikel bespreekt voornoemd arrest van de Hoge
Raad en de gecasseerde uitspraak van de Ondernemingskamer van 11 juli 2013.

Decrediteuren van SNSBank wier
achtergestelde vorderingen zijn ont
eigend, hadden voorafgaand aan de
onteigening ook eenvordering op SNS
REAALuit hoofde van de 403-verkla
ring. Deze403-vorderingen worden
evenwel niet met zoveelwoorden in het
Onteigeningsbesluit genoemd. In de
procedure bij deOndernemingskamer
was de vraag aan de orde of de ach
tergestelde crediteuren van SNSBank
na de onteigening nog eenvordering
hebbenop SNSREAALuit hoofde van
de 403-verklaring, of dat de 403-vor
deringen zijn 'meegegaan' met de
onteigende obligaties en schulden. De
Ondernemingskamer is van oordeel
dat de betreffende crediteuren van SNS
Bank geen vordering meer hebbenop
SNSREAALen overweegt daarbij dat
de onteigening ook omvat de daarmee
verbonden vordering uit hoofde van de
403-verklaring.

Omdat de 403-vorderingen zijn meege
gaan in het kader van de onteigening
overwoog deOndernemingskamer dat
dezevorderingen ook dienden te worden
betrokken bij de bepaling van de schade
loosstelling. Daarbij rijst de vraag of
de vorderingen op SNSREAALonder de
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De 403:-uerklaring
Conform de voorwaarden van arti-
kel 2:403 BWkan een onderneming/
rechtspersoon worden vrijgesteld
van de verplichting tot publicatie van
eenjaarrekening. Eenvan de daarbij
geldendevoorwaarden is dat de cij-
fers van de betreffende onderneming/
rechtspersoon worden geconsolideerd
in de gepubliceerdejaarrekening van
een concernvennootschap, alsmede dat
ten behoevevan de schuldeisers van
de 'geconsolideerde vennootschap' een
zogenaamde 403-verklaring wordt afge
geven.Daarmee verklaart de desbetref
fende concernvennootschap, meestal de
moedervennootschap, dat zij hoofdelijk
aansprakelijk is voor de schulden van
de geconsolideerde (dochter)vennoot
schap. Het was lange tijd de vraag of
eencontractuele achterstelling in een
(hoofdelijke) vordering doorwerkt jegens
een consoliderende rechtspersoon uit
hoofde van een403-verklaring.

Ondernemingskamer
Devraag over doorwerking kwam recen
telijk aan de orde in de uitspraak van Hof
Amsterdam van 11 juli 2013 in de SNS
zaak1.Voor zover relevant betrof het in
deze zaak het volgende.

SNSREAALpubliceert een geconsoli
deerdejaarrekening voor de SNSREAAL
Groepen heeft in verband daarmee
403-verklaringen afgegeven voor diverse
concernvennootschappen, waaronder
SNSBank. SNSBank heeft sinds 1 janua
ri 1997 diverse achtergestelde obligaties
uitgegeven. Daarnaast is SNSBank een
aantalleningsovereenkomsten aange
gaan waarin een achterstellingsbepaling
is opgenomen,
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403-verklaring concurrent zijn dan wel
achtergesteld. De Ondernemingskamer
maakt onderscheid tussen drie moge
lijke benaderingen:

De achterstelling van een vordering op
SNS Bank geldt slechts voor zover het
de vordering op SNS Bank zelf betreft
en 'werkt niet door' in de 403-vorde
ring op SNS REAAL. In deze opvatting
zijn de achtergestelde crediteuren
van SNS Bank op het niveau van SNS
REAAL concurrent gaan zij gelijk op
met de concurrente crediteuren van
SNS Bank en SNS REAAL en gaan zij
v66r op de achtergestelde crediteuren
van SNS REAAL.

De achterstelling werkt door, maar
alleen ten opzichte van de concurrente
crediteuren van SNSBank. In deze
opvatting komen de achtergestelde
crediteuren van SNSBank op het
niveau van SNSREAALna de concur
rente crediteuren van SNSBank aan de
beurt, terwijl zij dezelfde rang hebben
als de concurrente crediteuren van SNS
REAALen voorgaan boven de achterge
stelde crediteuren van SNSREAAL.

Deachterstelling werkt volledig door,
zodat de achtergestelde crediteuren
Ivan SNSBank ook op het niveau van
SNSREAALachtergesteld zijn en pas
aan de beurt komen na de concurrente
crediteuren van zowel SNSBank als
SNSREAAL,terwijl zij vervolgens gelijk
in rang zijn aan de achtergestelde
crediteuren van SNSREAAL.

Devraag of en in hoeverre een achter
stelling doorwerkt in de vordering uit
hoofde van de 403-verklaring, dient
volgens deOndernemingskamer te
worden beoordeeldaan de hand van de
403-verklaring zelf en de overeenkomst
waarbij de desbetreffende achterstelling
is bedongen.

Voor wat betreft de door SNSREAAL
gedeponeerde403-verklaring geldt
dat het min of meer eenweergave
is van de wettekst, waarbij letterlijk
naar art. 2:403 BWwordt verwezen.
DeOndernemingskamer overwoog dat
de verklaring kennelijk de strekking
heeft geen verdereaansprakelijkheid

te aanvaarden dan voor de werking
noodzakelijk is en dat daaruit dus geen
doorwerking kan worden afgeleid.

Voor wat betreft de overeenkomst
waarbij de desbetreffende achterstelling
is bedongen, neemt deOndernemings
kamer de relevante achterstellingsbedin
gen in de obligatievoorwaarden en de le
ningsovereenkomsten van de onteigende
effecten en vermogensbestanddelen in
ogenschouw. Dezebedingen bepalen alle
in essentie dat de obligatiehouders dan
welleninggevers zijn achtergesteld bij
de vorderingen van concurrente schuld
eisers van SNSBank; de tekst spreekt
dus niet over een eventuele doorwerking
ten opzichte van de crediteuren van SNS
REAAL.

Uiteindelijk kiest de Ondernemings
kamer voor de derde benadering (vol
ledige doorwerking, ook ten opzichte
van de concurrente crediteuren van
SNSREAAL).DeOndernemingskamer
overweegt daarbij onder meer dat de
betrokken crediteuren hebben inge
stemd met de achterstelling en daarmee
een aanmerkelijke verzwaring van hun
crediteursrisico hebbenaanvaard. Uit de
desbetreffende achterstellingsbedingen
bleek niet dat SNSBank de achterstellin
gen had willen beperken tot vorderingen
op hocrzelf. Als ze dit had beoogd dan
zou dit, volgens deOndernemingskamer,
ongetwijfeld in de overeenkomsten tot
uitdrukking zijn gebracht. Bij afwezig
heid van aanwijzingen van het tegen
deel moesten de bedingen volgens de
Ondernemingskamer aldus worden
uitgelegd dat de achterstellingen 'alge
meen' golden en dus ook ten opzichte
van de concurrente crediteuren van
SNSReaa1.2Naar het oordeel van de
Ondernemingskamer zou een andere
opvatting dan volledige doorwerking tot
een ongerijmd resultaat leiden.

Hoge Raad
Tegende uitspraak van deOnder
nemingskamer is de minister in cassatie
gegaan. Op 20 maart 20153 heeft de
HogeRaadarrest gewezen.Zij heeft het
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oordeel van deOndernemingskamer
vernietigd en gaat mee met de conclusie
van A-GTimmermcn."

DeA-G overweegt dat het artikel 3:227
lid 1 BWbepaalt dat sprake is van gelijk
heid van schuldeisers, behoudens door
de wet erkende redenenvan voorrang. Er
was geen sprake van een overeenkomst
van achterstelling tussen SNSREAAL
en de achtergestelde schuldeisers van
SNSBank in de zin van artikel 3:227 lid
2 BW.Ook uit de 403-verklaring bleek
naar objectieve maatstaven niet dat
SNSREAALde verhaalsmogelijkheden
op haar vermogen voor dezeschuld
eisers had willen beperken.Deaard van
een achterstellingsbeding in de zin van
artikel 3:227 lid 2 BWbrengt volgens
de Hoge Raadmee dat het beding geen
invloed heeft op het verhaal van die
schuldeiser op het vermogen van een
derde, zoals SNSREAAL,die geen partij
was bij het achterstellingsbeding. De
verhaalspositie van de achtergestelde
schuldeisers van SNSBank was hier
door niet achtergesteld ten opzichte
van de concurrente crediteuren van SNS
REAAL.5

Conclusie
Deuitspraak van de HogeRaadvan
20 maart 2015 heeft eeneinde gemaakt
aan de onzekerheid of de vorderingen
van schuldeisers uit hoofde van een
403-verklaring ook zijn achtergesteld
ten opzichte van de concurrente credi
teuren van de consoliderende rechts
persoon. Oat is niet zonder meer het
geval. Ondernemingen die een 403-ver
klaring hebbenafgegeven zullen zich
er dus rekenschap van moeten geven
dat contractuele achterstellingen die
zijn overeengekomenmet een dochter
vennootschap niet zonder meer 'door
werken' in de vorderingen op de consoli
derende rechtspersoon uit hoofde van de
403-verklaring.

4 Hof Amsterdam (OK) 11 juli,
ECLl:NL:GHAMS:20~3:1966, JOR2013/250,
r.o. 6.67-6.71; Conclusie A-G Timmerman,
ECLl:NL:PHR:2014:1825, 10.6-10.19.

5 HR 20 maart 2015, ECLl:NL:HR:2015:661, r.o.
4.34.3-4.34.4.
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