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Voorwoord redactie

Al vijf jaren verkeert de wereld in een crisis, althans dat doen de media ons
dagelijks geloven. Na een “kredietcrisis”, een “bankencrisis” hebben we nu een
“vastgoedcrisis”. De leegstand bij kantoorpanden bedraagt ongeveer 25%. De
executieverkopen van woningen stijgen ieder jaar. De steeds maar dalende
waarde van het vastgoed heeft gevolgen voor de solvabiliteit van bedrijven en
de financiële positie van banken.

Insolad heeft daarom dit jaar niet gekozen voor een puur faillissementsrechtelijk
onderwerp,maar als themavoor het jaarcongres en de jaarbundel gekozen voor een
bedrijfssector die in zwaar weer verkeert om van daaruit verschillende juridische
problemenmetvastgoed in faillissementssituatiesnader tebelichten. Indezebundel
wordt ingegaan op gehuurd en verhuurd vastgoed in faillissement, typische
juridische problemen in de bouwsector, veel gebruikte financieringsvoorwaarden,
de wijze waarop banken met hun zekerheidsrechten bij vastgoed omgaan, fiscale
problemen die vooral spelen bij onroerend goed en internationaalrechtelijke
problemen bij grote vastgoedconcerns. Ten slotte wordt ook gefilosofeerd over
de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders bij woningbouwcorporaties.

Tijdens het jaarcongres op 30 november 2012 in Scheveningen zal de problema-
tiek van vastgoed in faillissementssituaties nog door verschillende sprekers nader
worden belicht.

De redactie is de auteurs zeer erkentelijk voor hun artikelen en de daarin
aangedragen ideeën en opvattingen. Het schrijven van een goed onderbouwd
juridisch artikel naast de praktijk is een pittige en tijdrovende klus. Gelukkig zijn er
elk jaar goede schrijvers te vinden die geheel belangeloos hun kennis delen met de
leden van Insolad. Verscheidene schrijvers die vorig jaar al een fraaie bijdrage aan
de lustrumbundel hadden geleverd, deden ook dit jaar weer mee. Maar ook hele
nieuwe talentvolle schrijvers hebben dit jaar een inspirerend artikel aangeleverd.

Er mag dan sprake zijn van een (vastgoed)crisis, de Vereniging Insolad is ook
na twintig jaar nog springlevend!

Jeroen Princen
Ilan Spinath
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VASTGOED





Perikelen bij de failliete huurder

J.C. VAN APELDOORN1

Inleiding

In vrijwel elke insolventieprocedure (faillissement, surseance van betaling of
schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen) wordt de curator of bewind-
voerder geconfronteerd met een huurovereenkomst, die betrekking heeft op een
onroerende zaak. Is de schuldenaar een natuurlijke persoon dan betreft het in de
regel de huur van het woonhuis. Is de schuldenaar een rechtspersoon dan gaat
het veelal om de huur van een kantoor of bedrijfspand van waaruit de
schuldenaar zijn onderneming drijft. Gezien het feit dat dit zo vaak gebeurt
wekt het verwondering dat het woord ‘woning’ feitelijk maar driemaal in de
Faillissementswet voorkomt.
1. Artikel 87 Fw zegt dat de rechterbank de gefailleerde, wegens het niet

nakomen van verplichtingen welke de wet hem in verband met zijn
faillissement oplegt, dan wel wegens gegronde vrees voor het niet nakomen
van zodanige verplichtingen, in verzekerde bewaring kan worden gesteld,
hetzij in een huis van bewaring, hetzij in zijn eigen woning onder het
opzicht van een ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politie-
taak, of een andere ambtenaar, voor zover die ambtenaar behoort tot een
categorie die daartoe door Onze Minister van Justitie is aangewezen.

2. In de WSNP kan de schuldenaar, onderscheidenlijk kunnen burgemeester
en wethouders ingevolge artikel 287b Fw de rechtbank verzoeken een
voorlopige voorziening te geven indien er sprake is van een bedreigende
situatie. Daaronder wordt ondermeer verstaan gedwongen woningontrui-
ming. Dit kan betekenen dat de schuldenaar, gedurende een zekere periode,
in zijn woning kan blijven

3. Verder heeft de curator toegang tot de woning van de gefailleerde. Artikel 93a
Fw zegt dat de curator toegang tot elke plaats heeft, voor zover dat redelijker-
wijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. De rechter-commissaris is
bevoegd daarvoor een machtiging, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene
wet op het binnentreden, te geven. Deze bepaling is niet overgenomen in de
surseance van betaling of de WSNP. Dit is waarschijnlijk niet nodig geacht
omdat indien de sursiet of saniet de curator/bewindvoerder niet vrijwillig
toelaat snel faillissement zal volgen en artikel 93a Fw in werking zal treden.

1. J.C. van Apeldoorn is raadsheer-plv. in het Gerechtshof te Den Haag.
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Artikel 93 a Fw is met ingang van 1 oktober 1994 in de Faillissementswet
opgenomen, in verband met de invoering van de Algemene wet op het
binnentreden (Awbi),2 die op haar beurt het gevolg was van de herziene
Grondwet (1983). De herziene Grondwet bevat een nieuw artikel 12 betreffende
de onschendbaarheid van de woning. Dit artikel luidt:

“1. Het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner is alleen
geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die
daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

2. Voor het binnentreden overeenkomstig het voorgaande lid zijn vooraf-
gaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden
vereist. Aan de bewoner wordt een schriftelijk verslag van het binnen-
treden verstrekt”.

De woning vindt als plaats van privé, familie en gezinsleven ook bescherming
in artikel 8 EVRM, dat luidt:

Artikel 8 EVRM

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en
gezinsleven, zijn huis en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefe-
ning van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn
van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen
van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten
en vrijheden van anderen”.3

Artikel 8 EVRM bevat een aantal rechten die betrekking hebben op de
individualiteit van de burger en waarvan de bescherming een ontplooiing van
zijn persoonlijke vrijheid en zijn welzijn moet garanderen.4 In artikel 8 lid 2
EVRM wordt een aantal uitzonderingen op de naleving van deze rechten
gegeven. Een zelfde structuur ziet men bij enkele andere grondrechten. Dit
brengt mee dat niet elke inbreuk in strijd met het EVRM is, maar dat indien een
inbreuk wordt vastgesteld, deze aan de drie voorwaarden voor de beperking van

2. Wet van 22 juni 1994, Stb. 572 (en nadien gewijzigd).
3. Rome 1950, in werking getreden 4 november 1950, Trb. 1951, 154, p. 3-33; Nederlandse

tekst p. 34-49 Trb. 1951, 154, p. 37-38. (Nieuwe tekst Trb. 1990, 156).
4. Vande Lanotte-Haeck, ‘Handboek EVRM’, deel 2-II, p. 711.

J.C. van Apeldoorn
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het recht moet worden getoetst. Met andere woorden of de inbreuk is voorzien
bij de wet (legaliteittoets), noodzakelijk is in een democratische samenleving
(noodzakelijkheidtoets) en een legitiem doel nastreeft (legitimiteittoets), waarbij
in de regel een afweging van belangen zal plaatsvinden.5 Artikel 8 lid 1 EVRM
vertoont gelijkenis met artikel 12 UVRM,6 artikel 17 IVBPR7 en artikel 7 van het
Handvest van de Grondrechten van de Europese Gemeenschap.8

In vergelijking met artikel 8 lid 2 EVRM kent artikel 17 IVBPR enerzijds geen
beperking tot ‘enig openbaar gezag’ en is daardoor van toepassing op de
verhouding tussen burgers onderling. Anderzijds lijkt artikel 17 IVBPR minder
bescherming tegen overheidsinmenging te bieden, nu het de beperkingen
genoemd in artikel 8 lid 2 EVRM niet bevat. Artikel 8 EVRM speelt een
grotere rol dan artikel 17 IVBPR. Dit verschil kan met name verklaard worden
vanuit het verschil in sanctiesystematiek tussen het EVRM en het IVBPR.9

Aangezien artikel 8 EVRM en artikel 17 IVBPR in beginsel gelijke directe
werking in de Nederlandse rechtsorde hebben, dient men zich te richten naar de
bepaling die in de gegeven omstandigheden de meeste bescherming biedt.10 In
de Nederlandse Grondwet zijn de hiermee overeenstemmende bepalingen te
lezen in de artikelen 10-13 Gw.

In dit artikel wordt eerst nader ingaan op artikel 8 EVRM dat in drie onderdelen
kan worden bezien:
a) wat wordt onder de woning verstaan;
b) het recht op respect voor de woning (artikel 8 lid 1);
c) de inbreuken op dat recht door de curator (artikel 8 lid 2);

5. EHRM 24 november 1986, no. 9063/80 (Gillow v. het Verenigd Koninkrijk), par. 55.
6. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Trb. 1959, p. 105; Nederlandse tekst, p. 111.
7. Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, New York 1979, Trb.

1969, 99.
8. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 364/1.
9. Het IVBPR kent een individueel klachtrecht, dat is neergelegd in het Facultatief Protocol.

Burgers kunnen zich met klachten over schendingen van in het IVBPR opgenomen rechten
wenden tot het in Genève zetelende Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Aan de
oordelen van het Comité komt geen rechtskracht toe. Het zijn ‘zienswijzen’ (Eng. ‘views’).
Het is geen gerechtelijk college en er worden geen arresten gewezen. Deze zienswijzen
waren oorspronkelijk niet bedoeld als juridisch bindend. Het Mensenrechtencomité be-
schouwd zijn eigen ‘views’ wel als een einduitspraak over de merites van de klacht. Omdat
de partijen bij het IVBPR de bedoeling hebben gehad dat het verdrag daadwerkelijk zou
worden uitgevoerd wordt steeds gewezen op de verplichting van de staat om, in het licht van
de bevindingen van het Comité actie te ondernemen en er voor te zorgen dat dergelijke
schendingen in de toekomst niet meer voorkomen (Barkhuysen- Van Emmerik en Rieter,
‘Procederen over mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-Verdragen’,
Ars Aequi Libri, 2008, p. 115).

10. J. de Boer, Art. 8 EVRM, Algemeen preadvies NJV 1990, p. 17.

Perikelen bij de failliete huurder
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Daarna blijven nog enkele rechtsvragen bestaan die vervolgens worden be-
handeld:
d) de beëindiging van de huurovereenkomst;
e) de ontruimingskosten (oplevering in de toestand waarin het pand is

betrokken);
f) samenloop privé leven, gezinsleven en woning.
g) bodembeslag
h) bodemverhuur constructies;
i) te bedingen zekerheden door de verhuurder

a) De woning

“Woning” is een autonoom begrip en of een bepaalde bewoning kan worden
gezien als een woning die wordt beschermd door artikel 8 EVRM is afhankelijk
van een aantal feitelijke omstandigheden.11 Het gaat dan met name om het
bestaan van voldoende en continue banden met een bepaalde plaats.12 In de
zaak Mabey tegen het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Commissie voor
de Rechten van de Mens gezegd:

“‘Home’ is an autonomous concept, and so whether or not a particular
habitation constitutes a home protected by article 8 will depend on factual
circumstances, notably the existence of sufficient and continuous links with
a specific place. The European Court applies a ‘sufficient and continuous
links test’. It is not limited necessarily to those homes which have been
lawfully occupied or lawfully established.”13

11. EHRM 24 november 1986, application no. 9063/80 (Gillow v. het Verenigd Koninkrijk).
12. EHRM 18 november 2004, application no. 58255/00, (Prokopovich v. Rusland), para. 36.
13. EHRM 15 mei 1996, application no. 28370/95 (Mabey v. het Verenigd Koninkrijk): “The

Commission recalls that whether or not a particular habitation constitutes a ‘home’ for the
purposes of Article 8 para. 1 will depend on the factual circumstances of the particular case,
namely, the existence of sufficient and continuous links. It is not limited necessarily to those
homes, which have been lawfully occupied or lawfully established (see ECHR 11 January
1995, application no. 20348/92 (Buckley v. the United Kingdom) and ECHR 24 November
1986, application no. 9063/80 (Gillow v. the United Kingdom) 7456/76 and ECHR
8 February 1978, application no. 7456/76 (Wiggins v. the United Kingdom), D&R. 13
p. 40, and ECHR, Gillow judgment of, Series A no. 109: While the applicant in this case did
not establish his home in a caravan on his land with the necessary planning permission, the
Commission has had regard to the length of his occupation there, namely, over 20 years. In
the Commission’s view, this is sufficient to bring his complaints within the scope of the first
paragraph of Article 8 of the Convention”.

J.C. van Apeldoorn
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Het kan zijn een caravan of andere roerende zaken.14 Het kan ook betrekking
hebben op een tweede huis of een vakantiehuis.15 Daarmee niet alleen de echte
woning, maar ook de omgeving, zoals de garage en de tuin, inclusief de plaats
waar de failliet zijn professionele activiteiten uitoefent of zijn onderneming
drijft.16 Dit is, omdat indien een natuurlijke persoon een onderneming drijft
(zowel als rechtspersoon of als eenmanszaak), zijn professionele en persoon-
lijke activiteiten, soms moeilijk te scheiden zullen zijn.17 Een te restrictieve
interpretatie van het begrip woning zou dan kunnen leiden tot ongelijke
behandeling.18 Dit heeft tot gevolg dat het Europees Hof voor de rechten
van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat een locatie waar bepaalde
professionele of zakelijke activiteiten worden ontplooid, kunnen worden ge-
bracht onder zowel de bescherming van het privé leven en van de woning, maar
dat deze zienswijze niet inhoudt op deze privé locaties en professionele
activiteiten een verdere beperking van de rechten van artikel 8 EVRM zijn
toegestaan dan die voor andere locaties of activiteiten19 De Franse authentieke
verdragsterm ‘domicile’ in artikel 8 EVRM heeft een bredere betekenis dan de
Engelse authentieke verdragsterm ‘home’. “Domicile’ kan ook slaan op een
kantoor of agentschap van een natuurlijke persoon met een beroep (‘crèche
social’,’agence’ of ‘locaux professionals’).20 Het beschermt daarmee een
woning die aan voor een aanmerkelijke periode of op een jaarlijkse basis,
althans frequent wordt bezocht.21

14. EHRM 25 september 1996, application no. 20348/92, (Buckley v. het Verenigd Koninkrijk)
(Commission report), para. 64; EHRM 18 januari 2001, application no. 27238/95, (Chap-
man v. het Verenigd Koninkrijk), paras. 71-74.

15. EHRM 31 juli 2004, application no. 16219/90, (Demades v. Turkije), paras. 32-34.
16. EHRM 30 maart 1989, application no. 10461/83 (Chappell v. het Verenigd Koninkrijk.);

EHRM 16 december 1992, application no. 13710/88 (Niemietz v. Duitsland); EHRM
25 februari 1993, application no. 10828/84 (Funke v. Frankrijk); EHRM 16 april 2002,
application no. 37971/97 (Société Colas Est. v. Frankrijk), para. 41.

17. EHRM 5 september 1995, application no. 23953/94 (Reiss v. Oostenrijk); EHRM 30 maart
1989, application no. 10461/83 (Chappell v. het Verenigd Koninkrijk), para. 51: ‘Before the
Court, the State accepted that there had been an ‘interference’ with the exercise of the
applicant’s right to respect for his ‘private life’ and ‘home’, but the court did separate
Chappell’s personal interest and that of his entity; I.G.F. Cath, ‘Hebben ondernemingen recht
op bescherming van de privé-sfeer en zo ja, welke?’, NJCM-Bulletin 1991, pp. 34-35.

18. EHRM 16 december 1992, application no. 13710/88 (Niemietz v. Duitsland), para. 30
19. EHRM 16 december 1992, application no. 13710/88 (Niemietz v. Duitsland), para. 31.
20. EHRM 16 april 2002 application no. 37971/97 (Société Colas a.o. v. Frankrijk), para. 30.

Vande Lanotte en Haeck 2-I, p. 726.
21. EHRM 28 November 1997, application no. 23186/94 (Menteş and Others v. Turkije),

para. 73: ‘the first applicant did live there for significant periods on an annual basis when
she visited the village. Given her strong family connection and the nature of her residence, her
occupation of the house on 25 June 1993 falls within the scope of the protection guaranteed
by Article 8 of the Convention’.

Perikelen bij de failliete huurder
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Na de zaak Chappell tegen het Verenigd Koninkrijk wordt algemeen aange-
nomen dat artikel 8 EVRM van toepassing is op het kantoor van een rechts-
persoon of de omliggende bedrijfsterreinen.22

Onder het recht van de Europese Gemeenschap (thans artikel 7 van het
Handvest van de bescherming van fundamentele rechten in de Europese
Gemeenschap) is de bescherming van de woning voornamelijk in verband
gebracht met het zekerstellen van de effectiviteit van de Europese mededin-
gingswetgeving. Hoewel de Europese Gemeenschap aansluiting heeft gezocht
bij de Raad van Europa en het EVRM23 heeft dit geleid tot een ongelijke vorm
van bescherming.24 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJ
EG) heeft geoordeeld dat de bescherming van dit recht alleen betrekking heeft
op de privé woning van individuen.25

Sommige inbreuken kunnen verband hebben met het recht op de bescherming
van eigendom van artikel 1 Eerste Protocol EVRM en artikel 17 van het
Handvest. Het HvJ EG heeft in de Hoechst-zaak geoordeeld dat hoewel de
bescherming van het privé woonhuis in de rechtsorde van de Gemeenschap
moet worden beschermd als een algemeen rechtsbeginsel dat in vele landen
wordt gedragen, maar dat dit niet van toepassing is als verweer tegen het
binnentreden van bedrijfsgebouwen door gezagsdragers (public officials),
omdat deze bescherming in de lidstaten zeer verschillend is geregeld.26 Met
betrekking tot de positieve verplichting van de overheid heeft de bescherming

22. Zie ook: EHRM 25 juni 1997, application no. 20605/92 (Halford v. het Verenigd Konink-
rijk), para. 44: ‘In the Court’s view, it is clear from its case law that telephone calls made
from business premises as well as from the home may be covered by the notions of ‘private
life’ and ‘correspondence’ within the meaning of Article 8 para. 1; zie: EHRM 6 september
1978, application no. 5029/71 (Klass en anderen v. Duitsland) en EHRM 2 augustus 1984,
application no. 3691/78 (Malone v. het Verenigd Koninkrijk), Series A no. 82, p. 30, para.
64; EHRM 24 april 1990, application no. 11105/84 (Huvig v. Frankrijk) and, mutatis
mutandis, de Niemietz-zaak, paras. 29-33.

23. Artikel 32 lid 3 van het handvest: ‘Voor zover dit handvest rechten bevat die corresponderen
met rechten die zijn gegarandeerd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, zijn de inhoud en reikwijdte ervan dezelfde als
die welke er door genoemd verdrag aan worden toegekend. Deze bepaling verhindert niet
dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt.’

24. S. Kulevska, ‘Corporate Human Rights Protection in Light of Effective Law Enforcement’,
Faculty of Law, Lund University.

25. HvJ EG 21 september 1989, joint cases C-46/87 and C-227/88 (Hoechst AG v. Commissie);
HvJ EG 17 oktober 1989, C-85/87 (Dow Chemical N.V.v. Commissie).

26. I. Cath, ‘Hebben ondernemingen recht op bescherming van de privé sfeer?, de zaken
Hoechst en Chappell vergeleken’, NJCM-Bulletin 1991, pp. 28-54 and R. Finaly, ‘Grond-
rechtenbescherming van rechtspersonen’, NJCM-Bulletin 1991, pp. 105-106.

J.C. van Apeldoorn
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van de woning ook te maken met de bescherming van het individu tegen het
ongeoorloofd binnentreden door derden.27

b) Het recht op respect voor de woning

De bescherming van de woning is gericht op het respect voor de persoonlijke
vrijheid en het welzijn van de mens.28 Dit grondrecht strekt tot bescherming
van het ongestoord gebruik van de woning en derhalve niet tot bescherming van
de eigendom29 of de huur daarvan.30 Dit komt overeen met de bescherming
van de woning in artikel 12 lid 1 Gw. Dit beschermt het privéleven of huiselijk
leven in de woning en stelt nadere regels voor het betreden van die woning door
overheidsfunctionarissen. Het ‘grondrecht van de onschendbaarheid van de
woning’ beschermt de huisvrede, hetgeen wil zeggen, het ongestoord verblijf in
een ruimte die tot exclusief verblijf voor een persoon of een beperkt aantal
personen ingericht en bestemd is. Ruimten bestemd voor bewoning zijn als
woning te beschouwen voor zover ze als zodanig in gebruik zijn. De wil om te
bewonen is onvoldoende.31 Wie ‘bewoner’ is, wordt afgeleid van het begrip
woning: bewoner is eenieder die de woning in gebruik heeft. Een woning kan
dus meer bewoners hebben. In het kader van ‘zonder toestemming van de
bewoner’ prevaleert de weigering van toestemming van de ene bewoner boven
toestemming van andere bewoners. De vormvoorschriften genoemd in het
tweede en derde lid van dit artikel zijn nader uitgewerkt in de uitvoeringswet,
de Algemene wet op het binnentreden (Awbi).32

c) de inbreuk door de curator

De bevoegdheid tot binnentreden van de woning door de curator zoals
neergelegd in artikel 93a Fw betekent ook dat de curator zijn toegang tot die
plaatsen onder omstandigheden moet kunnen afdwingen. Hij kan zijn werk
immers niet verrichten indien hem de toegang tot bijvoorbeeld het woonhuis of
het kantoor van de schuldenaar door deze of anderen kan worden ontzegd.33

27. EHRM 22 februari 2005, application no. 47148/99 (Novoseletskiy v. Ukraine), para. 68;
EHRM 20 april 2004, application no. 48995/99, (Surugiu v. Roemenie), para. 59.

28. EHRM 24 november 1986, no. 9063/80 (Gillow v. het Verenigd Koninkrijk), par. 55; EHRM
25 september 1996, no. 20348/92 (June Buckley v. het Verenigd Koninkrijk), par. 76,
NJ 1997, 555.

29. EHRM 18 december 1996, application no. 15318/89 (Loizidou v. Turkije), NJB 1997,
p. 1178.

30. Kamerstukken II 1984/85, 19 073, nr. 3, p. 20.
31. HR 29 april 1997, NJ 1997, 665.
32. Wet van 22 juni 1994, Stb 1994, 572 (en nadien gewijzigd).
33. Zie in deze zin ook een uitspraak van het Hof Arnhem, 26 januari 1988, NJ 1988, 900.
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Indien de schuldenaar een rechtspersoon is heeft de curator geen recht op
toegang tot de woning van de bestuurder en evenmin tot die van schuldeisers of
derden. De rechter-commissaris is bevoegd tot het geven van een machtiging
als bedoeld in artikel 2 Awbi. De machtiging tot binnentreden is ondertekend en
vermeldt de naam en hoedanigheid van degene die de machtiging heeft
verstrekt, de wettelijke bepalingen waarop deze berust, de naam en hoedanig-
heid aan wie hij is gegeven en het doel waartoe wordt binnengetreden.
De machtiging is na dagtekening slechts drie dagen geldig (artikel 6 Awbi).
De bevoegdheid tot binnentreden komt alleen toe aan de curator (artikel 4
Awbi), maar de curator kan zich laten vergezellen, ook door de rechter-
commissaris zelf (artikel 8 Awbi). De curator dient zich voorafgaand aan het
binnentreden te legitimeren, mededeling te doen van het doel van binnentreden
en de toestemming van de bewoner te vragen. Binnentreden is toegestaan tegen
de wil van de bewoner of bij afwezigheid van de bewoner indien de machtiging
dit uitdrukkelijk bepaalt. Indien de curator niet wordt toegelaten, kan de curator,
net zoals de deurwaarder bij de executie, zich op grond van artikel 9 Awbi van
bijstand van de sterke arm voorzien, al dan niet door tussenkomst van de
burgemeester (artikel 444 e.v., artikel 595 en artikel 812 Rv).34 De assistentie
van de politie aan de curator kan bestaan in het daadwerkelijk verschaffen van de
toegang en berust dan op het verlenen van hulp ter daadwerkelijke handhaving
van de rechtsorde. Teneinde escalatie en/of schade te voorkomen zal de politie,
gelet op de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit zo mogelijk eerst moeten
vragen de deur te openen en/of daartoe opdracht te geven. In deze bevoegdheid tot
hulpverlening ligt echter niet besloten dat een door artikel 184 Sr gesanctioneerd
bevel kan worden gegeven.35 Dat strookt met de omstandigheid dat het negeren
van een bevel van de curator de deur te openen niet strafbaar is. Het ligt dan ook
niet zonder meer voor de hand dat het negeren van een bevel van de, de curator
te hulp komende, politie wel strafbaar zou zijn.36 De curator moet ingevolge
artikel 7 lid 2 Awbi een schriftelijk verslag opmaken omtrent het binnentreden,
welk verslag binnen vier dagen dient te worden toegezonden of afgegeven aan
degene die de machtiging heeft gegeven, alsmede aan de bewoner. De curator
heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van vertrouwelijke gegevens waarover
hij in de woning de beschikking krijgt (artikel 1 lid 1 en 4 Awbi).

De Awbi is slechts van toepassing op woningen en niet op bijvoorbeeld
kantoren en fabrieksgebouwen. Het begrip ‘woning’ in het EVRM is ruimer.

34. Zie A.I.M. van Mierlo, Groene serie Privaatrecht, Rechtsvordering, artikel 444 Rv, en
J.A. Gieske in T&C Rv, 2e druk, p. 660, die verwijst naar artikel 2 Politiewet 1993; Wessels,
Insolventierecht IV, par. 4362.

35. Het niet voldoen aan een krachtens wettelijk voorschrift gegeven bevel.
36. HR 23 januari 2007, LJN: AZ3880.

J.C. van Apeldoorn

10



De Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap hebben nog
in het midden gelaten of een rechtspersoon een beroep op artikel 8 EVRM
toekomt.37 In de lagere jurisprudentie is toepasselijkheid voor rechtspersonen
eveneens nog niet aangenomen.38 In het arrest Dow Benelux v. Commissie heeft
het Hof van Justitie een beroep vanDow op het respect voor de woning verworpen.
Het Hof van Justitie overwoog dat dit recht weliswaar in de communautaire
rechtsorde voor wat betreft de privéwoning van natuurlijke personen moet worden
erkend als een beginsel dat de rechtsstelsels van de Lidstaten gemeen hebben,
maar dat dit niet geldt voor ondernemingen, omdat deze rechtsstelsels, met
betrekking tot de aard en de mate van bescherming van bedrijfslokalen tegen het
optreden van het openbaar gezag, onderling sterk verschillen.39

d) De beëindiging van de huurovereenkomst

Een inbreuk op het respect voor de woning vindt niet alleen plaats indien de
curator naar binnen gaat maar ook indien de curator de huurovereenkomst
beëindigt. Artikel 39 Fw is een lex specialis van artikel 37 Fw. Artikel 39 lid 1
Fw zegt dat indien de gefailleerde huurder is, kan zowel de curator als de
verhuurder de huur tussentijds doen eindigen, mits de opzegging geschiedt
tegen een tijdstip, waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk gebruik
eindigen. Bovendien moet bij de opzegging de daarvoor overeengekomen of
gebruikelijke termijn in acht genomen worden, met dien verstande echter, dat
een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. Zijn er
huurpenningen vooruitbetaald, dan kan de huur niet eerder opgezegd worden,
dan tegen de dag, waarop de termijn, waarvoor vooruitbetaling heeft plaats
gehad, eindigt. Van de dag der faillietverklaring af is de huurprijs boedelschuld.

Indien de gefailleerde huurder is, is ook de verhuurder gerechtigd de huur-
overeenkomst te beëindigen en kan de verhuurder aanspraak kan maken een
financiële genoegdoening in de vorm van geleden schade, welke vordering hij
ter verificatie moet indienen. Deze vordering kan door de curator worden

37. HR 10 december 1974, NJ 1975, 178, m.nt. ThWvV; AAe 1975, p. 673, BNB 1975, no. 52,
m.nt. Y.D.C. van Duyn; HvJ EU 26 juni 1980, NJ 1981, 425, m.nt. EAA; HR 16 oktober
1987, NJ 1988, 850, m.nt. EAA, (zie ook conclusie wnd. A-G Asser).

38. Rb. Amsterdam (strafkamer), 12 februari 1991, NJ 1991, 488 en Rb. Leeuwarden (straf-
kamer), 8 februari 1990, NJ 1990, 522 (v.w.b. artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR): ‘Een
rechtspersoon kan aan het EVRM en het IVBPR geen rechten ontlenen’; Kantongerecht
Haarlem, 18 april 1977, NJ 1977, 555 (v.w.b. artikel 7 EVRM).

39. HvJ EG, nrs. 46/87 en 227/88 van 21 september 1989, (Hoechst AG); HvJ EG 17 oktober
1989, (Dow Chemical N.V), zaak 85/87, SEW 1990, p. 381 e.v., m.nt. M.R. Mok, NJ 1990,
571; Zie ook I. Cath, ‘Hebben ondernemingen recht op bescherming van de privé-sfeer?, De
zaken Hoechst en Chappell vergeleken’, NJCM-Bulletin 1991 p. 28-54 en R. Finaly,
‘Grondrechtenbescherming van rechtspersonen’, NJCM-Bulletin 1991 p. 105-106.
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betwist indien de paritas op onrechtvaardige wijze zou worden doorbroken,
bijv. indien aanspraak wordt gemaakt op onevenredig hoge ontbindingsver-
goedingen of boete bedingen. De schade die de verhuurder lijdt, moet worden
bepaald aan de hand van de gewone regels (afd. 6.1.10 BW), met inbegrip van
de schadebeperkingplicht van artikel 6:101 BW. Dit betekent dat wanneer er
bijvoorbeeld sprake is van een huurovereenkomst van tien jaar, waarvan het
eerste jaar verstreken is, de verhuurder niet zonder meer een vordering ter
hoogte van de contante waarde van de resterende huurtermijnen zal mogen
indienen. Hij zal moeten proberen het huurobject zo snel mogelijk weer voor
een redelijke huurprijs te verhuren. Voor het verschil in opbrengst kan hij een
vordering tot schadevergoeding indienen ter verificatie.

In de WSNP is de beëindiging van de huurovereenkomst geregeld in artikel 305
Fw. Het is ten dele ontleend aan artikel 39 Fw, maar anders dan in geval van
faillissement en in de surseance (artikel 238 Fw) is de huurprijs die in de WSNP
verschuldigd is vanaf de uitspraak tot de toepassing van die regeling géén
schuld van de boedel. De schuldenaar zal de huurpenningen uit de hem gelaten,
niet tot de boedel behorende middelen moeten voldoen. Een uitzondering op
deze regeling bevat artikel 311 lid 3 Fw. ten aanzien van de huurpenningen die
zijn toe te rekenen aan de voortzetting van een beroep of bedrijf.

e) de ontruimingskosten (oplevering in de toestand waarin het pand is
betrokken)

Vrijwel elke huurovereenkomst zal een beding inhouden dat het gehuurde na
beëindiging van de huur in dezelfde staat moet worden teruggeleverd als waarin
deze is betrokken. Om dat te bereiken zijn meestal opruimingskosten gemoeid.

De opruimingskosten, die ontstaat op het moment dat de huur een einde neemt,
in dit geval na afloop van de termijn die door de curator wordt aangehouden in
het kader van de opzegging op grond van artikel 39 Fw, is een boedelschuld.40

Dit wil niet zeggen dat de verhuurder deze gehele schade kan vorderen. Deze
schade moet abstract worden berekend. Abstracte schadeberekening ter vast-
stelling van schade die tenminste geleden is wordt in literatuur en rechtspraak
wel aanvaard, maar niet indien het primair gaat om schadevergoeding, doch
primair om een verplichting tot herstel in de oude staat van een onroerende
zaak. Zie: HR 23 maart 1979, NJ 1979, 482, als vervolg op HR 19 december
1975, NJ 1978, 366 (van Hogenhoucklaan/Staat der Nederlanden), HR 10 juni
1988, NJ 1988, 965 (van Ulzen/Goolkate) en HR 6 juni 1997, NJ 1997,612

40. HR 18 juni 2004, NJ 2004, 617 en JOR 2004, 221, (Van Galen/Circle Plastics)
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(Ambassador/Vereniging Ondersteuning dr Schroeder van der Kolk Stichtingen
en Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen te ’s-Gravenhage).

In het Voorontwerp Insolventiewet is de schadevergoedingsvordering van
de verhuurder geen boedelvordering, maar een insolventievordering.41

f) Samenloop privéleven, gezinsleven en woonhuis

Er bestaat vaak een samenloop tussen het privéleven, gezins- en familieleven en
het woonhuis. Indien een woonhuis in de boedel aanwezig is, is dit meestal het
eerste doelwit van de curator. Het is gewoonlijk ook het meest waardevolle en
zeker het meest zichtbare vermogensbestanddeel. Denkbaar is dat de curator het
woonhuis, dat in de boedel valt, moet verkopen indien daarin de schuldenaar en
zijn gezin wonen. Dit kan onevenredig zijn zeker indien bijvoorbeeld de helft
aan de andere echtgenoot toebehoort, echtlieden buiten gemeenschap van
goederen zijn gehuwd en niet beide de echtelieden gefailleerd zijn.42 In veel
landen wordt getracht verkoop van de woning te voorkomen teneinde het gezin
bij elkaar te houden, althans de gelegenheid te geven om gedurende een zekere
periode alternatieven te ontwikkelen.43 In Engeland moet de curator daartoe
verlof vragen. De rechter maakt daarbij een afweging tussen de belangen van de
schuldeisers, het gedrag van de echtelieden in de aanloop tot het faillissement,
de financiële positie van de beide echtelieden, de behoeften van de kinderen en
alle overige omstandigheden.44 In de regel is er een wachttijd van een jaar,
tenzij “the circumstances of the case are exceptional, that the interest of the
bankrupt’s creditors outweigh all other considerations” (Section 335A (3)
Insolvency Act (1986). Het eerste jaar is over het algemeen de moeilijkste
periode, gedurende welke het gezin de kans wordt geboden om zich aan de
nieuwe situatie aan te passen.

Toen een schuldenaar de rechter-commissaris verzocht de curator te instrueren
het faillissement ten spoedigste bij de Rechtbank voor opheffing voor te dragen
en enige actie tot feitelijke verkoop van het door de schuldenaar en zijn
partner in gezamenlijke eigendom gehouden, en door hen tezamen bewoonde

41. Geschiedenis van de Faillissementswet, Deel 2-IV, p, 246 (artikel 3.4.6 Voorontwerp
Insolventiewet.

42. T.H.D. Struycken, ‘Het woonhuis van de gefailleerde versus de belangen van crediteuren’,
Bb 15 september 1995, nr. 15 p. 163-164.

43. Zie de mogelijkheden om de echtelijke woning te behouden in Finland, Frankrijk,
Denemarken en Zweden, in: J.C. van Apeldoorn, ‘The Fresh Start for individual Debtors:
Social, Moral and Practical Issues’, Int. Insol. Review, 2008, p. 57-72.

44. Helene Pines Richman, ‘Using the Human Rights Act to save the family home.’ Uitgave
Association of Women Barristers.
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woonhuis, te staken, besliste de Hoge Raad dat de rechtbank met zijn oordeel,
dat er geen grond was tot opheffing van het faillissement gelet op de aan het
woonhuis toekomende overwaarde, geen blijk had gegeven van een onjuiste
opvatting inzake de door in artikel 8 lid 1 EVRM vereiste afweging van
belangen van enerzijds de boedelschuldeisers en de schuldenaar, de mede-
eigenaar en hun kind anderzijds. Het belang van het arrest zit vooral in de
impliciete erkenning dat ook het belang van de curator, op betaling van zijn
salaris en de belangen van andere boedelschuldeisers in het algemeen zwaarder
wegen dan de persoonlijke belangen van de schuldenaar, zelfs wanneer de
faillissementsschuldeisers, om wie het in het faillissement allemaal gaat, er
weinig wijzer van worden.45 In het licht van artikel 8 EVRM is dit misschien
een minder bevredigende uitspraak, althans indien wordt bedacht dat het belang
van het gezinsleven kan meebrengen dat de woning, gedurende een zekere
periode, wordt behouden. Uit de uitspraak kan niet worden opgemaakt of
daartoe alles in het werk is gesteld, maar wel dat (aldus de Hoge Raad) een
juiste belangenafweging was gemaakt.

g) bodembeslag

Het bodembeslag kan een rol spelen in het gezinsleven, wanneer het beslag
wordt gelegd op de roerende zaken in de gezamenlijke woning waarin ge-
huwden of geregistreerde partners en hun kinderen wonen. Dit is ook een
inmenging in het privé- en gezinsleven. Indien het bodembeslag wordt gelegd
ter zake van belastingschulden van (bijvoorbeeld) de man op inboedelgoederen
waarvan de vrouw eigenaresse is, terwijl de echtgenoten buiten gemeenschap
van goederen zijn gehuwd, is dit beslag op en de verkoop van deze inboedel-
goederen toch mogelijk. De Hoge Raad heeft dit niet in strijd met artikel 8
EVRM geoordeeld. Hieruit moge blijken dat de verdragsbepalingen betreffende
de bescherming van de eigendom (artikel 1 EP EVRM) en die van het privé- en
gezinsleven kunnen botsen. Het EHRM oordeelde dat voor een keuze tussen
deze rechten de verdragsstaat de ‘sole judge’ is.46 Nu door het bodemvoorrecht
inboedelgoederen, zonder welke een menswaardig bestaan vaak niet mogelijk
is, toch kunnen worden uitgewonnen, lijkt het recht op een privéleven niet
effectief gewaarborgd, maar omdat de uitwinning plaatsvindt ter zake van
belastingschulden was de inbreuk niet onrechtmatig.47

45. HR 16 juni 1995, NJ 1996, 553, m.nt. HJS.
46. EHRM 13 juni 1979, no. 6833/74 (Marckx v. België), NJ 1980, 462, m.nt. EAA, par. 64.
47. HR 22 april 1994, NJ 1994, 560 m.nt. EAA.
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h) Bodemverhuur constructies

Een bank die een stil pandrecht heeft op bedrijfsmiddelen die zich bevinden op
de bodem van een bedrijfspand, dat door de schuldenaar wordt gehuurd zal in
het zicht van faillissement voor de keus staan deze bedrijfsmiddelen te
verwijderen, hetgeen vaak zal lijden tot kapitaalvernietiging, of de bodem
zelf te huren. Dit om te voorkomen dat de fiscus bodembeslag legt. Indien
een bodemverhuur constructie wordt toegepast staat de curator, nadat hij is
aangesteld, vaak voor een dichte deur.

Heeft curator recht op toegang na bodemverhuur? De rechter kan toestem-
ming verlenen voor het binnentreden van ‘elke plaats’.48 De bank kan de
curator, na verkregen machtiging, m.i. de toegang niet weigeren.

i) te bedingen zekerheden voor de verhuurder

Dat een curator de lopende huurovereenkomst tussentijds kan opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie maanden kan voor de
verhuurder zeer bezwaarlijk zijn, zeker als het bedrijfspand na ontruiming
onverhuurbaar blijkt.

Om dit probleem te ondervangen spreken de verhuurder en de huurder veelal
af dat de huurder een schadevergoeding voor gederfde huurtermijnen is
verschuldigd als de huurovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de
curator en dat de huurder tot zekerheid van deze verplichting een abstracte
bankgarantie moet laten stellen (die in de regel op verzoek van de bank zal
zijn afgedekt door een door de huurder afgegeven contragarantie). De
Hoge Raad HR 14 januari 2011, NJ 2011, 114 liet zich in het arrest Aukema
q.q./Uni-Invest uit over de toelaatbaarheid van dergelijke constructies. In dit
arrest ligt een vergelijkbare casus ten grondslag als hierboven uiteengezet.

De casus was: De huurder wordt failliet verklaard. De curator zegt vervolgens
de huurovereenkomst op ex art. 39 Fw, waarna de verhuurder schadevergoeding
vordert onder de bankgarantie, welke vervolgens door de bank via de con-
tragarantie ten laste van de boedel wordt gebracht. De curator was van mening
dat de strekking van art. 39 Fw zich verzet tegen de afspraken tot betaling van
schadevergoeding en het stellen van een abstracte bankgarantie en vordert de
veroordeling van de verhuurder tot betaling van de schadevergoeding die hij
onder de bankgarantie heeft ontvangen aan de boedel. De Hoge Raad over-
weegt dat de wetgever art. 39 Fw destijds heeft ingevoerd om de curator in staat

48. T&C Fw artikel 93a Fw.
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te stellen om door opzegging van de huurovereenkomst tot een snelle afwikke-
ling van het faillissement te komen en om verdere schade voor de boedel door
het oplopen van huurschulden te voorkomen. Uit billijkheidsoverwegingen is
daar tegenover aan de verhuurder zekerheid verschaft door de huurtermijnen die
na datum faillissement tot aan de datum van beëindiging vervallen tot
boedelschuld te promoveren en deze daarmee een hogere rang te geven dan
normale schulden. De wetgever vond het vervolgens overbodig om de ver-
huurder daarnaast nog een recht op schadevergoeding te geven.

Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat in de Faillissementswet een
vergelijkbare bepaling is opgenomen voor tussentijdse beëindiging van arbeids-
overeenkomsten (art. 40 Fw). Op grond van deze bepaling kan zowel de
werknemer als de curator van de werkgever een lopende arbeidsovereenkomst
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal zes weken.
Het loon en de premies die na datum faillissement vervallen tot aan de datum
van beëindiging worden eveneens tot boedelschuld gepromoveerd. De werk-
nemer heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding. Tegen deze achtergrond
oordeelde de Hoge Raad reeds in het arrest Papierfabrieken Van Gelder (HR
12 januari 1990, NJ 1990, 662) dat een werknemer tegen de boedel geen
aanspraak kan maken op betaling van een contractueel verschuldigde ontslag-
vergoeding bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator, omdat
de strekking van art. 40 Fw zich daar tegen verzet.

In het licht van het voorgaande overweegt de Hoge Raad dat de strekking
van art. 39 Fw. zich verzet tegen een aanspraak van de verhuurder op de boedel
tot betaling van een contractueel verschuldigde vergoeding voor gederfde
huurtermijnen bij tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst door de
curator. Vervolgens overweegt de Hoge Raad echter onder verwijzing naar het
arrest BabyXL (HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406) dat het systeem van de
Faillissementswet zich niet verzet tegen een aanspraak op een contractueel
bedongen schadevergoeding voor gederfde huurtermijnen bij tussentijdse ont-
binding door de verhuurder op grond van een contractueel beding in de
huurovereenkomst.

In de literatuur is het onderscheid dat de Hoge Raad maakt tussen de beëindi-
ging van de huurovereenkomst door de curator op grond van art. 39 Fw en de
verhuurder op grond van een contractueel beding opmerkelijk geacht. Niet valt
in te zien wat de rechtvaardiging van dit verschil is. De uitspraak heeft naar
verwachting ook een maatschappelijk onwenselijk gevolg. De uitspraak zal
ertoe leiden dat verhuurders en curatoren zich na deze uitspraak zullen haasten
om de huurovereenkomst als eerste te beëindigen, waardoor de kans op een
succesvolle doorstart van de failliete onderneming aanzienlijk afneemt. Dit is
eenzelfde argument waarom het bodemvoorrecht van de fiscus zou moeten
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worden afgeschaft. De Ontwijkingsconstructies van het bodemvoorrecht be-
lemmeren een doorstart en leiden tot kapitaalvernietiging.

De Hoge Raad gaat in zijn uitspraak overigens niet in op de vraag of de
strekking van art. 39 Fw zich verzet tegen de afspraak tot het stellen van de
(abstracte) bankgarantie. Gezien het oordeel van de Hoge Raad dat de ver-
huurder jegens de boedel geen aanspraak kan maken op een contractueel
bedongen schadevergoeding voor gederfde huurtermijnen na opzegging van
de huurovereenkomst door de curator, valt niet uit te sluiten dat de verhuurder
na opzegging van de huurovereenkomst door de curator geen aanspraak kan
maken op schadevergoeding voor gederfde huurtermijnen onder de bank-
garantie, omdat deze schadevergoeding via de contragarantie alsnog ten laste
van de boedel wordt gebracht. Als art. 39 Fw zich namelijk verzet tegen een
rechtstreekse aanspraak ligt het voor de hand dat deze bepaling zich ook verzet
tegen een aanspraak die via een omweg ten laste van de boedel wordt
gebracht. Ook dan kan sprake zijn van op grond van ongerechtvaardigde
verrijking.

Als alternatief voor een bankgarantie voor gederfde huurtermijnen zouden de
huurtermijnen voor een bepaalde periode gelijk aan het anders te garanderen
bedrag onder de bankgarantie vooruit kunnen worden betaald en aan een derde
(bijvoorbeeld een bank) in bewaring kunnen worden gegeven. In dat geval kan
de huurovereenkomst door de curator op grond van de Fw niet eerder worden
opgezegd dan tegen het einde van de vooruitbetaalde termijn. Zo kan de
verhuurder zich zekerheid verschaffen voor zijn schade bij tussentijdse beëindi-
ging van de huurovereenkomst door de curator bij faillissement van de huurder.
Verder zou de verhuurder met de huurder kunnen afspreken dat de verhuurder
niet vooraf maar achteraf een huurkorting zal geven als de huurovereenkomst
niet voor ommekomst van een bepaalde periode tussentijds zal worden
beëindigd. Een alternatief kan zijn dat een derde zich als borg stelt. Schuldeisers
behouden hun rechten tegen borgen en andere medeschuldenaren. De rechten
die zij op goederen van derden kinnen uitoefenen, blijven bestaan. Ook in geval
van een akkoord (artikel 160 Fw.).

Met deze uitspraak van de Hoge Raad is het laatste woord over tussentijdse
beëindiging van huurovereenkomsten in geval van faillissement naar verwachting
nog niet gezegd. Wel is duidelijk dat het van belang is hoe de huurovereenkomst
is geformuleerd en welke partij de overeenkomst (in geval van verhuur van
roerende zaken) als eerste beëindigt: de verhuurder of de curator.49

49. René van de Klift, Nauta Dutilh Real Estate Quarterly Update - Nederlandse editie, 29 juli
2011.
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Curator versus verhuurder

De spelregels van en bij het beëindigen van een
huurovereenkomst

MR. J.F.C. BUTTERHOFF-VEELENTURF
MR. F.F.A. SMETSERS1

1. Inleiding

Van alle crediteuren die door een faillissement worden getroffen, bevindt de
verhuurder van de gefailleerde zich meestal in een van de minst benijdens-
waardige posities. Langlopende huurovereenkomsten komen (veel) eerder dan
de overeengekomen einddatum tot een einde, met leegstand en huurderving tot
gevolg. De verhuurder moet vaak dulden dat de curator het gehuurde nog een
aantal maanden blijft gebruiken, terwijl het ongewis is of daar voor zal worden
betaald. En indien de curator het pand dan uiteindelijk verlaat, is het de vraag
wat de verhuurder daarna aantreft. Het komt niet vaak voor dat het pand meteen
verhuurklaar is, hetgeen voor de verhuurder ook een schadepost kan opleveren.
Voor de curator (en dus ook voor de faillissementscrediteuren) kan beëindiging
van de huur ook grote, met name financiële, gevolgen hebben, die het verschil
kunnen maken tussen de mogelijkheid en de onmogelijkheid om aan faillisse-
mentscrediteuren een uitkering te kunnen doen.

In de wet is slechts voor een deel van de (financiële) gevolgen van huurbeëindi-
ging een regeling opgenomen. Contractueel kunnen ten gunste van de verhuurder
voorzieningen worden getroffen om diens schade te beperken, maar de moge-
lijkheden daartoe zijn niet onbeperkt. De Hoge Raad en lagere rechters hebben in
het afgelopen decennium helderheid proberen te scheppen over de vraag wat er
ten gunste van verhuurder wel en niet kan worden geregeld. Die helderheid is er
ten dele gekomen.

In dit artikel willen wij stapsgewijs behandelen hoe met huurgerelateerde vor-
deringen in een faillissementssituatie dient te worden omgegaan. Wij beperken ons
uitdrukkelijk tot de situatie waarin de huurder in staat van faillissement is verklaard
en er sprake is van huur van bedrijfsruimte (artikel 7:290 BW) en kantoorruimte
(artikel 7:230a BW). Woonruimte blijft daarom buiten beschouwing.

1. Beide auteurs zijn werkzaam bij Van Iersel Luchtman Advocaten te Breda. Anne Butterhoff-
Veelenturf is vastgoedadvocaat, Frank Smetsers is insolventieadvocaat en curator.
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Het artikel is zowel voor de insolventiespecialist als de huurspecialist bedoeld,
reden waarom bepaalde begrippen in dit artikel kort worden uitgelegd, ook al zijn
ze voor een deel van het lezerspubliek al bekend.

Allereerst zal kort worden geschetst op welke wijzen huurovereenkomsten in een
faillissementssituatie tot een einde kunnen komen. Vervolgens zal worden be-
handeld welke vorderingen ontstaan in het kader van die beëindiging. Daarbij zal
een onderscheid worden gemaakt tussen de vorderingen die betrekking hebben op
huurpenningen en vorderingen in het kader van de oplevering van het gehuurde.

2. Beëindiging van huurovereenkomsten in faillissement

2.1 Opzegging op basis van artikel 39 Fw

Het uitgangspunt van de Faillissementswet (Fw) is dat het faillissement geen
invloed heeft op wederkerige overeenkomsten. Anders gezegd: overeenkomsten
blijven ondanks het faillissement gewoon in stand. Ook de manier van beëindi-
ging van dergelijke overeenkomsten wijzigt door het faillissement in beginsel
niet.2 Artikel 37 Fw geeft slechts een regeling waarbij de contractswederpartij
van de gefailleerde duidelijkheid kan verkrijgen of de curator de overeenkomst
gestand zal doen. Doet de curator de overeenkomst niet gestand, dan vervalt zijn
recht om nakoming te vorderen.

Voor beëindiging van huurovereenkomsten is in artikel 39 (lid 1) Fw een
speciale regeling getroffen:3

“Indien de gefailleerde huurder is, kan zowel de curator als de verhuurder de
huur tussentijds doen eindigen, mits de opzegging geschiede tegen een
tijdstip, waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen.
Bovendien moet bij de opzegging de daarvoor overeengekomen of gebruike-
lijke termijn in acht genomen worden, met dien verstande echter, dat een
termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. Zijn er huur-
penningen vooruitbetaald, dan kan de huur niet eerder opgezegd worden, dan
tegen de dag, waarop de termijn, waarvoor vooruitbetaling heeft plaats
gehad, eindigt. Van de dag der faillietverklaring af is de huurprijs boedel-
schuld.”

2. Belangrijkste uitzonderingen zijn uiteraard de arbeidsovereenkomst (geregeld in artikel 40
lid 1 Fw) en de in dit artikel besproken huurovereenkomst.

3. Voor surseances van betaling is in artikel 238 lid 1 Fw een sterk op artikel 39 Fw gelijkende
regeling opgenomen. In surseance van betaling geldt evenwel dat alleen de schuldenaar die
huurder is (met medewerking van de bewindvoerder) mag opzeggen.
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Zowel de verhuurder als de curator mag de huurovereenkomst dus opzeggen. De
curator heeft daarvoor machtiging van de rechter-commissaris nodig, de verhuur-
der uiteraard niet.4 Voor opzegging is niet vereist dat er al sprake is van een
achterstand in de huurbetalingen. De opzeggingsbevoegdheid is dus in beginsel
niet aan nadere voorwaarden gebonden, ook al zal in bijzondere gevallen moeten
worden geoordeeld dat de opzegging geen effect sorteert. Daarbij kan worden
gedacht aan situaties waarin sprake is van misbruik van bevoegdheid of de
redelijkheid en billijkheid er aan in de weg staat dat er wordt opgezegd.5

De wet bepaalt dat bij de opzegging de daarvoor overeengekomen of een
gebruikelijke termijn in acht genomen moet worden, met dien verstande dat een
termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. Daarbij dient echter
wel te worden bedacht dat de wet ook vereist dat de opzegging moet geschieden
“tegen een tijdstip, waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk gebruik
eindigen”. Indien het gebruikelijk is dat overeenkomsten alleen kunnen worden
opgezegd tegen de eerste dag van de maand, betekent dat bijvoorbeeld dat een
opzegging op 17 oktober 2012 pas tot daadwerkelijke beëindiging van de
overeenkomst leidt op 1 februari 2013.6 Wordt dit voorschrift niet correct
toegepast (er wordt opgezegd tegen een “ongebruikelijke” datum), dan is er in
beginsel sprake van een ongeldige opzegging, welk gebrek op basis van
artikel 3:42 BW (conversie) zal kunnen worden geheeld. Als partijen overigens
een kortere termijn zijn overeengekomen, dan is die kortere termijn van
toepassing. Voor het geval dat de huurder de huur al vooruit heeft betaald, geldt –
zoals uit artikel 39 Fw blijkt – ook een speciale regeling: de huurovereenkomst
loopt in ieder geval zo lang door, totdat de periode waarover vooruit is betaald,
eindigt. Tot slot dient te worden opgemerkt dat een afkoelingsperiode ex
artikel 63a Fw weliswaar niet aan opzegging van de huurovereenkomst in de

4. Zie artikel 68 lid 1 Fw jo artikel 39 Fw.
5. In een arrest van het Hof Amsterdam van 15 juli 1993, NJ 1994, 399, werd een opzegging in

strijd met de redelijkheid en billijkheid geoordeeld, omdat er huur vooruit was betaald en er
geen enkele aanleiding was om te vrezen dat na faillissement de huur niet betaald zou worden.
Volgens het hof was er “voor die bevoegdheid tot opzegging (…) geen plaats indien
redelijkerwijs niet te verwachten is dat de huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen”.
Overigens dacht het Hof Den Haag daar in haar arrest van 27 juli 2012, LJN BX1656, Hamm
q.q./Gemeente Zwijndrecht anders over: ondanks het feit dat er geen achterstand in betaling
was en de curator een betalingsgarantie verstrekte, mocht de verhuurder – de gemeente – de
huurovereenkomst toch opzeggen. Volgens het hof was de situatie dat de gefailleerde geen
activiteiten meer uitvoerde en de curator het pand had “onderverhuurd”, zodat de boedel alleen
een commercieel/financieel belang had bij instandhouding van de huur, onvoldoende grondslag
om de opzegging in strijd met de redelijkheid en billijkheid te achten.

6. Rechtbank Dordrecht, sector kanton, 30 januari 2004, LJN AO4936.
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weg staat, maar dat wel tegen een datum moet worden opgezegd die buiten die
periode is gelegen.7

2.2 Ontbinding van de huurovereenkomst

Opzegging op basis van artikel 39 Fw is niet de enige wijze waarop een huur-
overeenkomst in een faillissementssituatie kan eindigen. In huurovereenkomsten
kan worden opgenomen dat de verhuurder de overeenkomst kan ontbinden,
indien de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance van
betaling komt te verkeren. In sommige gevallen is opgenomen dat de overeen-
komst van rechtswege eindigt door een insolventiesituatie. Het gaat hier in beide
gevallen om een contractuele beëindigingsmogelijkheid, die los staat van de
wettelijke mogelijkheid tot opzegging op basis van artikel 39 Fw. Dit artikel sluit
ook geenszins uit dat van de contractuele ontbindingsmogelijkheid gebruik wordt
gemaakt.8 Het verdient wel opmerking dat in ieder geval in het veelgebruikte
ROZ-model geen ontbindingsbepaling is opgenomen.9

7. Rechtbank Den Haag 13 maart 1996, NJ 1997, 714 (Du Pon q.q./Pool). Alhoewel daarover in
de rechtspraak nog niet expliciet een uitspraak is gedaan, lijkt het er op dat de curator een
afkoelingsperiode niet tegengeworpen kan krijgen en dus – in tegenstelling tot de verhuurder –
geen rekening hoeft te houden met de eis dat de opzegging alleen tegen een datum buiten de
afkoelingsperiode kan plaatsvinden. Wij herleiden dit ook uit de overweging van de rechtbank
in deze uitspraak dat de afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te geven om zich een
oordeel te vormen over de vraag welke goederen in de boedel vallen en welke goederen hij in
elk geval voor de boedel wil behouden, alsmede om te voorkomen dat derden onmiddellijk na
het uitspreken van het faillissement allerlei goederen uit de boedel komen weghalen. Indien de
curator zelf met voorbijgaan aan de afkoelingsperiode de huurovereenkomst wil doen eindigen,
zal de curator in zijn overwegingen hebben meegenomen dat de gebruikelijk door de
afkoelingsperiode beschermde belangen niet worden geschaad.

8. HR 13 mei 2005, JOR 2005/222, m.nt. Van Andel (BabyXL).
9. In de praktijk wordt erg veel gebruik gemaakt van het model huurovereenkomst van de Raad

Onroerende Zaken (ROZ) met de daarbij behorende algemene bepalingen. Deze modellen
zijn te vinden op www.roz.nl. In de nieuwste algemene bepalingen uit 2003 betreffende
kantoorruimte (ingeschreven bij de griffie van de rechtbank Den Haag onder nummer 72/
2003) en 2008 betreffende winkelruimte (ingeschreven bij de griffie van de rechtbank Den
Haag onder nummer 67/2008) is geen standaardbepaling meer opgenomen dat de verhuurder
de huurovereenkomst kan beëindigen als de huurder failliet gaat. Een dergelijke bepaling
was wel opgenomen in de algemene bepalingen uit 1989 betreffende winkelruimte
(ingeschreven bij de griffie van de rechtbank Den Haag onder nummer 58/1989). Ook
voor kantoorruimte heeft een dergelijke regeling deel uitgemaakt van de algemene bepalin-
gen. In de algemene bepalingen uit 1994 (ingeschreven bij de griffie van de rechtbank Den
Haag onder nummer 138/1994) en uit 1996 (ingeschreven bij de griffie van de rechtbank
Den Haag onder nummer 34/1996) stond opgenomen dat de verhuurder de huur-
overeenkomst kon beëindigen als de huurder failliet ging.

J.F.C. Butterhoff-Veelenturf/F.F.A. Smetsers
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Daarbij is van belang dat er voor de curator in het geval er sprake is van
bedrijfsruimte ex 7:290 BWopties zijn om de contractuele ontbindingsmogelijk-
heid te vernietigen. Een contractuele ontbindingsmogelijkheid kan immers als in
strijd met de semi-dwingendrechtelijke bepalingen omtrent de termijnbescher-
ming voor (vereenvoudigd gezegd) winkeliers worden beschouwd. De curator
kan derhalve ex artikel 7:291 lid 2 BW een beroep doen op vernietiging.10 De
contractuele ontbindingsmogelijkheid is dus rechtsgeldig, tot het moment dat de
curator de afspraak vernietigt. Er wordt dus een actie van de curator verwacht.
Voor kantoorruimte ex artikel 7:230a BW geldt die termijnbescherming ten
gunste van de huurder niet in die mate, zodat de curator een contractuele
ontbindingsmogelijkheid in een dergelijke situatie niet kan vernietigen.

Naast de mogelijkheid om een contractuele ontbindingsbevoegdheid in te roepen,
kan ook worden gedacht aan ontbinding in het kader van wanprestatie. Artikel
7:231 BW bepaalt echter dat ontbinding op basis van wanprestatie, enkele
uitzonderingen daargelaten, uitsluitend door de kantonrechter kan worden be-
werkstelligd. Hetzelfde geldt voor het geval wanprestatie als ontbindende voor-
waarde is geformuleerd.11 Omdat een ontbindingsverzoek ook nog eens niet in
kort geding maar in een bodemprocedure moet worden verzocht, is het duidelijk
waarom deze beëindigingswijze in faillissementen geen echte rol van betekenis
speelt: er zijn eenvoudigere en snellere methodes.12

Door ontbinding komt de huurovereenkomst - tenzij anders is overeengekomen –
direct tot een einde. Er geldt dus niet een op de wettelijke opzegtermijn
gelijkende “uitloop”. Ontruimingsbescherming is ook niet aan de orde, zodat

10. H.M. Hielkema & G.M. Kerpestein, Commentaar op art. 7:231 BW, Sdu Commentaar
Huurrecht 2012.

11. T.T. van Zanten & F.M.J. Verstijlen, “Beëindiging van de huurovereenkomst in het
faillissement van de huurder. Over schadevergoeding, bankgaranties en het gelijk van
Vlielander Hein”, TvI 2011/17, par. 5.1.

12. Overigens kan ook nog worden gedacht aan de situatie dat er op datum faillissement al
sprake is van een achterstand in de betaling van huur, en dus van een toerekenbare
tekortkoming. Indien in een dergelijk geval daarnaast in de huurovereenkomst een bepaling
is opgenomen, inhoudende dat mag worden ontbonden als de huurder failliet gaat, is de
vraag of artikel 7:231 BW aan ontbinding in de weg staat. Naar onze mening hangt dat er
van af op welke grond wordt ontbonden: wordt er op grond van de ontbindingsclausule
ontbonden (en dus in verband met het feit dat de huurder failliet is), dan is er geen sprake
van ontbinding op de grond dat de huurder tekort is geschoten in de nakoming. Zie in dat
kader echter ook Rechtbank Maastricht, 14 april 2008, LJN BC9486, waarin de kanton-
rechter oordeelt dat een contractuele ontbinding in strijd is met artikel 7:231 lid 3 BW.
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de curator bij ontbinding direct zonder recht of titel in het pand verblijft.13

Het is waarschijnlijk dat de curator met een beroep op de redelijkheid en
billijkheid desgevorderd nog een korte termijn in het pand mag verblijven,
om de activa uit het pand te kunnen verwijderen.14 Indien een verhuurder de
curator deze tijd niet gunt, dient bedacht te worden dat de verhuurder eerst
een ontruimingstitel dient te hebben alvorens door de deurwaarder ontruimd
kan worden. Ook de gebruiker van een pand die zonder recht of titel daarin
verblijft mag immers niet zonder executoriale titel ontruimd worden. Er zou
aansluiting gezocht kunnen worden bij de gang van zaken bij een gerechte-
lijke ontbinding van de huurovereenkomst: in een dergelijk geval stelt de
rechter over het algemeen nog een termijn van enige dagen tot enige weken
tussen de datum van het vonnis en de datum van daadwerkelijke ontruiming
vast, waarbinnen het pand mag worden gebruikt. Uiteraard vormt het vonnis
dan direct de titel om tot ontruiming over te gaan.

2.3 Samenloop van ontbinding en opzegging

Indien de verhuurder ontbindt vóórdat de curator opzegt, is er geen door de
curator op te zeggen huurovereenkomst meer. Er ontstaat dan dus ook geen
opzegtermijn, gedurende welke de curator het pand mag blijven gebruiken. Een
verhuurder die het faillissement heeft zien aankomen en een nieuwe huurder in
de wacht heeft staan, doet er dus verstandig aan om deze weg te bewandelen.
Hij heeft dan snel zijn handen vrij, ook al moet er natuurlijk wel rekening mee
worden gehouden dat de curator – zoals hiervoor al vermeld – op grond van
redelijkheid en billijkheid waarschijnlijk het recht heeft om nog korte tijd in het
pand te verblijven. De vraag is wat er gebeurt als de curator eerst ex artikel 39
Fw opzegt en de verhuurder vervolgens gedurende de lopende opzegtermijn
ontbindt. Omdat er op het moment van ontbinding nog steeds sprake is van een
(weliswaar opgezegde) huurovereenkomst, lijkt er niets aan de in de weg te

13. Ontruimingsbescherming is enkel van toepassing bij opzegging van een huurovereenkomst
voor kantoorruimte (artikel 230a-ruimte) die weliswaar ook in faillissement kan gelden,
maar buiten de reikwijdte van dit artikel valt en niets van doen heeft met ontbinding van de
huurovereenkomst.

14. In een geval dat de huurovereenkomst vlak voor faillissement door de rechter werd
ontbonden en de curator dus vanaf datum faillissement zonder recht of titel in het pand
verbleef, oordeelde het hof te ’s-Hertogenbosch dat de uit het vonnis voortvloeiende
gebruiksvergoeding (over de periode na de ontbinding) geen boedelschuld was en dat er
geen sprake was van ongerechtvaardigde verrijking (Hof ’s-Hertogenbosch 30 november
2010, LJN BO6499). Zie ook Hof Amsterdam 16 februari 2010, LJN BL51505.

J.F.C. Butterhoff-Veelenturf/F.F.A. Smetsers
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staan dat de ontbinding het beoogde effect sorteert: de overeenkomst eindigt
alsnog direct.15

2.4 Tussenconclusie

Alhoewel het resultaat uiteindelijk natuurlijk hetzelfde is (de huurovereenkomst
komt tot een einde), maakt het voor de positie van curator en/of verhuurder wel
degelijk uit welke wijze van beëindiging wordt gekozen. Bij opzegging door de
curator of door de verhuurder geldt een opzegtermijn van maximaal 3
maanden.16 Bij ontbinding krachtens een contractuele bepaling die ontbinding
bij faillissement mogelijk maakt, eindigt de overeenkomst onmiddellijk. In dat
geval is de curator over het algemeen wel bevoegd om het pand nog een korte
tijd te gebruiken alvorens het pand te kunnen opleveren.

Niet alleen voor wat betreft de resterende looptijd, maar ook in financieel
opzicht maakt het veel uit op welke wijze de huurovereenkomst tot een einde
komt. We zullen dat verderop in dit artikel nader uitwerken. Belangrijk is in
ieder geval om te beseffen dat de betrokken partijen (verhuurder en curator)
vanaf het moment dat het faillissement is uitgesproken een keuzemogelijkheid
hebben en dat het maken van de juiste keuze van groot belang is.

3. De financiële gevolgen van beëindiging

Artikel 39 Fw regelt (zoals besproken) de opzegging van de huurovereenkomst
en bepaalt dat de huurprijs vanaf de datum van het faillissement boedelschuld
is. Dit in tegenstelling tot de vordering van de verhuurder ter zake de
huurpenningen verschuldigd over de periode vóór faillissement, die een
concurrente faillissementsvordering opleveren. Voor de volledigheid zullen
deze begrippen kort worden toegelicht.

3.1 Verschillende soorten vorderingen

Er dient in faillissement onderscheid te worden gemaakt tussen (a) faillisse-
mentsvorderingen, (b) boedelvorderingen en (c) niet-verifieerbare vorderingen.

a) Faillissementsvorderingen zijn de vorderingen die op datum faillissement
reeds bestonden. Daarnaast bepaalt artikel 37a Fw dat tot de (concurrente)

15. Het is vervolgens onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn van een dergelijke “meng-
vorm”, zoals Van Andel terecht schrijft in zijn noot onder HR 13 mei 2005, JOR 2005/222
(BabyXL).

16. Uitgaande van opzegging tegen een “gebruikelijk tijdstip”.
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faillissementsvorderingen ook moeten worden gerekend de vorderingen die
de wederpartij verkrijgt uit hoofde van ontbinding of vernietiging van een
vóór de faillietverklaring gesloten overeenkomst en vorderingen die
strekken tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten in de nakoming
van een vóór faillietverklaring op de gefailleerde verkregen vordering.
Faillissementen hebben als primair doel om uiteindelijk een uitkering te
kunnen doen aan de schuldeisers van deze faillissementsvorderingen, die
hierna als “faillissementscrediteuren” zullen worden aangeduid.

b) Boedelvorderingen zijn verbintenissen die hun onmiddellijke grondslag
vinden in een rechtsverhouding die eerst is ontstaan door of na het uitspreken
van het faillissement. Het zijn vorderingen die niet behoeven te worden
geverifieerd en die een onmiddellijke aanspraak op de boedel geven.17 De
wet bepaalt in enkele gevallen dat bepaalde vorderingen een boedelvordering
zijn, zoals de vorderingen ter zake huur over de opzegtermijn (artikel 39 Fw)
en het loon over de opzegtermijn (artikel 40 lid 2 Fw).

Naast de vorderingen die boedelvordering zijn door wetsduiding, zijn er
ook vorderingen die door “toedoen” van de curator ontstaan. Dat kan
doordat de curator een overeenkomst sluit (bijvoorbeeld de overeenkomst
van opdracht met een taxateur, die de boedel moet taxeren) of door andere
handelingen van de curator. Zo oordeelde de Hoge Raad in het arrest Frima
q.q./Blankers dat de zogenaamde verplichting tot affinanciering backser-
vice is ontstaan door de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de
curator.18 De verplichting ontstond derhalve direct als gevolg van de
opzegging, reden waarom de bijbehorende geldvordering als boedelschuld
moet worden beschouwd. We zullen hierna nog uitgebreid aandacht
besteden aan huurgerelateerde boedelvorderingen.19

c) Niet-verifieerbare vorderingen zijn vorderingen die vanaf het moment van
faillietverklaring zijn ontstaan en niet op enigerlei wijze meedelen in het
boedelactief. In enkele gevallen bepaalt de wet expliciet dat vorderingen
niet-verifieerbaar zijn, zoals in het geval van rente die over de periode
vanaf datum faillissement over een schuld wordt berekend (artikel 128 Fw).

17. HR 27 mei 1988, NJ 1988, 964 en HR 14 juni 1991, NJ 1991, 630.
18. HR 12 november 1993, NJ 1994, 229 m.nt. W.M. Kleijn (Frima q.q./Blankers). De

verplichting tot affinanciering van backservice betreft de verplichting tot verhoging van
de premievrije aanspraak van een werknemer op ouderdomspensioen tot het niveau van het
evenredig ouderdomspensioen.

19. Voor een volledig(er) overzicht van de diverse bronnen waaruit boedelschulden kunnen
ontstaan wordt verwezen naar M.J.M. Franken e.a., Rapport Insolad Afwikkeling Faillisse-
menten, Kluwer, Deventer, 2011, p. 37 e.v.

J.F.C. Butterhoff-Veelenturf/F.F.A. Smetsers

26



3.2 Vorderingen in het kader van leegstandsschade/huurderving

Omdat in een faillissementssituatie de huurovereenkomst (door opzegging of
ontbinding) meestal eerder eindigt dan oorspronkelijk overeengekomen datum,
zal de verhuurder over het algemeen schade lijden. Wat de omvang en de aard
van de hieruit voortvloeiende vordering is, houdt ook verband met de wijze
waarop de overeenkomst wordt beëindigd. Het maakt dus groot verschil of de
overeenkomst wordt opgezegd ex artikel 39 Fw of dat deze wordt ontbonden op
grond van een in de overeenkomst opgenomen ontbindingsbevoegdheid.
Vooropgesteld dient echter te worden dat er ter zake de onbetaalde huur-
penningen over de periode vóór faillissement geen verschil bestaat: de onbe-
taalde huurpenningen vormen een concurrente faillissementsvordering die ter
verificatie moet worden ingediend.

Bij opzegging van de huurovereenkomst op basis van artikel 39 Fw, geldt
dat de huur over de opzegtermijn (meestal maximaal drie maanden) boedel-
schuld is.20 De boedelschuld betreft wel een concurrente boedelschuld, dat wil
zeggen dat pas tot betaling kan en zal worden gekomen, indien de preferente
boedelschulden volledig zijn voldaan.21

Dat de huur over de opzegtermijn een boedelvordering (en dus niet een normale
concurrente faillissementsvordering) oplevert, kan worden verklaard door de
wens van de wetgever dat de curator en de verhuurder snel onder de huur-
overeenkomst uit zouden moeten kunnen. Duidelijkheid zou in ieders belang zijn.
Een opzegtermijn van drie maanden is erg kort, indien de resterende looptijd van
een huurovereenkomst op datum faillissement nog enkele jaren bedraagt. Om de
verhuurder voor deze schade te compenseren, heeft de wetgever gemeend om de
huurschuld over de opzegtermijn te moeten “promoveren” tot boedelvordering.
Voor het overige heeft de verhuurder in het geval van opzegging ter zake de
huurderving geen vordering. De wetgever heeft de opzegging ex artikel 39 Fw
bedoeld als een regelmatige beëindiging van de overeenkomst, waardoor er voor
een schadevergoedingsvordering geen plaats is.

Nadat de opzegtermijn van artikel 39 Fw is geëindigd, is de curator in beginsel
niet meer bevoegd om het gehuurde te gebruiken. Mocht de curator niet tijdig

20. Met de kanttekening die daarbij dient te worden geplaatst in verband met het vereiste dat
tegen een gebruikelijk tijdstip dient te worden opgezegd. Ook dient te worden gedacht aan
de situatie dat er over een langere periode dan drie maanden huur vooruit is betaald, in welk
geval de huurovereenkomst zal voortduren tot die termijn verstreken is.

21. Tot de preferente boedelschulden worden in ieder geval gerekend het salaris van de curator,
het loon van de werknemer over de opzegtermijn en de vordering van het UWV ter zake de
door het UWV over de opzegtermijn betaalde loonkosten en sociale premies.
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tot ontruiming overgaan, dan is een eventueel verschuldigde vergoeding
geen boedelvordering, maar over het algemeen slechts als een niet-verifieerbare
vordering te beschouwen. Een dergelijke vordering ontstaat immers pas
na faillietverklaring en artikel 24 Fw bepaalt ten aanzien van dergelijke
vorderingen nu eenmaal dat de boedel hiervoor niet aansprakelijk is, tenzij
deze ten gevolge hiervan is gebaat.22 Van dat laatste zal niet snel sprake zijn.23

Bij ontbinding van de huurovereenkomst is artikel 39 Fw niet van toepassing.
Er is geen sprake van dat er nog huur verschuldigd is over de periode na de
datum van ontbinding, omdat de huurovereenkomst direct bij ontbinding
eindigt. Maakt de curator gebruik van een aan de redelijkheid en billijkheid
ontleende bevoegdheid om het gehuurde nog kort te gebruiken (zoals hiervoor
omschreven), dan levert – zoals bij ongeoorloofd voortgezet gebruik na afloop
van de opzegtermijn – een eventueel verschuldigde gebruiksvergoeding geen
boedelvordering, maar een niet-verifieerbare vordering op.24

In huurovereenkomsten wordt echter wel eens opgenomen dat de verhuurder recht
heeft op vergoeding van de gederfde huurpenningen over de resterende oor-
spronkelijke looptijd. Hoewel die vordering ontstaat op het moment van ontbin-
ding, dus na de uitspraak van het faillissement, is deze vordering toch te
beschouwen als een concurrente faillissementsvordering en derhalve verifieerbaar.
De vordering vloeit namelijk voort uit een vóór faillissement met de gefailleerde
gesloten overeenkomst en strekt tot vergoeding van de door ontbinding ontstane
schade. Artikel 37a Fw bepaalt voor dergelijke gevallen dat de verhuurder als
concurrente faillissementsschuldeiser in het faillissement kan opkomen. Die
concurrente faillissementsvordering is niet in tijd of bedrag gelimiteerd.

22. Zie ook Hof Amsterdam 11 februari 2010, LJN BL5105 (Terng q.q./Den Treek-Henschoten).
23. Hiervan is slechts sprake, indien het in het faillissement vallende vermogen daadwerkelijk is

vergroot. Daarvan kan sprake zijn, maar een gegeven is dat in ieder geval niet. (M.Ph. van
Sint Truiden & F.M.J. Verstijlen, T&C Insolventierecht, art. 24, aant. 2.) Onder omstan-
digheden kan de curator wel in het kader van onrechtmatige daad tot schadevergoeding
worden aangesproken, aangezien de curator – door zonder recht of titel in het gehuurde te
verblijven – inbreuk zal maken op het eigendomsrecht van de verhuurder. In dat geval ligt
het in de rede dat een schadevergoedingsvordering als boedelvordering moet worden
gekwalificeerd.

24. Hof ’s-Hertogenbosch 30 november 2010, LJN BO6499, JOR 2012, 156 (Rademakers/Van
Schaecken q.q.). In dit arrest besprak het hof ook demogelijke situatie dat er tussen de
curator en de verhuurder een gebruiksovereenkomst is gesloten over de periode na ontbin-
ding. In dat geval (dat in de casus niet aan de orde was) is de gebruiksvergoeding uiteraard
een boedelschuld. Indien de curator het gehuurde langer in gebruik houdt dan de redelijk-
heid en billijkheid hem toestaan, kan dit voortgezette gebruik wel onrechtmatig zijn en de
daaruit voortvloeiende schadevergoedingsvordering als boedelschuld worden aangemerkt.
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Voor zowel de curator, de verhuurder als voor de overige schuldeisers is het van
evident belang of de vordering een boedelvordering is of een faillissements-
vordering. Boedelvorderingen geven immers een hoger gerangschikte (recht-
streekse) aanspraak op de boedel. De curator zal de huurpenningen over de
opzegtermijn na een opzegging ex art. 39 Fw dus moeten voldoen, vóórdat hij
aan uitkering aan de preferente en concurrente faillissementscrediteuren toe-
komt. Omdat andere boedelcrediteuren, zoals de curator (salaris) en UWV (o.a.
voorgeschoten loon en sociale premies over de opzegtermijn), echter binnen de
groep van boedelcrediteuren hoger gerangschikt zijn, betekent dit dat de verhuur-
der niet als eerste betaald krijgt. Is de vordering een faillissementsvordering, zoals
de schadevergoedingsvordering na ontbinding, dan moet de verhuurder de
boedelcrediteuren en preferente faillissementscrediteuren voor laten gaan, hetgeen
in een groot deel van de faillissementen tot geen enkele uitkering leidt. Is de
verwachting echter dat er bij de afwikkeling van het faillissement wel een
substantiële uitkering aan concurrente faillissementsschuldeisers kan worden
gedaan, dan kan het voor de verhuurder lucratief zijn om de opzegging door de
curator niet af te wachten, maar een beroep te doen op een ontbindingsbepaling
met schadevergoedingsclausule.25 Een dergelijke vordering zal immers meestal
op een langere periode betrekking hebben, en dus een hogere uitkering met zich
brengen, dan de maximaal drie maanden die bij opzegging zullen worden
vergoed.26

Zoals vermeld, is er bij opzegging op basis van artikel 39 Fw geen plaats voor
schadevergoeding, omdat de opzegging als regelmatige beëindiging wordt gezien.
Er kan zelfs geen schadevergoeding worden gevorderd in het geval partijen wel
expliciet zijn overeengekomen dat bij opzegging schadevergoeding moet worden
betaald, zo bepaalde de Hoge Raad in het arrest Aukema q.q./Uni Invest.27 Uit de
totstandkomingsgeschiedenis van artikel 39 Fw blijkt volgens de Hoge Raad dat

25. De verhuurder zal uit de (meestal) op internet (http://insolventies.rechtspraak.nl) gepubli-
ceerde openbare faillissementsverslagen kunnen opmaken wat de verwachtingen zijn voor
concurrente faillissementsschuldeisers.

26. De verhuurder heeft wel een schadebeperkingsplicht, welke onder andere inhoudt dat hij
zich zal inspannen om een nieuwe huurder tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden aan te
trekken. Mocht de verhuurder inderdaad een nieuwe huurder vinden, dan dient bij de
uiteindelijke verificatie van de ingediende vordering daar uiteraard rekening mee te worden
gehouden. De door de verhuurder daadwerkelijk geleden schade is dan immers beperkt(er).

27. HR 14 januari 2011, NJ 2011, 114, m.nt. PvS (Aukema q.q./Uni Invest). Verstijlen en Van
Zanten benadrukken in hun artikel in het Tijdschrift voor Insolventierecht (T.T. van Zanten
& F.M.J. Verstijlen, “Beëindiging van de huurovereenkomst in het faillissement van de
huurder. Over schadevergoeding, bankgaranties en het gelijk van Vlielander Hein”, TvI
2011/17, par. 6) overigens dat uit het arrest voortvloeit dat er niet slechts sprake van is dat de
vordering niet in het faillissement te gelde kan worden gemaakt, maar dat er in het geheel
geen vordering is.
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de wetgever “niet de minste reden” heeft gezien om aan de verhuurder ook nog een
recht op schadevergoeding toe te kennen. Dat de huur over de opzegtermijn
boedelschuld is, werd door de wetgever voldoende gevonden.

In het eerdere arrest BabyXL oordeelde de Hoge Raad over de situatie dat de
huurovereenkomst op basis van een contractuele bepaling was ontbonden. In
het contract stond ook een bepaling opgenomen die de verhuurder een aan-
spraak gaf op vergoeding van de gederfde huurpenningen over de resterende
looptijd.28 Gezien de lange resterende looptijd zou een dergelijke aanspraak een
aanzienlijke concurrente vordering opleveren. De Hoge Raad oordeelde dat
artikel 39 Fw niet in de weg staat aan een dergelijk schadevergoedingsbeding.
Een dergelijk beding is dus geldig. Uiteindelijk bepaalde de Hoge Raad dus in
genoemd arrest Aukema q.q./Uni Invest dat de schadevergoedingsbepaling niet
van toepassing is, wanneer wel wordt opgezegd op basis van artikel 39 Fw. De
Hoge Raad maakt dus een duidelijk onderscheid tussen opzegging op basis van
artikel 39 Fw en beëindiging op basis van een contractuele bepaling (ontbinding).
Slechts in dat laatste geval kan een beroep worden gedaan op een schadever-
goedingsbeding. Bij een opzegging op basis van artikel 39 Fw is dat niet mogelijk.

3.3 Tussenconclusie

Door Aukema q.q./Uni Invest is eens te meer duidelijk geworden dat het van
belang is om te bepalen op welke wijze de huurovereenkomst wordt beëindigd.
Bij een boedel die goede vooruitzichten voor concurrente faillissementscredi-
teuren geeft, heeft de verhuurder er belang bij om te ontbinden (mits uiteraard
een schadevergoedingsregeling is overeengekomen).29 Er kan dan immers (bij
een lange oorspronkelijke looptijd) een riante schadevergoedingsvordering op
de lijst van concurrente crediteuren worden genoteerd. Is de boedel zeer
beperkt, dan is het voor de verhuurder meestal voordeliger dat artikel 39 Fw
wordt gevolgd. Indien de curator of de verhuurder namelijk op basis van dat
artikel opzegt, is de huur over de opzegtermijn boedelschuld en betaling dus
een stuk waarschijnlijker, maar de periode waarover een vergoeding wordt
betaald meestal wel korter.

28. HR 13 mei 2005, JOR 2005/222, m.nt. Van Andel (BabyXL). Dit arrest had overigens
betrekking op huur van roerende zaken, hetgeen voor de beantwoording van de rechtsvraag
echter geen verschil maakte.

29. Er vanuit gaande dat er een ontbindingsmogelijkheid bij faillissement is opgenomen in de
huurovereenkomst, omdat ontbinding op basis van wanprestatie ex artikel 7:231 BW alleen
door de rechter kan plaatsvinden.
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Dit onderscheid tussen opzegging en ontbinding heeft ook gevolgen voor
vorderingen die op andere schade dan huurderving betrekking hebben. In het
volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de oplevering van het ge-
huurde aan de verhuurder door de curator.

4. Perikelen bij oplevering van en schade aan onroerend goed
in faillissement

4.1 Inleiding

In het vorenstaande is aandacht besteed aan de opzegging van een huur-
overeenkomst op grond van artikel 39 Fw en aan de mogelijkheid tot ontbin-
ding. Dit zag echter alleen op de beëindiging van de huurovereenkomst en niet
op allerlei vragen en discussies die bij de oplevering van het onroerend goed
spelen. In het onderstaande zal nader worden toegelicht hoe de oplevering van
onroerend goed conform de huurrechtbepalingen uit Boek 7 BW geschiedt en
hoe in de huurovereenkomst kan worden afgeweken van de wet. Verder wordt
aandacht besteed aan de vraag welke plaats de vordering van de verhuurder tot
bijvoorbeeld herstel van het onroerend goed in de oude toestand in het
faillissement inneemt. Ten slotte zal bekeken worden of de vordering van de
verhuurder tot vergoeding van schade aan het gehuurde dezelfde weg volgt als
de zojuist genoemde vordering tot herstel in de oude toestand.

4.2 Wettelijke regeling

4.2.1 Opleveringsplicht, zelfwerkzaamheid en wegbreekrecht

Boek 7 BW regelt op welke wijze het gehuurde na de beëindiging van de
huurovereenkomst moet worden opgeleverd. Artikel 7:224 lid 1 BW bepaalt dat
de huurder verplicht is het gehuurde bij het einde van de huur weer ter
beschikking van de verhuurder te stellen. Deze verplichting is voor een curator
niet anders.30 Op de oplevering van het onroerend goed in het faillissement van
de huurder zijn de huurrechtbepalingen (in beginsel) dus van toepassing. Met
andere woorden: na de beëindiging van de huurovereenkomst moet het

30. Hieraan doet het arrest van de Hoge Raad van 9 juni 2006, NJ 2007, 21 (Smit/Van Hees q.q.)
niet af, omdat in dat geval de huurovereenkomst reeds was beëindigd op het moment dat het
faillissement van de huurder werd uitgesproken. De Hoge Raad oordeelde dat de huurder
weliswaar een ontruimingsplicht had, maar de ontruiming van het pand geen verplichting
voor de curator was, omdat de faillissementscurator niet buiten de in de wet aangewezen
gevallen in de verplichtingen van de gefailleerde treedt. Uiteraard kon de verhuurder wel
vorderen dat de curator de tot de boedel behorende goederen uit het pand zou halen.
Daarvoor bestond immers geen rechtsgrond, althans geen huurovereenkomst.
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onroerend goed aan de verhuurder worden opgeleverd ongeacht of er sprake is
van een faillissementssituatie.

4.2.2 Opleveringsplicht: artikel 7:224 BW regelt de bewijsposities

Artikel 7:224 lid 2 BW geeft de bewijsposities weer ten aanzien van de
opleveringsplicht van de huurder. Dit lid bepaalt namelijk dat als er tussen
partijen een beschrijving van het gehuurde is opgemaakt de huurder gehouden is
om de zaak in dezelfde staat weer op te leveren, dus conform deze beschrijving.
Een uitzondering wordt gemaakt voor geoorloofde veranderingen en toevoegin-
gen en voor hetgeen door ouderdom is tenietgegaan of beschadigd. Als er geen
beschrijving is gemaakt dan wordt de huurder verondersteld het gehuurde in de
staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst.31

De verhuurder kan hier wel tegenbewijs tegenover stellen.

Het opmaken van een beschrijving van het gehuurde bij aanvang van de huur, is
in het merendeel van de gevallen contractueel overeengekomen, zodat op het
moment dat de huurder failliet wordt verklaard het voor de curator van belang is
te achterhalen of er bij aanvang van de huurovereenkomst een dergelijke
omschrijving is opgesteld.32 Het behoeft weinig uitleg dat bij het ontbreken
van een opleveringsrapport een verhuurder niet eenvoudig kan aantonen dat het
gehuurde zich bij aanvang van de huurovereenkomst in een andere staat
bevond. Daarbij is het interessant om te melden dat in de praktijk desondanks
vaak een opleveringsstaat ontbreekt, zodat de verhuurder in die gevallen in een
lastige bewijspositie verkeert.

4.2.3 Zelfwerkzaamheid van de huurder: artikel 7:215 BW

Zoals zojuist geschreven, vallen geoorloofde veranderingen en toevoegingen
aan het gehuurde en hetgeen door ouderdom teniet is gegaan of is beschadigd,
buiten het bereik en dus buiten het bewijsvermoeden van artikel 7:224 BW.
Deze wijzigingen aan het gehuurde mogen derhalve bij het einde van de
huurovereenkomst in het onroerend goed worden achterlaten.

31. Artikel 7:218 lid 3 BW doet wellicht anders vermoeden, maar omdat dit artikel vermeldt dat
artikel 7:224 lid 2 BW onverminderd van toepassing is, moet ervan uitgegaan worden dat
artikel 7:224 lid 2 BW voor gaat op artikel 7:218 lid 3 BW. Zie G.M. Kerpestein, Huurrecht
Bedrijfsruimte, Den Haag: Sdu Uitgevers bv 2009, p. 366-367.

32. Artikel 2 van de algemene bepalingen kantoorruimte vastgesteld op 11 juli 2003 en
ingeschreven onder nummer 72/2003 bij de griffie van de rechtbank Den Haag en artikel 3.2
van de algemene bepalingen winkelruimte vastgesteld op 15 augustus 2008 en ingeschreven
onder nummer 67/2008 bij de griffie van de rechtbank Den Haag.
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De toevoeging “geoorloofd” is van belang, nu de artikelen 7:215 en 7:216 BW,
heel kort gezegd, bepalen dat een huurder niet bevoegd is het gehuurde te
veranderen, tenzij de verhuurder daar schriftelijk toestemming voor heeft
gegeven. Ook hiervoor geldt echter weer een uitzondering. De eis van schrifte-
lijke toestemming geldt namelijk niet voor aanpassingen die de huurder bij het
einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kan maken en kan
verwijderen. Voor deze aanpassingen heeft de huurder dus geen schriftelijke
toestemming nodig.

4.2.4 Wegbreekrecht voor geoorloofde veranderingen: artikel 7:216 BW

Nu vaststaat dat de huurder voor veel aanpassingen aan het gehuurde schrifte-
lijk toestemming nodig heeft van de verhuurder en deze geoorloofde aanpas-
singen aan het einde van de huurovereenkomst niet ongedaan hoeft te maken,
rijst de vraag wat er met deze aanpassingen gebeurt. Vaak heeft de huurder
immers (flink) in de aanpassingen geïnvesteerd.

Artikel 7:216 BW behelst het wegbreekrecht van de huurder. Dit wegbreekrecht
houdt in dat de huurder bevoegd is tot het ontruimen (“wegbreken”) van door hem
aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Hij kan daartoe echter niet worden
verplicht. Als de huurder ervoor kiest de aanpassingen ongedaan te maken dan
moet het pand in de toestand worden gebracht die bij het einde van de huur
redelijkerwijs in overeenstemming met de oorspronkelijke staat kan worden
geacht. Voor zover er dus schade aan het gehuurde ontstaat doordat de huurder
aanpassingen ongedaan maakt, dient hij deze schade volledig te herstellen.

In bepaalde gevallen kan de huurder voor deze aanpassingen aan het gehuurde
een vergoeding krijgen op grond van ongerechtvaardigde verrijking (artikel 6:212
BW). Het enkele feit echter dat er aanpassingen zijn verricht, maakt niet dat een
beroep op ongerechtvaardigde verrijking slaagt. Daar moet tegenover worden
gesteld dat het enkele feit dat de huurder een wegbreekrecht heeft ten aanzien van
geoorloofde aanpassingen niet inhoudt dat een vordering op grond van onge-
rechtvaardigde verrijking bij voorbaat kansloos is. Uit de jurisprudentie volgt
echter wel dat de vordering van de huurder uit hoofde van ongerechtvaardigde
verrijking niet vaak wordt toegewezen.33

33. I.C.K. Mol & E.H.H. Schelhaas, “Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en
huurder”, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr 3. mei/juni 2011, p. 120-121. In
dit artikel staat vermeld dat een actie uit ongerechtvaardigde verrijking op de grond dat de
huurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn wegnemingsrecht enkel slaagt indien
bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, zo volgt uit het arrest van de Hoge
Raad d.d. 25 juni 2004, NJ 2005, 338 (Dupomex/De Haas).
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4.2.5 (Semi-)dwingend of regelend recht?

Van groot belang is om vast te stellen of bovenvermelde regelingen (semi-)
dwingend of regelend recht betreffen.

Artikel 7:215 lid 1 BW behelst semi-dwingend recht. Van het recht van de
huurder om zonder toestemming van de verhuurder veranderingen aan te
brengen die bij het einde van de huurovereenkomst zonder noemenswaardige
kosten ongedaan en verwijderd kunnen worden, kan dus niet in het nadeel van
de huurder worden afgeweken.

Artikel 7:216 BW behelst daarentegen wel regelend recht, zodat partijen naar
eigen goeddunken andersluidende afspraken kunnen maken over de wijze
waarop het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst moet worden
opgeleverd. Ook artikel 7:224 BW behelst regelend recht. Zoals reeds eerder
geschreven, wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van het verhuurders-
vriendelijke ROZ-model. Daarom is het interessant om te onderzoeken of en zo
ja, op welke wijze dit model afwijkt van de artikelen 7:216 en 7:224 BW.

4.3 Model van de Raad voor Onroerende Zaken

Zowel in de algemene bepalingen van de ROZ voor kantoorruimte als in die
voor bedrijfsruimte staat opgenomen dat de huurder de voorafgaande schrifte-
lijke toestemming nodig heeft voor – kort gezegd – het aanbrengen van
wijzingen aan het gehuurde, tenzij het gaat om wijzigingen die aan het einde
van de huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen
worden gemaakt.34 Dit strookt dus met artikel 7:215 BW welk artikel immers
semi-dwingend recht bevat. Tot zover geen verrassingen.

Vervolgens wordt er in de algemene bepalingen echter in aanzienlijke mate
afgeweken van artikel 7:216 BW. De algemene bepalingen bevatten namelijk
ten gunste van de verhuurder regels over de wijze waarop de huurder het
onroerend goed bij het einde van de huurovereenkomst dient op te leveren. De
algemene bepalingen regelen het volgende:

“Mocht er bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering van
het gehuurde zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde door de huurder bij

34. Artikel 6.11.2.3 van de algemene bepalingen kantoorruimte vastgesteld op 11 juli 2003 en
ingeschreven onder nummer 72/2003 bij de griffie van de rechtbank Den Haag en
artikel 15.3 van de algemene bepalingen winkelruimte vastgesteld op 15 augustus 2008
en ingeschreven onder nummer 67/2008 bij de griffie van de rechtbank Den Haag.
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het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik aan de
verhuurder opgeleverd in de staat die verhuurder mag verwachten van een
goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrek-
king heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en
behoudens normale slijtage en veroudering.

Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, wordt
huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te
hebben ontvangen.

Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn
aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn
overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is
verhuurder geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde zaken
kunnen op kosten van huurder worden verwijderd. Het gestelde in
6.11.2.6 en 6.11.2.7 is van toepassing”35

De artikelen 6.11.2.6 en 6.11.2.7 bepalen vervolgens:

“Door huurder al dan niet met toestemming van verhuurder aangebrachte
veranderingen en toevoegingen maken geen uit van het gehuurde.

Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten
door of namens huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor
het einde van de huur door huurder ongedaan zijn gemaakt.”

De algemene bepalingen wijken dus fors af van de artikelen 7:216 en 7:224 BW.
Zo zijn de bewijsvermoedens uit artikel 7:224 BW, die nadelig zijn voor de
verhuurder, weggeschreven. De huurder wordt immers vermoed het gehuurde in
een goede staat te hebben ontvangen en dient het ook op die wijze weer op te
leveren. Ook de bepaling dat de huurder alle aanpassingen ongedaan moet
maken, is een afwijking ten opzichte van de wet, aangezien artikel 7:216 BW
bepaalt dat de huurder geoorloofde veranderingen niet hoeft te verwijderen.

35. Artikel 10.1.2-10.1.4 van de algemene bepalingen kantoorruimte vastgesteld op 11 juli 2003
en ingeschreven onder nummer 72/2003 bij de griffie van de rechtbank Den Haag en
artikel 24.2-24.4 van de algemene bepalingen winkelruimte vastgesteld op 15 augustus 2008
en ingeschreven onder nummer 67/2008 bij de griffie van de rechtbank Den Haag.
Artikel 24.3 van laatstgenoemde algemene bepalingen bevat nog de toevoeging: “Het
gestelde in de laatste zin van artikel 7:224 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing”.
Verder dient in plaats van 6.11.2.6 en 6.11.2.7 voor winkelruimte te worden gelezen: 15.6
en 15.7.
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Verder is een vordering van de huurder op grond van ongerechtvaardigde
verrijking uitgesloten.

Hoe werkt het bovenstaande uit in het geval dat de huurder failliet wordt
verklaard? Het is waarschijnlijk dat een curator in het faillissement van een
huurder te maken krijgt met de verhuurdersvriendelijke ROZ-bepalingen, omdat
die – zoals reeds geschreven – nu eenmaal zeer vaak gebruikt worden. De
verhuurder zal zich, onder verwijzing naar de algemene bepalingen, mogelijk op
het standpunt stellen dat de curator het pand na de beëindiging van de
huurovereenkomst dient op te leveren conform de met de huurder daarover
gemaakte afspraken, waaronder de algemene bepalingen. Het is uiteraard de vraag
of dit standpunt van de verhuurder houdbaar is.

4.4 Is herstel in oude staat een verplichting tot een doen voor de curator?

Voordat bekeken gaat worden hoe de vordering van de verhuurder gekwalifi-
ceerd moet worden, dient er een tussenstap gemaakt te worden. De vraag komt
namelijk op of de verhuurder de curator kan dwingen om het gehuurde in de
oorspronkelijke staat te (laten) herstellen. Met andere woorden: kan de ver-
huurder ervoor kiezen om, bijvoorbeeld in een kort geding, te vorderen dat de
curator het pand in de oude staat herstelt? Als de jurisprudentie en literatuur
erop nageslagen wordt, lijkt het erop alsof de vordering van de verhuurder zich
altijd vertaalt in het indienen van een geldvordering in het faillissement. De
vraag is echter wat de wettelijke basis daarvoor is. De artikelen 26 en 133 Fw
behelzen regels over de wijze waarop vorderingen moeten worden ingediend en
worden behandeld, zodat het interessant is te bezien of in deze artikelen het
antwoord te vinden is.

Artikel 26 Fw bepaalt dat rechtsvorderingen die voldoening van een verbintenis
uit de boedel ten doel hebben gedurende het faillissement op geen andere wijze
kunnen worden ingesteld dan door aanmelding ter verificatie. Dit betekent dat
vorderingen die betrekking hebben op de betaling uit de boedel van een vóór de
faillietverklaring ontstane verbintenis uitsluitend kunnen worden ingesteld door
aanmelding ter verificatie bij de curator. Begint men ter zake een dergelijke
vordering toch een procedure tegen de gefailleerde, dan is een dergelijke
vordering niet-ontvankelijk.36 Artikel 26 Fw ziet, zoals geschreven, enkel op
faillissementsvorderingen, dus op vorderingen die voortvloeien uit een ver-
bintenis van vóór het faillissement. Dit artikel ziet niet op boedelvorderingen,
nu deze niet geverifieerd hoeven te worden, maar een onmiddellijke aanspraak

36. M. Ph. van Sint Truiden & F.M.J. Verstijlen, T&C Insolventierecht, art. 26, aant. 1.
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op de boedel geven.37 Bij opleveringsperikelen gaat het nu juist om vorde-
ringen die na de faillietverklaring ontstaan, zodat de conclusie moet zijn dat op
deze vorderingen artikel 26 Fw niet van toepassing is.

Artikel 133 Fw bepaalt vervolgens dat vorderingen waarvan de waarde
onbepaald, onzeker of (kort gezegd) niet in geld is uit te drukken, moeten
worden geverifieerd voor hun geschatte waarde in Nederlands geld. Hierbij kan
men denken aan vorderingen waarvan de waarde nog onzeker is. Hieronder
vallen ook vorderingen om iets te doen of na te laten.38 Het is echter maar zeer
de vraag of de vordering van de verhuurder tot herstel van het pand in oude
staat een onbepaalbare vordering betreft. Immers, de herstelkosten zijn middels
het opvragen van offertes eenvoudig te becijferen. Ook artikel 133 Fw geeft dus
geen helder antwoord op de gestelde vraag. Daarnaast geldt ook hier dat dit
artikel betrekking heeft op de verificatie van faillissementsschulden en dus niet
op vorderingen die na faillietverklaring ontstaan.

De oplossing kan wellicht gevonden worden in het beginsel van de paritas
creditorum en het feit dat er tussen bepaalde categorieën vorderingen een
rangorde bestaat.39 Alhoewel deze beginselen primair van toepassing zijn op de
faillissementsschuldeisers (en dus niet zo zeer op de boedelschuldeisers), kan
uit de rechtspraak worden afgeleid dat ook bij boedelvorderingen een zekere
rangorde geldt.40 Indien de curator tot herstel in de oude staat zou worden
gedwongen, zou de rangorde kunnen worden verstoord. Toewijzing van een
vordering van een verhuurder tot herstel in oude staat zou er immers toe leiden
dat de curator verplicht wordt om het gehuurde daadwerkelijk in de oude staat
te laten brengen. Hij zou dan gehouden zijn om op korte termijn kosten te
maken om aan de veroordeling te voldoen (bijvoorbeeld de kosten van een in te
schakelen aannemer). Gezien het feit dat een in te schakelen derde de garantie
zal willen hebben dat hij daadwerkelijk betaald wordt, is het de vraag of een
curator aan een dergelijke veroordeling kan en moet voldoen. Indien de curator
echter nog geen volledig inzicht heeft in de omvang van het actief en het
passief, kan het maken van kosten ertoe leiden dat uiteindelijk de rangorde
tussen de crediteuren wordt verstoord. De herstelkosten zouden in een dergelijk
geval van concurrente boedelvordering naar superpreferente vordering promo-
veren. De kosten van de aannemer zouden dan immers worden voldaan vóór
andere (hoger gerangschikte) boedelvorderingen, zoals het salaris van de
curator. In een dergelijke situatie lijkt de vordering van de verhuurder tot het

37. N.E.D. Faber e.a., SDU Commentaar Insolventierecht, art. 26, C.1.
38. N.E.D. Faber e.a., SDU Commentaar Insolventierecht, art. 133, C.2.
39. De paritas creditorum is het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers.
40. HR 28 september 1990, NJ 1991, 304 (De Ranitz q.q./ Ontvanger).
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daadwerkelijk terugbrengen in de oude staat dus in strijd met de paritas
creditorum en de te hanteren rangorde. In het hierna te bespreken arrest Circle
Vastgoed (dat ging over de ontruiming van een onroerende zaak) heeft de
curator zelf overigens betoogd dat hij weliswaar gehouden was om te ontrui-
men, maar dat dagvaarding van de curator tot nakoming van de ontruimings-
verplichting niet het door de verhuurder gewenste effect zou hebben, omdat de
boedel daartoe de middelen niet had.

Er zijn echter ook varianten denkbaar, waarbij deze strijdigheid minder ge-
makkelijk aan te nemen valt. In de huidige economische omstandigheden waarbij
het voor verhuurders steeds lastiger wordt om een geschikte huurder voor een
pand te vinden, is het niet ondenkbaar dat een verhuurder groot belang heeft bij
herstel van het gehuurde in de oude staat en ook de tijd heeft om een vordering tot
herstel in te stellen. Stel daarom nu eens voor dat een verhuurder geen kort geding
start, maar een bodemprocedure. De verhuurder vordert herstel in de oude staat op
straffe van verbeurte van een fikse dwangsom. Er is sprake van een overzichtelijk
faillissement waarvan ten tijde van de comparitie van partijen al duidelijk is dat er
afdoende activa aanwezig is om in elk geval de boedelcrediteuren te voldoen.41

De vordering van de verhuurder leidt dan niet zonder meer tot een verstoring van
de paritas creditorum. Kan de curator in deze omstandigheden nog steeds
aanvoeren dat hij niet gehouden kan worden de werkzaamheden uit te (laten)
voeren? Kan hij zich permitteren dat hij de dwangsom verbeurt? Of doet de
curator er in dat geval toch verstandig aan om aan de veroordeling te voldoen om
te voorkomen dat de vordering van de verhuurder almaar oploopt?

Wij vinden dit een interessante en voor de praktijk relevante vraag waarop het
antwoord in de literatuur en jurisprudentie niet eenduidig te vinden is, terwijl
diezelfde literatuur en jurisprudentie ervan uit lijkt te gaan dat de vordering van
de verhuurder altijd in de vorm van een geldvordering gegoten wordt. Of dat
terecht is, blijkt maar zeer de vraag te zijn. In het vervolg van dit artikel zullen
we overigens wel uitgaan van de situatie waarin de vordering van de verhuurder
vertaald wordt in een geldvordering op de boedel.

4.5 Hoe kwalificeert de vordering van verhuurder wegens
ondeugdelijke oplevering?

Stelt u zich eens de volgende situatie voor. Een huurder huurt al jarenlang een
pand en heeft inmiddels op meerdere plaatsen in het gehuurde met toestemming
van de verhuurder, maar op eigen kosten, aanpassingen verricht. Partijen

41. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de vordering van de verhuurder een boedelvorde-
ring betreft.
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hebben in de huurovereenkomst opgenomen dat het pand weer conform de
algemene bepalingen van de ROZ wordt opgeleverd, omdat de verhuurder of
een opvolgend huurder geen baat hebben bij de door de huurder aangebrachte
wijzigingen. In sommige gevallen zijn aanpassingen aan een pand immers
specifiek gericht op een bepaalde bedrijfsvoering van de huurder, zonder dat
een opvolgend huurder daar baat bij heeft. Met een beroep op de algemene
bepalingen bij de ROZ-huurovereenkomst kan de verhuurder van de huurder
verlangen dat alle aanpassingen bij het einde van de huurovereenkomst
ongedaan worden gemaakt.

De schadevordering van een verhuurder jegens een huurder die weigert de
aanpassingen ongedaan te maken of anderszins weigert deugdelijk op te leveren,
kan aardig in de papieren lopen. In het geval de huurder failliet gaat en de
huurovereenkomst is opgezegd op grond van artikel 39 Fw, is het dus zowel voor
de verhuurder als voor de (boedel)crediteuren van belang om te bepalen hoe de
vordering van de verhuurder tot vergoeding van schade wegens de ondeugdelijke
oplevering gekwalificeerd moet worden en welke rang deze vordering in het
faillissement inneemt. Hier komt het genoemde arrest Circle Vastgoed om de
hoek kijken.42 Voordat hieraan aandacht wordt besteed, moet eerst besproken
worden hoe we tot dit arrest komen. Na de bespreking van Circle Vastgoed komt
ook nog de situatie aan de orde dat de huurder ongeoorloofde aanpassingen heeft
verricht of zelfs schade aan het pand heeft toegebracht. Daarbij wordt ook
toegelicht dat het tijdstip waarop de vordering van de verhuurder is ontstaan,
namelijk vóór of na faillissement van groot belang is.

4.6 Van Galen q.q./Circle Vastgoed

De Hoge Raad heeft zich in 2004 – in het eerdergenoemde arrest Van Galen
q.q./Circle Vastgoed – uitgelaten over de vraag of een vordering van de
verhuurder betreffende ontruimingskosten al dan niet als boedelschuld moet
worden gekwalificeerd. Het ging in die zaak om het volgende.

Circle Plastics huurde van Circle Vastgoed een terrein met opstallen in
Rotterdam. Op dit terrein bevond zich een grote hoeveelheid verontreinigd
plastic dat Circle Plastics wilde verwerken, ware het niet dat zij failliet ging. De
curator zegde de huurovereenkomst op, waarna hij in discussie belandde met
Circle Vastgoed als verhuurster. Circle Vastgoed sprak de curator aan om tot
ontruiming over te gaan, welk verzoek door de curator werd gepareerd met de
mededeling dat de boedel daartoe niet de financiële middelen had. Uiteindelijk

42. HR 18 juni 2004, JOR 2004, 221.
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koos Circle Vastgoed ervoor om het materiaal zelf te verwijderen en de kosten,
zijnde ƒ 400.000 als boedelvordering in te dienen bij de curator. De curator
verzette zich hiertegen en stelde dat de vordering van Circle Vastgoed geen
boedelvordering was, maar een concurrente faillissementsvordering. De vorde-
ring vloeide immers, zo stelde de curator, voort uit feiten die vóór faillissement
hadden plaatsgevonden.

De rechtbank oordeelde in het voordeel van Circle Vastgoed.43 De rechtbank
leidde onder meer uit de arresten De Ranitz q.q./ Ontvanger en Frima q.q./
Blankers af dat een verplichting die ontstaat door de opzegging door de curator
van een overeenkomst tussen de failliet en een derde als boedelschuld moet
worden aangemerkt.44 Nu de verplichting tot ontruiming van het terrein
ontstond door opzegging van de huurovereenkomst door de curator, moest de
vordering van Circle Vastgoed als boedelvordering worden aangemerkt.

Er werd sprongcassatie ingesteld. Ook de Hoge Raad oordeelde in het voordeel
van Circle Vastgoed. In rechtsoverweging 4.3 bevestigde de Hoge Raad dat een
verplichting die is ontstaan als gevolg van een door de curator ten behoeve van de
boedel verrichte rechtshandeling als boedelschuld wordt aangemerkt. Dat de
betreffende verplichting mede haar grond vindt in een al voor de faillietverklaring
bestaande rechtsverhouding (zijnde hier de huurovereenkomst) maakt dit volgens
de Hoge Raad niet anders. De Hoge Raad kiest in dit arrest dus duidelijk voor het
toedoencriterium.

4.7 Het kat-en-muis-spel van de opzegging

Het arrest Circle Vastgoed heeft dus tot gevolg dat de vordering van de
verhuurder tot herstel van het pand in oude staat alleen dan als boedelvordering
kan worden ingediend als de curator de huurovereenkomst heeft opgezegd.
Heeft de verhuurder de huurovereenkomst opgezegd, dan is er – simpel
gezegd – niet voldaan aan het toedoencriterium en is de vordering tot herstel
in oude staat een niet-verifieerbare vordering. Datzelfde geldt als de verhuurder
de huurovereenkomst ontbindt.

In de praktijk levert het toedoencriterium een soms wat bizarre discussie tussen
een curator en een verhuurder op. Er ontstaat immers enkel een boedelschuld
als de curator zelf de huurovereenkomst heeft opgezegd. Als de verhuurder de
huurovereenkomst heeft opgezegd, is de vordering niet-verifieerbaar. Dit levert

43. Rechtbank Rotterdam 25 april 2002, JOR 2002, 146 m.nt. Boekraad.
44. HR 12 november 1993, NJ 1994, 229 (Frima q.q./Blankers) en HR 28 september 1990,

NJ 1991, 304 (De Ranitz q.q./Ontvanger).
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situaties op waarin een verhuurder een (vaak aanzienlijke) vordering indient en
de curator zich verweert met de simpele stelling: “U heeft zelf de huur-
overeenkomst opgezegd.” Getoetst aan Circle Vastgoed valt er geen speld
tussen te krijgen, maar vanuit huurrechtelijk perspectief is deze door de Hoge
Raad ontwikkelde rechtsregel een vreemde eend in de bijt.

De ervaring heeft geleerd dat zeker niet alle (professionele) verhuurders van de
implicaties van Circle Vastgoed op de hoogte zijn en zo spoedig mogelijk nadat
ze bekend zijn geworden met het faillissement van de huurder de huur-
overeenkomst opzeggen, zich niet realiserend dat ze zich hiermee in de vingers
kunnen snijden. Dat klemt temeer nu huurders in deze tijd niet voor het oprapen
liggen. In betere economische tijden lieten verhuurders die moesten kiezen
tussen de mogelijkheid om de ontruimingskosten als boedelvordering in te
dienen (en dus afwachten totdat de curator de huurovereenkomst zou gaan
opzeggen) of het pand spoedig weer te kunnen verhuren (en dus zelf de
huurovereenkomst opzeggen) de keuze wellicht gemakkelijk doorslaan naar de
laatste optie. In de huidige tijd zal dat zeker anders zijn. Verhuurders dienen
zich dan ook beter bewust te zijn van de uitwerking van Van Galen q.q./Circle
Vastgoed om op een serieuze wijze mee te kunnen doen in het kat-en-muis-spel
bij de opzegging van een huurovereenkomst.

4.8 Rechtvaardiging

Vanuit huurrechtelijk perspectief bezien, kan men overigens vraagtekens stellen
bij de rechtvaardiging van het vorengaande. De situatie ontstaat immers dat een
verhuurder die de huurovereenkomst zelf opzegt zijn vordering tot herstel in
oude toestand van het pand niet voldaan zal krijgen, terwijl een verhuurder
waarvan de curator de huurovereenkomst heeft opgezegd nog een aardige kans
maakt een deel van zijn vordering voldaan te krijgen. Vanuit het perspectief van
de curator is dit verdedigbaar, maar vanuit het perspectief van de verhuurder
kunnen hierbij vraagtekens worden gesteld. In de situatie dat de huurder niet
failliet is en de huurovereenkomst eindigt, doet het in het geheel niet ter zake
wie van beide partijen de huurovereenkomst heeft opgezegd. In beide gevallen
moet de huurder het pand conform de afspraken opleveren.

Vaak is er in het onderhandelingstraject voorafgaand aan de huurovereenkomst
stevig onderhandeld over de al dan niet toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden omtrent het aanbrengen van wijzigingen aan het gehuurde en de
staat waarin de verhuurder het onroerend goed weer opgeleverd wenst te
ontvangen. Ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst kunnen
discussies en zelfs gerechtelijke procedures ontstaan over het aanpassen van
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het gehuurde en de daarvoor benodigde toestemming van de verhuurder. Beide
partijen gaan af op de wet, maar nog meer op de van de wet afwijkende
algemene bepalingen. In dit geheel van regels kan men zich afvragen of het past
dat de simpele vraag welke partij de huurovereenkomst opzegt, hetgeen de
verhuurder met name als een formaliteit in het gehele huurproces zal beschou-
wen, van cruciaal belang is voor de kwalificatie van de schadevordering van de
verhuurder in het faillissement van de huurder.

Vanuit de optiek van de curator en de crediteuren wiens belangen hij behartigt is
de weg die de Hoge Raad is ingeslagen echter ook onwenselijk, nu met
hantering van het toedoencriterium aanzienlijke boedelvorderingen ontstaan,
zodat voor de faillissementscrediteuren (waar het faillissement eigenlijk voor is
uitgesproken) nog minder kans overblijft op enige uitkering. De rechtvaardi-
ging voor de uitkomst van het arrest Circle Vastgoed is voor curator en
crediteuren ver te zoeken. De situatie die uiteindelijk leidde tot de aanzienlijke
boedelvordering (het aanwezig zijn van vervuild landbouwplastic) was immers
vóór faillissementsdatum ook al aan de orde. De vraag blijft waarom het feit dat
de curator gewoon zijn plicht nakomt (opzegging van de huurovereenkomst ter
voorkoming van het oplopen van boedelkosten), vervolgens een aanzienlijke
boedelvordering voor zijn kiezen krijgt, terwijl hij de genoemde situatie niet
heeft kunnen voorkomen. Ook voor de curator en de faillissementscrediteuren
heeft het toedoencriterium dus onwenselijke gevolgen.

4.9 Ongeoorloofde toevoegingen en schade

Het bovenstaande geldt voor aanpassingen aan het gehuurde waarvoor de
verhuurder toestemming heeft verleend. De vraag kan gesteld worden of het
zojuist beschrevene onverkort geldt voor aanpassingen en toevoegingen aan het
gehuurde waarvoor de verhuurder geen toestemming heeft gegeven en voor de
situatie dat de huurder zelfs schade aan het gehuurde heeft veroorzaakt. Hieraan
zal in het navolgende aandacht worden besteed.

Zojuist reeds geschreven, heeft de huurder zowel op grond van de wet als op
grond van de algemene bepalingen conform het ROZ-model schriftelijke
toestemming nodig voor aanpassingen en toevoegingen die niet zonder noe-
menswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of worden verwijderd.
Als een huurder wijzigingen aan het gehuurde aanbrengt waarvoor toestem-
ming van de verhuurder nodig is, maar deze ontbreekt (bijvoorbeeld omdat de
huurder geen toestemming heeft gevraagd of de verhuurder deze desgevraagd
heeft geweigerd) dan pleegt de huurder wanprestatie ex artikel 6:74 BW.
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Boek 7 BW en de algemene bepalingen behelzen aparte regels voor schade aan
het gehuurde.

4.9.1 Wettelijke regeling en het ROZ-model omtrent schade

Ter zake van schade aan het gehuurde bepaalt artikel 7:218 lid 1 BW dat de
huurder aansprakelijk is voor schade aan de verhuurde zaak die is ontstaan door
een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit
de huurovereenkomst. Lid 2 bepaalt vervolgens dat alle schade vermoed wordt
daardoor te zijn ontstaan, behoudens brandschade en schade aan de buitenzijde
van een gebouwde onroerende zaak. Ten slotte regelt lid 3 dat onverminderd
artikel 7:224 lid 2 BW de huurder vermoed wordt het gehuurde in onbescha-
digde toestand te hebben ontvangen. Of de huurder tekort is geschoten in
nakoming van de verplichtingen wordt door het verbintenissenrecht bepaald,
met name de artikelen 6:74 en 6:75 BW.

Ook ten aanzien van schade aan het gehuurde zijn de algemene bepalingen
behorende bij het ROZ-model van belang. In de algemene bepalingen behorend
bij 230a-ruimte (kantoorruimte) staat opgenomen dat de huurder jegens de
verhuurder aansprakelijk is voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde.
Dat geldt echter niet voor schade en verliezen waarvan de huurder bewijst dat
hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is
te verwijten. Interessant is verder om te vermelden dat de huurder aansprakelijk is
voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte verande-
ringen en toevoegingen.45 In de algemene bepalingen behorend bij 290-ruimte
(bedrijfsruimte) staat opgenomen dat de huurder aansprakelijk is voor alle schade
aan het gehuurde, tenzij de huurder bewijst dat de schade hem niet is toe te
rekenen. Verder is opgenomen dat de door de huurder aangebrachte verande-
ringen geen deel uitmaken van het gehuurde.46 Hieruit volgt derhalve dat de
huurder voor schade aan aangebrachte wijzigingen zelf verantwoordelijk is.

4.9.2 Moment van ontstaan van de vordering

In tegenstelling tot de vordering van de verhuurder tot herstel van het gehuurde
in oude staat aan het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder een
vordering tot herstel van schade direct instellen. Dat geldt ook voor de
vordering tot ongedaanmaking van ongeoorloofde wijzigingen. De wanprestatie

45. Artikelen 11.3 en 11.7 van de algemene bepalingen kantoorruimte vastgesteld op 11 juli
2003 en ingeschreven onder nummer 72/2003 bij de griffie van de rechtbank Den Haag.

46. Artikelen 11.1 en 15.5 van de algemene bepalingen winkelruimte vastgesteld op 15 augustus
2008 en ingeschreven onder nummer 67/2008 bij de griffie van de rechtbank Den Haag.
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bestaat immers op het moment dat de huurder de schade of de ongeoorloofde
wijzigingen toebrengt. Terzijde wordt opgemerkt dat het wel voor de hand ligt
dat een verhuurder pas bij de inspectie voorafgaande aan de oplevering van het
gehuurde van de wanprestatie op de hoogte raakt, maar dit doet niets af aan het
feit dat de wanprestatie al eerder is gepleegd. Als een verhuurder tijdens de
looptijd van de huurovereenkomst van de schade op de hoogte raakt dan kan hij
daartegen direct actie ondernemen. Hij hoeft niet te wachten tot het gehuurde
aan het einde van de huurovereenkomst aan hem wordt opgeleverd.47

4.9.3 Jurisprudentie over ongeoorloofde veranderingen en schade

In de casus van een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 25 juni 2009 had
een huurder zonder toestemming van de verhuurder ingrijpende wijzigingen aan
het gehuurde aangebracht.48 De verhuurder schatte de kosten voor herstel op
€ 50.000. De huurder verweerde zich door te stellen dat hij pas op het moment dat
de huurovereenkomst eindigt het gehuurde in oude staat moest herstellen en dat
hij daartoe niet gedurende de looptijd van de huurovereenkomst veroordeeld kon
worden. De rechtbank Amsterdam heeft dit verworpen door te overwegen dat
artikel 7:224 BW enkel aangeeft hoe het gehuurde aan het einde van de
huurovereenkomst weer moet worden opgeleverd, maar dat dit geen vrijbrief is
om tijdens de loop van de huurovereenkomst ingrijpende verbouwingen te
verrichten zonder schriftelijke toestemming van de huurder.

In deze zaak ging het weliswaar om de verhuur van woonruimte, maar de
uitkomst geldt onverkort voor bedrijfs- en kantoorruimte. Dat blijkt wel uit een
uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem van
24 maart 2005.49 Het gehuurde betrof een bedrijfspand waaraan huurder zonder
toestemming van de verhuurder wijzigingen had aangebracht. De vordering van
verhuurder tot ongedaanmaking van de wijzigingen werd door de voorzienin-
genrechter toegewezen. De huurder diende het pand te herstellen in de staat
zoals die was voor aanvang van de verbouwingswerkzaamheden.

4.9.4 Standpunt in de literatuur

In de literatuur wordt aangenomen dat reeds vóór de faillietverklaring bestaande
verplichtingen van de huurder tot herstel of vergoeding van schade aan het

47. I.C.K. Mol & E.H.H. Schelhaas, “Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en
huurder”, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 3 mei/juni 2011, p. 116.

48. Rechtbank Amsterdam 26 juni 2009, LJN BJ3456.
49. Rechtbank Arnhem (voorzieningenrechter) 24 maart 2005, LJN AT7885.
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gehuurde en de verplichting tot ongedaanmaking van ongeoorloofde verande-
ringen en toevoegingen als faillissementsschulden moeten worden gekwalifi-
ceerd.50 Daarbij wordt enerzijds aangesloten bij het toedoencriterium zoals de
Hoge Raad dit heeft bepaald in het arrest Circle Vastgoed met de gedachte dat de
verplichting tot herstel van schade in “causaal verband” dienen te staan tot een
rechtshandeling van de curator.51 Anderzijds wordt gekeken naar het tijdstip
waarop de vordering van de verhuurder tot ongedaanmaking is ontstaan. In het
geval dat de huurder schade aan het gehuurde heeft veroorzaakt, is de vordering
van de verhuurder tot vergoeding van die schade al eerder ontstaan en heeft de
opzegging van de huurovereenkomst daar niets mee van doen.52

De vordering van de huurder tot herstel van schade en ongedaanmaking van
ongeoorloofde wijzigingen heeft niets van doen met de opzegging van de
huurovereenkomst en verschilt in zoverre aanzienlijk met de vordering tot
herstel van geoorloofde veranderingen en ontruimingskosten. De vordering tot
herstel van schade aan de het gehuurde ontstaat immers niet door de opzegging
van de huurovereenkomst. Deze vordering kan de verhuurder gedurende de
huurovereenkomst instellen. Dit in tegenstelling tot de vordering tot ongedaan-
making van geoorloofde veranderingen, welke slechts aan het einde van de
huurovereenkomst, namelijk bij de oplevering van het pand, ingesteld kan
worden.

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft zich bij de literatuur aangesloten in de na te
bespreken uitspraak.

4.9.5 Rechtbank Den Haag 23 november 211

In deze lijn ligt ook de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 23 november
2011.53 In die zaak vorderde de verhuurder, onder verwijzing naar het arrest
Circle Vastgoed, een bedrag van € 24.000 aan schade aan de buitengevel en
deuren van het pand waarvan de curator de huurovereenkomst inmiddels had
opgezegd. Tussen partijen stond niet ter discussie dat de huurder op grond van de
algemene bepalingen zorg moest dragen voor reparatie van de ontstane schade.

50. H.J. Rossel, Huurrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2011, p. 497.
51. I.C.K. Mol & E.H.H. Schelhaas, “Reikwijdte opleveringsverplichtingen verhuurder en

huurder”, Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, nr. 3 mei/juni 2011, p. 122.
52. GS Huurrecht, artikel 224 Boek 7 BW, aant. 88.4.
53. Rechtbank Den Haag, 23 november 2011, JOR 2012, 63, m.nt. E. Loesberg.
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De vraag, waar de kantonrechter over moest oordelen, was of deze situatie
gelijk was aan die van Circle Vastgoed. Werd de gevorderde schade veroorzaakt
door de opzegging van de huurovereenkomst door de curator?

De kantonrechter oordeelde dat de verplichting van de huurder tot herstel van
de schade voortvloeit uit de bepalingen uit de huurovereenkomst en dus niet is
ontstaan als gevolg van de rechtshandeling van de curator. De vordering van de
verhuurder werd dus niet veroorzaakt door de opzegging van de huur-
overeenkomst door de curator, waardoor niet voldaan was aan het toedoencri-
terium. De vordering betrof dus geen boedelvordering, maar een (concurrente)
faillissementsvordering. Ter verduidelijking wordt nog opgemerkt dat het hier
geen niet-verifieerbare vordering betreft, omdat de vordering al vóór het
faillissement is ontstaan. Niet-verifieerbare vorderingen ontstaan pas na de
datum van de faillietverklaring.

Blijkens de noot van Loesberg heeft de verhuurder sprongcassatie ingesteld. De
ogen zijn nu dus op de Hoge Raad gericht. Ons lijkt dat de Hoge Raad deze
situatie niet gelijk zal trekken aan Circle Vastgoed en conform het oordeel van
de kantonrechter zal beslissen dat deze vorm van schadevergoeding niet onder
het toedoencriterium valt aangezien deze niet door de opzegging van de
huurovereenkomst wordt veroorzaakt en de vordering dus als concurrent
moet worden gekwalificeerd.

4.9.6 Slecht gedrag wordt beloond

Als de Hoge Raad inderdaad oordeelt conform bovenvermelde verwachting,
dan ontstaat een merkwaardige situatie. De curator heeft er belang bij om te
betogen dat door de huurder uitgevoerde aanpassingen aan het gehuurde zonder
toestemming van de verhuurder zijn verricht. Immers, in dat geval bestond er
ten tijde van de faillietverklaring reeds een toerekenbare tekortkoming waar de
opzegging van de huurovereenkomst door de curator geen invloed meer op
heeft. De verhuurder heeft dan enkel een concurrente faillissementsvordering.
We zagen eerder dat als er wel toestemming van de verhuurder is de curator met
een boedelvordering geconfronteerd kan worden. Met andere woorden: hoe
slechter de huurder zich gedraagt, hoe minder verhaalsmogelijkheden er voor
de verhuurder overblijven als de huurder failleert.54

54. GS Huurrecht, artikel 224 Boek 7 BW, aant. 88.4.
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5. Conclusie

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij getracht uiteen te zetten wat er zoal
komt kijken bij de beëindiging van de huurovereenkomst in het geval de
huurder failleert en de curator voor oplevering van het onroerend goed moet
zorgdragen. Zoals gebleken is, maakt het voor de vordering van de verhuurder
ten aanzien van leegstandsschade een groot verschil of de huurovereenkomst
door opzegging of door ontbinding eindigt.

Indien de huurovereenkomst wordt opgezegd op grond van artikel 39 Fw, kan
een verhuurder geen vordering tot vergoeding van leegstandsschade indienen.
Bij ontbinding van de huurovereenkomst kan dit anders liggen, namelijk als de
huurovereenkomst erin voorziet dat de verhuurder recht heeft op vergoeding
van de gederfde huurpenningen over de resterende oorspronkelijke looptijd.
Daarbij is van belang dat de curator een contractuele bepaling tot ontbinding bij
faillissement van de huurder kan vernietigen op grond van artikel 7:291 BW,
doch uitsluitend voor zover het bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW betreft.

Na de beëindiging van de huurovereenkomst dient de curator het pand weer aan
de verhuurder op te leveren. Over de staat waarin het pand zich bevindt, kunnen
de nodige discussies ontstaan.

Allereerst is het de vraag of de verhuurder van de curator kan vorderen dat de
curator zelf tot herstel van het pand in de oorspronkelijke staat overgaat. Dit
lijkt in strijd met de paritas creditorum, maar of een beroep van de curator op dit
beginsel te allen tijde opgaat, is maar zeer de vraag. Het argument dat de curator
niet aan een veroordeling zal kunnen voldoen, omdat hij nog niet kan inschatten
of het boedelactief toereikend zal zijn, lijkt in veel gevallen in ieder geval
uitkomst te bieden.

Verder kunnen de verhuurder en de curator in een discussie belanden over de
kwalificatie van de vordering van de verhuurder tot herstel van het pand in oude
toestand. Als de curator de huurovereenkomst opzegt, is de betreffende vorde-
ring van de verhuurder een boedelvordering. Indien de verhuurder opzegt of
ontbindt, is dat niet het geval en betreft het enkel een niet-verifieerbare
vordering. Dit zal voor een verhuurder vreemd overkomen, omdat de opzegging
van de huurovereenkomst enkel een formaliteit betreft en het ook vanuit
huurrechtelijk oogpunt niet heel goed te verdedigen is. Vanuit de positie van
de curator bezien, is het uiteraard onwenselijk dat de opzegging door de curator
zelf tot een (aanzienlijke) boedelvordering leidt.
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Over de vraag hoe de vordering van de verhuurder tot vergoeding van schade
aan het gehuurde gekwalificeerd moet worden, zal de Hoge Raad zich gaan
uitlaten. Onze verwachting is dat de Hoge Raad deze vordering niet als
boedelvordering zal bestempelen, maar het wachten is op ons hoogste rechts-
college.

Kort samengevat is de vordering van de verhuurder tot herstel in oude toestand
en de vordering ter zake de ontruimingskosten een boedelvordering als de
curator de huurovereenkomst opzegt en een niet-verifieerbare vordering als de
verhuurder opzegt of ontbindt. De vordering van de verhuurder tot ongedaan-
making van ongeoorloofde veranderingen en schade is volgens de huidige stand
van zaken een faillissementsvordering, maar hierover zal de Hoge Raad zich
gaan uitlaten.

Al met al kan wel gezegd worden dat de beëindiging van de huurovereenkomst
een soort Stratego is: elke stap van jezelf kan de nodige gevolgen hebben, maar
je kunt ook niet altijd op de ander gaan zitten wachten. Dan kun je weleens te
laat zijn……
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Indeplaatsstellingsverzoek van de curator

Vechten tegen de bierkaai?

MR. J.J.M. QUIRIJNEN1

Menig curator van een failliete huurder ziet het doen van een indeplaatsstel-
lingsverzoek als het vechten tegen de bierkaai. Immers, de verhuurder kan bij
faillissement de huurovereenkomst op grond van art. 39 Fw opzeggen en wat
kan de curator dan nog? Het antwoord op deze vraag is interessant, omdat een
succesvolle verkoop van de onderneming met behulp van een indeplaatsstelling
de boedel een flinke slok op een borrel kan schelen.

Inleiding

Een contract geldt tussen contractspartijen. Een contractspartij kan zichzelf
daarom slechts vervangen wanneer de wederpartij daarmee instemt (art. 6:159
BW). Artikel 7:307 BW vormt hierop een wezenlijke uitzondering.2 Dit bepaalt
dat de huurder van een bedrijfsruimte een contractsovername, zonder vrijwillige
medewerking van de verhuurder, kan bewerkstelligen door een verzoek tot
machtiging daarvoor in te dienen bij de rechter: de indeplaatsstelling.

Ook een curator kan een indeplaatsstellingsverzoek indienen wanneer het door
de gefailleerde in het gehuurde bedrijfspand uitgeoefende bedrijf wordt
verkocht. Probleem is echter dat de verhuurder op grond van art. 39 Fw de
bevoegdheid heeft de huurovereenkomst op te zeggen. Dit maakt een
indeplaatsstelling voor de curator onmogelijk ofwel zinloos, gezien het feit
dat de overeenkomst is beëindigd of binnen korte termijn zal eindigen. Er zijn
echter situaties waarin art. 39 Fw buiten werking wordt gesteld, waardoor de
curator wel een indeplaatsstelling kan effectueren. De vraag is wanneer dit het
geval is en welke mogelijkheden dit de curator biedt.

De wettelijke regeling tot indeplaatsstelling

Om als huurder van een 290-bedrijfsruimte het in die ruimte uitgeoefende
bedrijf te kunnen overdragen, is het in de regel van belang dat de overnemer

1. Werkzaam als juridisch medewerkster bij Turnaround Advocaten te Best. Met dank aan
mr. J.A. van der Meer voor zijn suggesties en kritische blik.

2. A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke, De huurbepalingen verklaard,
Deventer: Kluwer 2006, p. 249.
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tevens in de huurrechten kan treden, dus ‘in de plaats kan worden gesteld’.
290-bedrijfsruimtes zijn ruimtes als omschreven in art. 7:290 BWen betreffen –
kort gezegd – bedrijfsruimtes voor de detailhandel, horeca en ambachtszaken.
De wetgever heeft art. 7:307 BW (voorheen art. 7A:1635 BW) bedoeld om de
door de middenstand zorgvuldig in der jaren opgebouwde goodwill en
investeringen in het pand door overdracht aan een derde te gelde te kunnen
maken.3 De middenstand is namelijk afhankelijk van haar locatie voor onder
meer de overdracht van inventaris en goodwill. Art. 7:307 BW dient dan ook
om onnodig verlies van investeringen en goodwill te voorkomen.4

De huurder heeft twee mogelijkheden om de indeplaatsstelling te effectueren.
Allereerst kan de huurder de indeplaatsstelling met de verhuurder overeen-
komen. Wanneer de verhuurder echter niet wil meewerken aan de overgang
van de huurovereenkomst, kan de huurder een verzoek tot indeplaatsstelling
richten aan de rechter,5 aldus art. 7:307 BW.6

Om als huurder een indeplaatsstelling tegen de wil van de verhuurder af te
dwingen, dient aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Het voldoen aan
deze voorwaarden betekent niet dat de rechter de indeplaatsstelling ook zal
toekennen. Hij kan daartoe overgaan, maar is daartoe niet verplicht.7 Wil de
vordering van de huurder tot indeplaatsstelling kans van slagen hebben, dan
dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
1. Er moet sprake zijn van overdracht van het door de huurder in het gehuurde

uitgeoefende bedrijf en het bedrijf moet door de opvolgende huurder
worden voortgezet;

2. De voorgestelde opvolgende huurder dient voldoende waarborgen te
bieden voor een correcte nakoming van de huurovereenkomst en voor
een behoorlijke bedrijfsuitoefening;

3. De huurder dient een zwaarwegend belang te hebben bij de overdracht.8

3. Kamerstukken II 1969/1970, 8875, nr. 3 (MvT), p. 16.
4. Rb. Arnhem 6 maart 1997, JOR 1997, 56 (Lomans q.q./Rappange).
5. A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke, De huurbepalingen verklaard,

Deventer: Kluwer 2006, p. 249: “De uitspraak van de rechter doet het huurderschap niet
overgaan. Dat doet de huurder, nadat hij de machtiging verkregen heeft, zelf: hij stelt de
derde als huurder ‘in zijn plaats’”.

6. HR 16 juni 1978, NJ 1979, 22; HR 8 mei 1992, NJ 1992, 690 (Schuitema Zuid/Schuitema
Vastgoed).

7. M.F.A. Evers, Huurrecht bedrijfsruimten, Deventer: Kluwer 2003, p. 183.
8. Rb. Arnhem 6 maart 1997, JOR 1997, 56 (Lomans q.q./Rappange); M.F.A. Evers, Huurrecht

bedrijfsruimten, Deventer: Kluwer 2003, p. 183.
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1. Overdracht en voortzetting uitgeoefend bedrijf
Er moet sprake zijn van een in het gehuurde uitgeoefende bedrijf dat bij
overdracht wordt voortgezet. Dit betekent dat sprake moet zijn van een
daadwerkelijke bedrijfsuitoefening ten tijde van de overdracht.9 Een slijterij
die vanwege het ontbreken van de juiste vergunningen niet draaiende is, valt
hier dus niet onder. Daarnaast dient de mogelijkheid tot voortzetting door
degene wiens indeplaatsstelling als huurder gevorderd wordt, aanwezig en
gewaarborgd te zijn. Ten slotte dient de nieuwe huurder in het pand een
gelijksoortig bedrijf te vestigen.10 Een bakker die zijn bedrijf overdraagt kan
dus niet verzoeken een bloemist in zijn plaats te stellen. Dit is logisch gezien het
feit dat de regeling van art. 7:703 BW in het leven is geroepen om behoud van
goodwill en investeringen te waarborgen.

De huurder dient er daarnaast op bedacht te zijn dat hij in beginsel de
machtiging tot indeplaatsstelling dient te vorderen, vóórdat de bedrijfsover-
dracht wordt gerealiseerd. De machtiging kan ook na de bedrijfsoverdracht
worden gevorderd, mits de huurder zo spoedig mogelijk na de overdracht het
nodige doet om tot de indeplaatsstelling te komen. Dit betreft niet alleen het
indienen van een verzoek tot indeplaatsstelling bij de rechter, maar ook de
situatie waarin hij de huurder buiten rechte verzoekt met de contractsovername
in te stemmen. Als de verhuurder daarmee niet instemt, moet de huurder
spoedig in rechte machtiging tot indeplaatsstelling vorderen.11

2. Voldoende waarborgen overnemer
Wanneer de beoogde overnemer onvoldoende waarborgen biedt voor een
volledige nakoming van de huurovereenkomst en/of voor een behoorlijke
bedrijfsuitoefening, dient de rechter het verzoek tot indeplaatsstelling af te
wijzen.12 Dit ongeacht of de huidige huurder een zwaarwegend belang heeft bij
de voortzetting van de overeenkomst. Van de verhuurder hoeft niet te worden
verwacht dat hij genoegen neemt met een huurder die onvoldoende solide is of
van wie geen behoorlijke exploitatie kan worden verwacht.13

9. Zie Rb. Haarlem 23 december 1975, NJ 1976, 390.
10. Zie Rb. Haarlem 23 december 1975, NJ 1976, 390.
11. HR 14 april 2000, NJ 2000, 409; Hof Leeuwarden 7 maart 2007, LJN BA0416 (Plassania/

Reimborg).
12. H.J. Rossel 2009 (T&C BW), art. 7:307 BW, aant. 3.
13. Kamerstukken II 1969/1970, 8875, nr.3 (MvT), p. 16.
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3. Zwaarwegend belang aan de zijde van de huurder
De huurder – dus degene die bij de rechter een verzoek indient tot indeplaats-
stelling – dient een voldoende zwaarwegend belang te hebben bij de overdracht.14

Het belang van de huurder dient zwaarwegend te zijn, omdat de verhuurder
gedwongen wordt een nieuwe huurder te aanvaarden die hij zelf niet heeft
gekozen.15 Niet alleen de belangen van de huurder spelen mee, ook belangen van
de verhuurder dient de rechter in overweging te nemen.16 Wanneer aan alle
bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan het dus nog steeds zo zijn dat
vanwege zwaarwegende belangen aan de zijde van de verhuurder de indeplaats-
stelling wordt afgewezen.

Indeplaatsstelling door de curator

Het is voor een curator van een bedrijf dat een 290-bedrijfsruimte huurt van
groot belang om een indeplaatsstelling te kunnen bewerkstelligen. Dit biedt de
curator namelijk de mogelijkheid goodwill en investeringen – de belangrijkste
activa van zo’n bedrijf – te gelde te maken. Wanneer de curator geen gebruik
maakt of kan maken van de indeplaatsstelling kan dit – zo blijkt uit de praktijk –
behoorlijk in de papieren lopen.

Een goed voorbeeld betreft het faillissement van Plassania Beheer B.V. (hierna
Plassania), de onderneming van wijlen Sjoerd Kooistra. Plassania hield zich bezig
met het beheren, verpachten, in- en verkopen van en beleggen in (horeca-)
ondernemingen en onroerend goed.17 De onderneming huurde onder meer van
Heineken diverse horecapanden. Voorafgaand aan het faillissement van Plassania
had Heineken vanwege huurachterstanden de panden laten ontruimen en de
inventarissen in vuistpand genomen. Toen Plassania failliet ging wilde de curator
de zaken verkopen, maar daarvoor waren indeplaatsstellingen benodigd.
Heineken weigerde medewerking te verlenen aan de indeplaatsstellingen, waar-
door de curator niets anders restte dan verzoeken tot indeplaatsstelling in te dienen
bij de rechter. Dit liet de curator in overleg met de R-C achterwege, omdat de kans
van slagen zeer gering was. Er was immers geen sprake meer van een daadwerke-
lijke bedrijfsuitoefening. Omdat de curator afzag van een gang naar de rechter

14. Het gaat uitsluitend om het belang van de huurder, niet van degene die hij in zijn plaats wil
stellen, aldus A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk en E.E. de Wijkerslooth-Vinke, De huurbepalingen
verklaard, Deventer: Kluwer 2006, p. 251.

15. M.F.A. Evers, Huurrecht bedrijfsruimten, Deventer: Kluwer 2003, p. 185-186.
16. HR 5 februari 1993, NJ 1993, 506 (Dekamarkt/Honigh).
17. Aldus de bedrijfsomschrijving bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, KvK

nummer 02037825.
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betaalde Heineken € 250.000.18 Volgens horecamakelaars – aldus de auteurs van
het boek ‘De zaak Kooistra’ – was de goodwill van de zaken op dat moment
echter naar schatting € 10 miljoen waard.19

In beginsel is het voor de curator niet mogelijk een verzoek tot indeplaatsstel-
ling te doen, wanneer de verhuurder de huurovereenkomst op grond van art. 39
Fw heeft opgezegd. Immers, de overeenkomst is of wordt beëindigd dus
indeplaatsstelling heeft geen zin meer. Art. 39 Fw is dwingend recht waardoor
zware eisen gelden, wil men de werking van dit artikel terzijde kunnen
schuiven.20 Onder bepaalde omstandigheden is het echter voor de verhuurder
niet toegestaan zich te beroepen op art. 39 Fw, namelijk wanneer de verhuurder
misbruik maakt van zijn bevoegdheid en/of de verhuurder in strijd met de
redelijkheid en billijkheid handelt.21 In dat geval heeft opzegging door
de verhuurder geen rechtsgevolg, waardoor de rechter de mogelijkheid krijgt
de indeplaatsstelling toe te wijzen.22

De curator kan een verzoek tot indeplaatsstelling indienen, ongeacht of de
verhuurder de overeenkomst al heeft opgezegd op grond van art. 39 Fw. Het
betreft dus geen ‘rat race’ tussen curator en verhuurder. Van belang is dat de
huurovereenkomst nog niet is beëindigd. De curator dient daarom rekening te
houden met de opzegtermijn die geldt om niet-ontvankelijkheid te voorkomen.23

Wil de curator een geslaagd indeplaatsstellingsverzoek doen zal hij in ieder
geval moeten aantonen dat sprake is van één van bovenstaande situaties,
waardoor art. 39 Fw ter zijde kan worden gesteld. De vraag is wanneer dit
het geval is. Hieraan is in de rechtspraak invulling gegeven, waarbij voor-
namelijk de vereisten van art. 7:307 BW een belangrijke rol spelen. Zoals
hiervoor reeds uiteengezet betreffen deze vereisten:
1. Overdracht en voortzetting uitgeoefend bedrijf;
2. Voldoende waarborgen overnemer;
3. Zwaarwegend belang huurder (curator).

18. Tweede openbaar faillissementsverslag Plassania Beheer B.V., alinea 3.7.
19. J. van Kleef en H.W. Smits, De zaak Kooistra. Opkomst en ondergang van een horecamag-

naat, Amsterdam/Antwerpen: Uitgever L.J. Veen 2011, p. 243.
20. F.C. Borst, ‘Faillissement van de verhuurder’, WR 2007, 56, par. 3.1.
21. F.C. Borst, ‘Faillissement van de verhuurder’, WR 2007, 56, par. 2.1; M.F.A. Evers,

Huurrecht bedrijfsruimten, Deventer: Kluwer 2003, p. 89; Rb. Amsterdam (KG) 5 septem-
ber 2012, LJN BX6998, r.o. 10.

22. F.C. Borst, ‘Faillissement van de verhuurder’, WR 2007, 56, par. 3.1.
23. Rb. Amsterdam 29 november 1994, KG 1994, 450, r.o. 6.
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1. Overdracht en voortzetting uitgeoefend bedrijf
Allereerst is het van belang dat de curator een overnemer vindt die het bedrijf
ook daadwerkelijk voortzet. In een zaak bij de rechtbank Arnhem van 6 maart
1997 wilde de curator een eetcafé overdragen aan een makelaar die niet zelf de
zaak zou gaan runnen maar daarvoor een niet gelieerde partij wilde zoeken. Dit
terwijl onderverhuur in het contract was uitgesloten. Van voorzetting van het
uitgeoefende bedrijf is dan geen sprake.24

In sommige situaties is wel ruimte voor verbreding van de definitie ‘uit-
geoefend bedrijf’. De onderneming Kral Textiel BV huurde een winkelpand
van BNS om daarin een fotowinkel uit te baten. Door de opkomst van digitale
fotografie ontwikkelde de winkel zich tot een Photo-phone winkel. Tegen het
wijzigen van de winkelformule had BNS nooit bezwaar gemaakt. Wanneer Kral
Textiel BV failliet gaat wil Intis, onderdeel van KPN, de winkel overnemen. De
curator verzoekt daarom een indeplaatsstelling. BNS stelt dat geen ruimte is
voor een indeplaatsstelling omdat geen sprake is van voortzetting van een
uitgeoefend bedrijf. De rechtbank oordeelt echter dat in dit geval de definitie
‘voortzetting’ in een breder kader moet worden geplaatst en wijst de inde-
plaatsstelling toe.25

Het vereiste ‘overdracht van het uitgeoefende bedrijf’, brengt met zich dat
sprake moet zijn van overdracht van de onderneming, niet slechts overdracht
van activa. Het is echter lastig te bepalen wanneer sprake is van een
bedrijfsoverdracht en wanneer het een activatransactie betreft. In HR 10 januari
2003 sloot de curator een overeenkomst t.a.v. de overdracht van bedrijfs-
inventaris, voorraden en goodwill. Deze overdracht werd bestempeld als
activatransactie waardoor geen ruimte was voor een indeplaatsstelling.26

In 2008 werd in een andere zaak door het hof Den Haag bepaald dat wel sprake
was van bedrijfsoverdracht: ‘Hoewel Cabout de exploitatie van haar bedrijf
had gestaakt en er van concrete (over te nemen) bedrijvigheid geen sprake was,
terwijl van de overgedragen elementen zoals hiervoor aangeduid [beeldmer-
ken, logo’s, klantenbestanden/-gegevens, overige zaken benodigd voor de
voortzetting van een onderneming, orderportefeuille, inventaris, software en
telefoonnummers], de voorraad en inventaris het meest concrete en tastbare
bestanddeel is, betekent dat niet dat er enkel sprake is van overdracht van
activa. (…) Het hof hecht daarbij ondermeer betekenis aan het feit dat, blijkens

24. Rb. Arnhem (KG) 6 maart 1997, JOR 1997, 56.
25. Rb. Leeuwarden 15 augustus 2006, LJN AY6458.
26. HR 10 januari 2003, JOL 2003, 20.
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de email van de curator van 12 oktober 2005, de “onderneming” wenst te
verkopen’.27 Hieruit lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken dat het voor
de curator voornamelijk van belang is de verkoop consequent te duiden als
bedrijfsoverdracht of overdracht van de onderneming.

2. Voldoende waarborgen overnemer
Wil het verzoek tot indeplaatsstelling een kans van slagen hebben, dient de
curator aan te tonen dat de overnamekandidaat over voldoende waarborgen
beschikt voor een correcte nakoming van de huurovereenkomst en voor een
behoorlijke bedrijfsuitoefening. Deze informatie dient tijdig te worden aange-
leverd.28 Het aanbieden van een bankgarantie of waarborgsom alleen is niet
voldoende; er moet uit de informatie duidelijk blijken dat sprake is van een
solide overnemer.29 Wanneer de overnemer in het verleden geen jaarstukken bij
het handelsregister heeft gedeponeerd, rechtvaardigt dit twijfel ten aanzien van
de vraag of zij voldoende waarborgen biedt. Deze omstandigheid is echter niet
zonder meer doorslaggevend, het is aan de curator en overnemer om het
tegendeel te bewijzen.30 Daarnaast dient de curator aan te tonen dat de
overnemer in staat is de bedrijfsvoering op juiste wijze over te nemen.31 De
stelling dat de overnemer elders in Nederland succesvol is, is niet voldoende.32

3. Zwaarwegend belang curator
Een derde vereiste is dat de curator een zwaarwegend belang heeft bij de
indeplaatsstelling. Dit belang van de curator wordt vervolgens afgewogen tegen
het belang van de verhuurder. In de rechtspraak bestaat discussie over de vraag
wanneer sprake is van een zwaarwegend belang aan de zijde van de curator.

In 2003 heeft de rechtbank bepaald dat de enkele omstandigheid dat de huurder
van de bedrijfsruimte is gefailleerd, niet meebrengt dat de curator een zwaar-
wegend belang heeft bij de indeplaatsstelling.33 Daarvoor is meer nodig. Ook
bepaalde de rechtbank dat wanneer de curator een inspanningsverplichting

27. Hof Den Haag 5 juni 2008, LJN BD5882, r.o. 8.
28. Rb. Arnhem 27 augustus 2010, JOR 2011, 132.
29. Rb. Rotterdam (KG) 2 april 2010, LJN BM1612, r.o. 4.12; Rb. Dordrecht (KG) 30 januari

2004, LJN AO4936.
30. HR 14 april 2000, NJ 2000, 409, r.o. 3.6.
31. Rb. Arnhem 27 augustus 2010, JOR 2011, 132.
32. Rb. Den Haag (KG) 6 juli 2009, LJN BJ1557.
33. HR 10 januari 2003, JOL 2003, 20: A-G Bakels komt niet toe aan de vraag of sprake is van

een zwaarwegend belang, omdat hij op andere gronden de indeplaatsstelling afwijst. De HR
geeft geen inhoudelijk oordeel, omdat sprake is van een art. 81 RO situatie.
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aangaat ten opzichte van de overnemer ten aanzien van de indeplaatsstelling, er
alsnog geen sprake is van een zwaarwichtig belang aan de zijde van de curator
indien het risico voor het slagen van de indeplaatsstelling volledig bij de koper
ligt.34 In deze zaak was mede van belang dat het ging om een activatransactie in
plaats van de overdracht van een bedrijf.

Ook het belang van de curator om voor de boedel een zo hoog mogelijk
opbrengst te verkrijgen bij de verkoop van de onderneming is niet zonder meer
met een zwaarwichtig belang gelijk te stellen, aldus het hof Den Haag in 2008.
Het feit dat de overnemer de huur aan de verhuurder heeft voldaan tot het
moment van opzegging van de huurovereenkomst en dat dit heeft geleid tot
vermindering van een boedelschuld van de failliete boedel, maakt dit volgens
het hof niet anders.35

Opvallend is dat het hof Den Haag een half jaar later een tegengesteld oordeel
velt. In deze zaak bepaalt het hof dat de curator een zwaarwichtig belang heeft
bij de doorstart, omdat hiermee kapitaalverlies voor de boedel en haar
crediteuren wordt voorkomen en een groot deel van de werkgelegenheid wordt
veilig gesteld. Het hof overweegt: ‘Aan een en ander doet niet af dat (…) ten
behoeve van de doorstart geen ontbindende voorwaarde is opgenomen voor het
geval de indeplaatsstelling niet zou kunnen worden gerealiseerd. De aanvul-
lende werking van de redelijkheid en billijkheid brengt immers mee dat de
curator zich ten behoeve van die doorstart zal inspannen, waarmee zijn belang
daarbij naar het oordeel van het hof in voldoende mate is gegeven’.36 Hier
bepaalt het hof dat de inspanningsverplichting dus wel voldoende is om te
spreken van een zwaarwichtig belang. Dat in deze casus wel, en in die van
10 januari 2003 en 5 juni 2008 niet, wordt geoordeeld dat sprake is van een
zwaarwegend belang aan de zijde van de curator kan gelegen zijn in het feit dat
het hier ging om de overname van meerdere ondernemingen die bijeen dienden
te worden gehouden en het feit dat door de overname een groot deel van de
werkgelegenheid behouden kon blijven.37 Toch kan gesteld worden dat –

kijkend naar de ontwikkelingen in de rechtspraak op dit vlak – het zwaar-
wegend belang van de curator eerder wordt aangenomen.

34. HR 10 januari 2003, JOL 2003, 20: A-G Bakels komt niet toe aan de vraag of sprake is van
een zwaarwegend belang, omdat hij op andere gronden de indeplaatsstelling afwijst. De HR
geeft geen inhoudelijk oordeel, omdat sprake is van een art. 81 RO situatie.

35. Hof Den Haag 5 juni 2008, LJNBD5882.
36. Hof Den Haag 23 december 2008, LJN BG9680.
37. Zie ook Rb. Amsterdam (KG) 5 september 2012, LJN BX6998, r.o. 12 & 13, waarin

vergelijkbare omstandigheden ervoor zorgden dat de belangen van de curators prevaleerden
boven de belangen van de verhuurder.
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Belangen verhuurder
Naast de belangen van de curator wordt ook gekeken naar de belangen van de
verhuurder. Het feit dat de curator een zwaarwichtig belang heeft, maakt niet
dat de indeplaatsstelling ook direct wordt toegewezen. De belangen van de
verhuurder wegen zwaar, omdat het gaat om een vergaande maatregel; de
verhuurder wordt gedwongen een contract aan te gaan met een partij die zij zelf
niet heeft gekozen.

In 1990 werd bepaald dat de verhuurder de opzegging van art. 39 Fw niet
mocht gebruiken om een onredelijk voordeel ten nadele van de boedel en van
de andere schuldeisers te verwerven, bijvoorbeeld door te profiteren van door
de huurder opgebouwde goodwill of van door de huurder aangebrachte
voorzieningen, welke niet zonder kosten of schade uit het gehuurde konden
worden verwijderd.38 In dit geval was sprake van misbruik van bevoegdheid,
hetgeen maakte dat art. 39 Fw geen rechtsgevolg had. In 1992 bepaalde de
rechtbank Arnhem dat het opzeggen van de overeenkomst op grond van art. 39
Fw met geen ander doel dan de indeplaatsstelling te voorkomen misbruik van
recht oplevert.39

Later – in 1996 – werd niet alleen op grond van misbruik van bevoegdheid het
gebruik van art 39 Fw buiten werking gesteld, maar ook wanneer het belang
van de curator prevaleerde boven het belang van de verhuurder. Dit was het
geval in de zaak rond Eetcafé Pépé. De verhuurder van dit pand wilde niet
meewerken aan een indeplaatsstelling, omdat hij het café zelf wilde gaan
uitbaten. Hier bepaalde de rechter: ‘Het eventuele belang van [verhuurder] om
zelf de exploitatie voort te zetten, mede in aanmerking genomen dat zij dan een
vermogensvoordeel ten laste van de boedel van ƒ 100.000,- behaalt, valt weg
tegen voormeld zwaarwichtig belang van de curator.’40 Waar art. 39 Fw
voorheen enkel buiten werking gesteld kon worden wanneer sprake was van
misbruik van bevoegdheid door de verhuurder, bestaat sinds 1996 ook de
mogelijkheid art. 39 Fw op grond van de redelijkheid en billijkheid buiten
werking te stellen wanneer het belang van de curator prevaleert. Ook deze
ontwikkeling heeft de kans van slagen van een indeplaaststellingsverzoek bij de
rechter vergroot.

Er zijn ook gevallen waarin het belang van de verhuurder prevaleert, onder
andere wanneer sprake is van een hoge huurachterstand en er geen uitzicht is op
voldoening van het bedrag. Hiervan was bijvoorbeeld sprake in de zaak bij de

38. Rb. Leiden 19 december 1990, NJ 1991, 571.
39. Rb. Arnhem (KG) 13 februari 1992, KG 1992, 99.
40. Rb. Den Haag 11 maart 1996, JOR 1996, 37, r.o. 16.
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rechtbank Den Bosch van 6 maart 1997. In dit geval nam de rechtbank in
overweging dat de verhuurder een zwaarwegend belang bij de beëindiging van
de huurovereenkomst had, aangezien er sprake was van een insolvente huurder
en noch de curator noch de mogelijke overnemer aangeboden hadden de
huurachterstand te voldoen.41 Om dit te voorkomen dient de curator de
verhuurder voldoende zekerheid te stellen door bijvoorbeeld de achterstallige
huur te voldoen.42

Aandachtspunten
Naast dat de curator aan bovenstaande vereisten dient te voldoen, dient de
curator ook met een aantal andere zaken rekening te houden.

Tijdig indienen verzoek tot indeplaatsstelling
Zo dient de curator het verzoek tot indeplaatsstelling tijdig in te dienen en
hiervan de verhuurder tijdig op de hoogte te stellen. In het kader van een
mogelijke indeplaatsstelling is het bovendien raadzaam om als curator de
huurovereenkomst niet te voorbarig op te zeggen. In een zaak van de rechtbank
Den Bosch uit 2009 gaf de curator de verhuurder uitdrukkelijk de opdracht de
huurovereenkomst op te zeggen,43 waarna zich een overnamekandidaat aan-
diende waardoor hij alsnog een verzoek deed tot indeplaatsstelling. Dit verzoek
kwam te laat, omdat de verhuurder al op goede gronden – namelijk op verzoek
van de curator zelf – had opgezegd.44

Daarnaast dient de curator in gedachte te houden dat een afkoelingsperiode
(art. 63a Fw) zich niet verzet tegen het doen van een huuropzegging overeen-
komstig art. 39 Fw, maar slechts tegen het eindigen van de huurovereenkomst
tijdens de afkoelingsperiode. De opzegging die valt in die periode wordt
geconverteerd in een opzegging tegen de eerste dag na afloop daarvan.45

Wanneer de curator een indeplaatsstellingsverzoek wil doen, dient hij hiermee
rekening te houden, om niet-ontvankelijkheid te voorkomen doordat de over-
eenkomst al is beëindigd.

41. Rb. Arnhem (KG) 6 maart 1997, JOR 1997, 56 (Lormans q.q./Rapange).
42. Rb. Amsterdam (KG) 5 september 2012, LJN BX6998, r.o.11. In deze zaak werd tevens

boedelactief gereserveerd voor toekomstige huur, omdat de curator de voorzieningenrechter
verzocht de mogelijke overnemer reeds het pand te laten betrekken in afwachting van de
bodemprocedure betreffende de indeplaatsstelling.

43. Rb. Den Bosch (kantongerecht Eindhoven) 17 december 2009, JOR 2010, 246, r.o. 2.3.
44. Rb. Den Bosch (kantongerecht Eindhoven) 17 december 2009, JOR 2010, 246.
45. Rb. Den Haag 13 maart 1996, NJ 1997, 714.
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Voorwaarden van de rechter
Wanneer de rechter de machtiging tot indeplaatsstelling toewijst, kan hij hieraan
voorwaarden stellen of daarbij een last opleggen, aldus art. 7:307 lid 3 BW.
Een voorbeeld hiervan is de verplichting een (extra) bankgarantie af te geven,
of de voorwaarde dat de met de overnemer in een groep verbonden vennoot-
schappen zich hoofdelijk moeten verbinden voor de verplichtingen uit de
huurovereenkomst.46 Bij het verzoek tot indeplaatsstelling dienen de curator
en de mogelijke overnemer met dit gegeven rekening te houden.

Overleg met de verhuurder
De rechtbank hecht waarde aan de omstandigheid dat de curator, alvorens naar
de rechter te stappen, in overleg treedt met de verhuurder. De curator dient
daarbij de verhuurder de kans te geven met een kandidaat-huurder te komen.
Wanneer de curator dit niet doet bestaat de kans dat op grond daarvan de
indeplaatsstelling wordt afgewezen.47

Verzoek gebruik pand
Wanneer de verhuurder niet wil meewerken aan een indeplaatsstelling kan het
een tijd duren alvorens een indeplaatsstelling mogelijk is. Om te voorkomen dat
door het verstrijken van de tijd de ‘going concern’ waarde van de onderneming
verloren gaat, kan de curator in kort geding eisen dat de mogelijke overnemer
(voorlopige) toestemming krijgt gebruik te maken van het pand. Wanneer de
kortgedingrechter verwacht dat de indeplaatsstelling wordt toegewezen, zal hij
toestemming geven voor de ingebruikname.48

Overeenkomst tot indeplaatsstelling vóór faillissement
Wanneer de verhuurder, de huurder en een derde (overnemer) voor faillietver-
klaring hebben ingestemd met een indeplaatsstelling van de huurder door de
derde (overnemer), dan is de verhuurder ook na faillietverklaring aan deze
afspraak gehouden. Wanneer de curator en de derde de afspraak na faillissement
gestand doen, is opzegging aan de zijde van de verhuurder op grond van art. 39
Fw niet meer mogelijk.49

Volgens de voorzieningenrechter Amsterdam (1994) is niet alleen de verhuur-
der gebonden, maar dient ook de huurder en de curator van de huurder zich te

46. Hof Den Haag 23 december 2008, LJN BG9680.
47. Rb. Arnhem (KG) 6 maart 1997, JOR 1997, 56 (Lomans q.q./Rapange).
48. Rb. Arnhem (KG) 13 februari 1992, KG 1992, 99; Rb. Amsterdam (KG) 5 september 2012,

LJN BX6998.
49. Rb. Leiden 19 december 1990, NJ 1991, 571; Hof Leeuwarden 14 mei 2008, LJN BD2424.

Indeplaatsstellingsverzoek van de curator

59



houden aan de voor faillissement overeengekomen afspraken. In casu ver-
huurde Rouvoet vanaf 1 februari 1991 een horecapand aan Molema die daarin
het café Goudi uitbaatte. Eind 1992 sloten Heineken en Rabobank een
borgstellingsovereenkomst waarbij Heineken zich voor ƒ 300.000 tot borg
verbond voor de schulden van Molema aan de bank. Tegelijk met deze overeen-
komst werd ook een overeenkomst gesloten tussen Rouvoet, Molema en
Heineken met betrekking tot de huurrechten van de bedrijfsruimte waarbij
werd overeengekomen dat Heineken in de plaats zou worden gesteld van Molema
op het moment dat de huurovereenkomst zou eindigen. Op 27 september 1994
werd Molema failliet verklaard en vervolgens werd door Rouvoet de huur-
overeenkomst opgezegd. De curator stapte naar de voorzieningenrechter en
vorderde dat het Rouvoet verboden werd de huurovereenkomst op te zeggen.
Dit omdat de curator een overnamekandidaat had gevonden die hij in de plaats
wilde stellen van Molema.

De Amsterdamse voorzieningenrechter bepaalde in deze zaak: ‘In dit geding is
niet aannemelijk geworden dat de driepartijenovereenkomst op grond van het
bepaalde in art. 42 Faillissementswet door de curator kan worden vernietigd.
Immers uit de overeenkomst blijkt dat Heineken als uitdrukkelijke voorwaarde
bij het verstrekken van de kredietfaciliteit heeft bedongen dat zij het gehuurde
kon huren bij beëindiging van de huur door Molema.50 (…)In dit geding doet
zich voorts de vraag voor of de bepaling in art. 7A:1635 lid 1 BW zich verzet
tegen een overeenkomst waarbij een huurder reeds voor het einde van de
huurovereenkomst met een derde en de verhuurder afspreekt dat die derde hem
zal opvolgen in de huurrechten. (…)Niet valt in te zien waarom dit artikel zich
ertegen zou verzetten dat een huurder reeds in een eerder stadium omtrent de
opvolging in de huurrechten afspraken met een derde maakt om op die manier
zijn investeringen gefinancierd te krijgen. (…)De overeenkomst houdt immers
in een toezegging van Molema aan Heineken om geen ander dan Heineken in
de plaats te stellen en de toezegging van Rouvoet om Heineken als opvolgend
huurder te accepteren. Op grond hiervan is voorshands aannemelijk dat het
Molema ten tijde van de faillietverklaring niet meer vrijstond om een verzoek
tot indeplaatsstelling te doen ten behoeve van een ander dan Heineken en dat
ook de curator dat recht derhalve niet toekomt.’51

Bierbrouwers blijken graag en veelvuldig gebruik te maken van de constructie
zoals hierboven beschreven.52 Zo ook bij Café Kaap Hoorn, een horecavilla
gelegen aan het Hoornse Meer in Groningen. Ook hier was Heineken een

50. Rb. Amsterdam 29 november 1994, KG 1994, 450, r.o. 7.
51. Rb. Amsterdam 29 november 1994, KG 1994, 450, r.o. 8.
52. ‘Heineken dringt zich op als huurder café’, Het Financieel Dagblad, 9 augustus 2007, pag. 3.
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driepartijenovereenkomst aangegaan (ten aanzien van een borgstelling van
een half jaar huur ter waarde van € 44.000), waarna de huurder failliet ging
en Heineken de huurovereenkomst overnam.53 Bovendien maakte de brouwer
aanspraak op de goodwill. Heineken stelde dat aangezien zij het recht had het
pand te huren, zij de facto eigenaar was van de goodwill. Op grond daarvan
stemde curatoren ermee in om aan Heineken een afkoopsom te betalen voor de
goodwill van € 700.000.54

Wanneer de curator gebonden is aan de afspraken gemaakt voor faillissement –
zoals de voorzieningenrechter Amsterdam stelt – is het voor hem niet meer
mogelijk een andere overnemer in de plaats te stellen. In de praktijk heeft dit tot
gevolg dat de curator geen optimale opbrengst kan genereren uit de verkoop
van de onderneming. Immers, de derde partij, bijvoorbeeld een brouwer, heeft
reeds als enige het recht de huuroverkomst over te nemen en zal daarom geen
hoge prijs bieden voor de failliete onderneming. Ook wanneer de curator de
failliete onderneming aan een andere – vaak door de brouwer zelf aangedragen –
uitbater verkoopt wordt het hem onmogelijk gemaakt de volledige waarde van
de inventaris en goodwill te incasseren, omdat de brouwer aanspraak maakt op
de goodwill en vaak een pandrecht heeft op de inventaris.

Overigens is het de vraag of de curator – zoals de Amsterdamse voorzieningen-
rechter in 1994 stelde – inderdaad gehouden is aan de voor faillissement
gesloten driepartijenovereenkomst. De curator zou zich kunnen beroepen op het
Nebula-arrest,55 waardoor hij niet gehouden zou zijn de overeenkomst na te
komen. Vervolgens is de curator afhankelijk van de stappen die de verhuurder
neemt. Wordt de huurovereenkomst wegens wanbetaling door de verhuurder
vóór faillissement opgezegd, dan treedt het huurintredingsrecht in werking en
wordt de derde huurder. Er is dan geen ruimte voor een indeplaatsstellings-
verzoek. Los van de vraag of de curator de driepartijenovereenkomst zou
kunnen vernietigen op grond van art. 42 Fw.

Echter, wanneer de verhuurder de huurovereenkomst opzegt na faillissement
(op grond van art. 39 Fw) zou de curator een indeplaatsstellingsverzoek kunnen
doen. Het is dan aan de rechter om te beoordelen of artikel 39 Fw terzijde
gesteld kan worden, op grond van de redelijkheid en billijkheid dan wel omdat
sprake is van misbruik van bevoegdheid.

53. In deze zaak heeft de verhuurder geprobeerd de huurintreding tegen te gaan, maar zonder
succes, zo blijkt uit Hof Leeuwarden 14 mei 2009, LJN: BD2424.

54. ‘Heineken dringt zich op als huurder café’, Het Financieel Dagblad, 9 augustus 2007, p. 3.
55. HR 3 november 2006, NJ 2007/155.
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Een andere situatie zou kunnen zijn dat de verhuurder de huurovereenkomst
niet opzegt, maar instemt met het indeplaatsstellingsverzoek van de curator. Er
is dan geen sprake van beëindiging van de huurovereenkomst, waardoor het
huurintredingsrecht uit de driepartijenovereenkomst niet in werking treedt.
Overigens zal in dit geval waarschijnlijk sprake zijn van contractbreuk aan
de zijde van de verhuurder ten aanzien van de driepartijenovereenkomst, omdat
deze vaak een bepaling bevat waarin staat dat de verhuurder bij faillissement
van de huurder de huurovereenkomst dient op te zeggen.

Zijn er voldoende mogelijkheden voor de curator?

Kijkend naar de ontwikkelingen in de rechtspraak van afgelopen 15 jaar kan
gesteld worden dat de kans dat een indeplaatsstellingsverzoek door de rechter
wordt toegewezen is vergroot. Zo wordt eerder aangenomen dat sprake is van
overdracht van de onderneming in plaats van overdracht van activa. Van belang
voor de curator in dit kader is dat hij consequent de benaming bedrijfsover-
dracht of overdracht van de onderneming hanteert om twijfel ten aanzien
hiervan te voorkomen.

Daarnaast lijkt eerder sprake van een zwaarwegend belang aan de zijde van de
curator ten aanzien van de indeplaatsstelling. Naarmate er meer op het spel
staat, zoals wanneer het gaat om de overname van meerdere ondernemingen die
bijeen moeten worden gehouden en/of wanneer door overname een groot deel
van de werkgelegenheid behouden kan blijven, wordt het zwaarwegend belang
aan de zijde van de curator eerder aangenomen.

Bovendien wordt de opzegging van de verhuurder op grond van art. 39 Fw
eerder buiten werking gesteld vanwege misbruik van bevoegdheid of omdat
opzegging in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is.

Voor de curator kleven er echter ook een aantal nadelen aan art. 7:307 BW,
waardoor het in bepaalde situaties lastig is met succes een indeplaatsstellings-
verzoek te doen. Wanneer de verhuurder het pand wegens betalingsachterstan-
den reeds voor faillissement heeft laten ontruimen is geen sprake van een
daadwerkelijke bedrijfsuitoefening, hetgeen een wettelijk vereiste is voor een
indeplaatsstelling. Ook wanneer verhuurder, huurder en een derde voor faillis-
sement een driepartijenovereenkomst hebben gesloten, waarbij aan de derde
een huurintredingsrecht wordt verleend, is het voor de curator lastig om alsnog
een indeplaatsstelling van een andere overnemer te bewerkstelligen. Ten
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aanzien hiervan zijn een aantal mogelijke scenario’s beschreven maar het is nog
de vraag hoe de rechter daarover oordeelt.

Gegeven de inbreuk op de contractsvrijheid die art. 7:307 BW met zich
meebrengt, blijft het lastig een geslaagd verzoek tot indeplaatsstelling te
doen. Toch zijn er voldoende positieve aanknopingspunten te vinden, die een
frequenter beroep op art. 7:307 BW door de curator zouden rechtvaardigen. Of
het vechten tegen de bierkaai is, valt dan ook nog te bezien. Kortom, curator,
laat je niet uit het veld slaan en ga de barricade op.
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De verhurende curator

MR. I.C.A. WILSCHUT1

§ 1. Inleiding

Het specifiek op huurovereenkomsten toegespitste artikel 39 Fw2 geldt enkel
voor het faillissement van een huurder, niet voor het faillissement van een
verhuurder. In de situatie dat de gefailleerde verhuurder is, zal vanzelfsprekend
wel het op wederkerige overeenkomsten toegesneden artikel 37 Fw3 van
toepassing zijn. In de literatuur is wel verdedigd dat de verhuurder zijn
verplichtingen uit een huurovereenkomst reeds is nagekomen door het ge-
huurde ter beschikking te stellen,4 waardoor ook art. 37 Fw niet van toepassing
zou zijn. De verplichtingen van de verhuurder eindigen echter niet met het
‘enkel’ ter beschikking stellen van het gehuurde; de huurovereenkomst

1. Mr. Iris Wilschut is advocaat bij Boels Zanders Advocaten NV, vestiging Maastricht. Met
dank aan mrs. Flip Schreurs, Wouter van de Wier en Yvonne Einig, eveneens als advocaten
aan dit kantoor verbonden, voor hun medewerking aan de totstandkoming van dit artikel.

2. “1. Indien de gefailleerde huurder is, kan zowel de curator als de verhuurder de huur
tussentijds doen eindigen, mits de opzegging geschiede tegen een tijdstip, waarop dergelijke
overeenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen. Bovendien moet bij de opzegging de
daarvoor overeengekomen of gebruikelijke termijn in acht genomen worden, met dien
verstande echter, dat een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. Zijn er
huurpenningen vooruitbetaald, dan kan de huur niet eerder opgezegd worden, dan tegen de
dag, waarop de termijn, waarvoor vooruitbetaling heeft plaats gehad, eindigt. Van de dag
der faillietverklaring af is de huurprijs boedelschuld. 2. Indien de gefailleerde pachter is,
vindt het bovenstaande overeenkomstige toepassing.”

3. “1. Indien een wederkerige overeenkomst ten tijde van de faillietverklaring zowel door de
schuldenaar als door zijn wederpartij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen
en de curator zich niet binnen een hem daartoe schriftelijk door de wederpartij gestelde
redelijke termijn bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen, verliest de curator het
recht zijnerzijds nakoming van de overeenkomst te vorderen. 2. Indien de curator zich wel
tot nakoming van de overeenkomst bereid verklaart, is hij verplicht bij die verklaring voor
deze nakoming zekerheid te stellen. 3. De vorige leden zijn niet van toepassing op
overeenkomsten waarbij de gefailleerde slechts verbintenissen op zich heeft genomen tot
door hem persoonlijk te verrichten handelingen.”

4. H.C.F. Schoordijk, ‘Dogmatiek loont’, NJB 1991, 443: ‘De verhuurder is zijn verplichting
nagekomen. Hij heeft het pand ter beschikking gesteld. Wij kunnen dus niet zeggen, dat een
overeenkomst door beide partijen niet is nagekomen’; en Kortmann in zijn noot onder
Gerechtshof Arnhem 8 april 1997, JOR 1997/61.
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bevat een bron van verplichtingen voor de verhuurder.5 Met onder meer
Wessels6 ben ik daarom van mening dat een duurovereenkomst – zoals een
huurovereenkomst – tijdens de looptijd daarvan nimmer als voltooid kan
worden beschouwd. Artikel 37 Fw is dus op de huurovereenkomst van de
failliete verhuurder toepasselijk. Dit betekent uiteraard niet dat artikel 37 Fw
ook daadwerkelijk altijd wordt toegepast.

In deze bijdrage staat de juridische positie van een verhurende curator centraal.
Het is van belang te beseffen dat een huurovereenkomst grofweg twee soorten
verplichtingen voor een verhuurder met zich meebrengt; een ‘negatieve’ hoofd-
verplichting tot het dulden dat een huurder gebruik maakt van het gehuurde en een
aantal ‘positieve’ verplichtingen, zoals het verhelpen van gebreken (art. 7:204
BW). Interessant is de vraag of en zo ja in hoeverre een curator verplicht is om
deze verschillende soorten verplichtingen te blijven nakomen. Welke mogelijk-
heden staan hem ter beschikking wanneer hij nakoming niet in het belang van de
boedel acht? Deze vragen zullen in het vervolg aan de orde komen.

Daarbij worden twee mogelijke situaties waarin de verhurende curator
zich kan gaan bevinden als uitgangspunt gehanteerd. Enerzijds is er de situatie
waarin een huurder gebruikmaakt van zijn bevoegdheid van artikel 37 Fw en de
curator aanschrijft met de vraag of de curator al dan niet van plan is de
verplichtingen uit de huurovereenkomst na te komen. Hierover gaat § 3.
Anderzijds de situatie waarin de huurder dit niet doet (§ 4). Zowel in het ene
als in het andere geval zal de verhurende curator zich moeten afvragen of de
boedel bij de bestaande huurovereenkomst is gebaat, een vraag waaraan § 3.1.
is gewijd. Uitgangspunt is immers het bekende kernbeginsel van de paritas
creditorum,7 het beginsel dat tot uitdrukking brengt dat de curator zijn taken in
het belang van alle gezamenlijke schuldeisers dient uit te oefenen, waarbij hij
de wettelijke rangorde van schuldeisers in acht neemt.8

In beginsel zal worden uitgegaan van de verhuurder die krachtens het
juridisch eigendom ofwel krachtens het zelfstandig recht van vruchtgebruik,
erfpacht of opstal over het gebruiksrecht van een zaak beschikt. Buiten
beschouwing blijft de verhuurder die het gebruiksrecht krachtens economisch
eigendom heeft verkregen. Een aparte paragraaf wijd ik evenwel aan het geval
waarin de failliete verhuurder zelf het gebruiksrecht krachtens huur heeft
verkregen (§ 5).

5. Waarvan – naast het ter beschikking stellen van het gehuurde – het verschaffen van rustig
huurgenot ex art. 7:204 BW wellicht de meest verstrekkende is; uit deze verplichting vloeit
immers het herstel van gebreken en het uitvoeren van onderhoud voort.

6. Wessels Insolventierecht II (2009), par. 2941.
7. Van der Feltz, I, p. 339.
8. Ik ga hier even voorbij aan de rekenschap die de curator onder omstandigheden ook moet

geven aan belangen van de failliet zelf (zie art. 69 FW) en aan sommige maatschappelijke
belangen.
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Uiteindelijk zal ik concluderen dat de verhurende curator met een beroep op
de paritas creditorum zowel ten aanzien van de positieve als de negatieve
verplichtingen wanprestatie mag plegen, wanneer hij dat in het belang van de
boedel acht (§ 6). Ik vang echter aan met de voor het vervolg belangrijke
constatering dat het merendeel van de huurovereenkomsten niet zomaar na
datum van faillissement door een curator kan worden beëindigd en waarom dit
zo is (§ 2).

§ 2. Beëindiging van de huurovereenkomst veelal niet mogelijk

De wetgever heeft destijds in 1896 als uitgangspunt genomen dat het faillisse-
ment wederkerige (duur)overeenkomsten niet raakt.9 De wederzijdse verplich-
tingen die met de huurovereenkomst zijn aangegaan, blijven ook na datum
faillissement bestaan.

De eerste vraag die zich voordoet is wat de status is van een eventuele
contractuele ontbindingsmogelijkheid bij het faillissement van een verhuurder.
Kan een curator – wanneer hij dit in het belang van de boedel acht10 – van deze
ontbindingsmogelijkheid gebruikmaken, nu de huurovereenkomst in beginsel
niet door het faillissement wordt geraakt? Voor de beantwoording van deze
vraag dient onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende huur-
regimes waarop de huurovereenkomst betrekking kan hebben. Zo zal een
dergelijk beding in een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte of
290-bedrijfsruimte11 veelal in strijd zijn met de wettelijke opzegmogelijk-
heden12 en bijgevolg door de huurder van deze ruimten in beginsel vernietig-
baar zijn.

Daarbij komt dat de verhuurder van elk gebouwd onroerend goed, een
woonwagen of standplaats,13 de huurovereenkomsten met betrekking tot ge-
noemde ruimten slechts door een rechter kan laten ontbinden. Al met al betekent
dit dat een curator op grond van een contractuele ontbindingsmogelijkheid enkel

9. Van der Feltz, I, p. 409.
10. Over dit belang kom ik in paragraaf 3.1. nader te spreken.
11. Een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur

en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant-
of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander
indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse
levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is, dan wel die krachtens zulk
een overeenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf of voor de
uitoefening van een kampeerbedrijf, art. 7:290 lid 2 BW.

12. Art. 7:274 BW resp. 7:296 BW.
13. Behoudens in gevallen als beschreven in art. 7:231 lid 2 en 7:210 BW.
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tot buitengerechtelijke ontbinding kan overgaan indien er sprake is van huur van
roerende zaken of ongebouwde onroerende zaken.14

Tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst door de curator is derhalve
doorgaans niet mogelijk. Dit betekent dat beëindiging van de huurovereenkomst
enkel kan worden bewerkstelligd wanneer de huurder wanprestatie heeft gepleegd
(waarover meer in § 3.3). In het merendeel van de gevallen zal de huur-
overeenkomst – ondanks een contractuele beëindigingsmogelijkheid – in stand
blijven.

§ 3. Situatie 1: de huurder benadert de curator op grond van art. 37 Fw

Het uitgangspunt dat wederkerige overeenkomsten niet door het faillissement
worden geraakt komt uitdrukkelijk naar voren in art. 37 Fw. Dit artikel ziet
op de situatie dat geen der partijen de overeenkomst geheel is nagekomen.15

Dit geldt ook voor de huurovereenkomst. Indien de huurder wil dat de curator
de verplichtingen uit de huurovereenkomst zal nakomen, kan de huurder de
curator derhalve schriftelijk een redelijke termijn stellen.16 Indien de curator
deze termijn te kort vindt, kan hij de wederpartij mededelen binnen welke
termijn hij uitsluitsel kan geven. De curator heeft vervolgens een keuze:
nakomen onder het stellen van zekerheid, of (impliciet) afstand doen van zijn
recht nakoming van de huurder te vorderen.17

Gelet op het feit dat de curator beslissingen in het belang van de boedel (het
belang van de gezamenlijke schuldeisers) dient te nemen, zal de curator een
afweging moeten maken. Is de boedel dusdanig met de huur gebaat, dat hij zijn
verplichtingen als verhuurder zal nakomen onder het stellen van zekerheid?
Vragen die daarbij opkomen zijn; wanneer is de boedel gebaat, voor welke
verplichtingen dient zekerheid te worden gesteld en hoe ziet deze zekerheid er uit?

§ 3.1 Is de boedel met de huurovereenkomst gebaat?

Veelal zal nakoming van een huurovereenkomst niet veel problemen opleveren;
de curator hoeft immers slechts het gebruik van de huurder te dulden en zolang

14. Zie voor een voorbeeld waarin een verhuurder van deze bevoegdheid gebruik maakte toen
zijn huurder in surseance van betaling verkeerde het arrest HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406
(Baby XL/Amstel Lease Maatschappij).

15. Is één der contractanten, de failliet of de wederpartij, zijn verplichtingen uit de overeenkomst
geheel nagekomen, mist art. 37 Fw toepassing en gelden de regels van het gemene recht.

16. Welke termijn redelijk is, hangt af van de aard van de nakomingsverplichting aan de zijde
van de curator.

17. Voor beide is een machtiging van de R-C vereist, art. 68 lid 2 Fw.
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er geen dringende reparaties behoeven te worden verricht en de huurpenningen
aan de boedel ten goede komen, zal niet snel van benadeling van de boedel
sprake zijn. Het boedelactief neemt immers niet af, maar juist toe.

Er zijn situaties denkbaar waarin echter het boedelactief lijkt toe te nemen
(er worden immers normaliter huurpenningen voldaan), maar die toch een
negatieve invloed op de boedel kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een
huurder van een 290-bedrijfsruimte die een niet-marktconforme huurprijs
voldoet of aan een verhuurde woonruimte, hetgeen een waardedrukkend effect
zou kunnen hebben. Door gebruik van de zaak te maken, ontrekt de huurder een
bepaalde waarde uit de boedel waarvoor de boedel een lagere waarde in retour
ontvangt. De vraag doet zich dan voor of deze huurder als schuldeiser niet ten
onrechte een bevoorrechte positie ten opzichte van de overige schuldeisers
inneemt en of de boedel hiermee wel gebaat is.18

In dit kader merk ik bovendien op dat een curator niet aan “cherry picking”
mag doen. Uit de tekst van 37 Fw valt immers niet af te leiden dat een curator
slechts voor gedeeltelijke nakoming mag kiezen; hij zal de gehele overeenkomst
dienen na te komen. In het geval van een huurovereenkomst betekent dit dus
niet enkel de verplichting het gehuurde ter beschikking te stellen, doch ook
voldoen aan de eventuele onderhoudsverplichting en het eventueel herstellen
van gebreken (ex art. 7:204 ev).

De curator zal dus dienen na te gaan of algehele nakoming voor de boedel
voordeliger is dan niet-nakoming. Daarbij dienen alle hiervoor genoemde
aspecten te worden meegenomen: wordt een markt-conforme huurprijs betaald,
heeft de huur een waardedrukkend of waardeverhogend effect, dienen er
dringende reparaties te worden verricht? Overigens wordt bij de toepassing van
art. 37 Fw geen onderscheid gemaakt tussen nakoming van een vordering die
reeds ten tijde van de faillietverklaring bestond en nakoming van een vordering,
die na datum faillissement is ontstaan; beide vorderingen dienen in de afweging te
worden betrokken en voor beide vorderingen zal zekerheid moeten worden
gegeven.19 Om zijn afweging te kunnen maken zal de curator mijns inziens
een taxatierapport en onderhoud inventarisatierapport dienen op te maken.
Daarmee dient hij de reeds bestaande vorderingen van de huurder en de te
verwachten kosten in kaart te brengen en deze af te zetten tegen de huur-
opbrengsten (alsmede de eventuele verhoogde beleggings- en verkoopwaarde,

18. Cfm. het beginsel van “paritas creditorum”, tot uitdrukking komend in art. 26 Fw.
19. Vgl. F.M.J. Verstijlen, ‘De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement’,

in: Materieel faillissementsrecht, Deventer: Kluwer 2006, p. 104. Zie ook A. Slaski, ‘De
gebondenheid van curatoren aan overeenkomsten’, in: I. Spinath e.a. (red.) Curatoren en
Crediteuren, Deventer: Kluwer 2009, p. 113 en haar verwijzing naar J.J. van Hees, Leasing
(diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2006, p. 99-100.
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hetgeen vaak het geval is bij verhuur van een 290-bedrijfsruimte). Wanneer de
kosten niet opwegen tegen de baten, zal de boedel niet bij nakoming zijn gebaat.

In de hiervoor genoemde gevallen dat de huurder een hogere waarde aan de
boedel onttrekt dan daarvoor wordt teruggegeven, waarbij de paritas creditorum
dus in het gedrang komt, zal een curator vervolgens ‘het belang van de boedel
bij voortzetting van de leveranties [in dit geval: de huurovereenkomst] hebben
af te wegen tegen het belang van een gelijke behandeling van de schuldei-
sers”.20 Daarbij geldt dat aan het laatstgenoemd belang ingevolge het hierna te
bespreken Nebula-arrest21 grote waarde lijkt te moeten worden toegekend.
In het arrest van de Veluwse Nutsbedrijven werd de curator geconfronteerd met
een leverancier van nutsvoorzieningen, die een toekomstige levering na datum
faillissement afhankelijk maakte van betaling van voor faillissement onbetaald
gebleven facturen.22 Na genoemde maatstaf te hebben overwogen, gaf de Hoge
Raad als uitgangspunt mee: “Dit laatste belang zal er in het algemeen mee
gediend zijn dat van verdere leveranties wordt afgezien, waarbij mede valt te
denken aan de mogelijkheid dat de curator de desbetreffende goederen van
elders betrekt.”

§ 3.2 In het belang van de boedel? De curator doet de huurovereenkomst
gestand

Indien de curator na het opmaken van de balans aangeeft de overeenkomst te
zullen nakomen, zal hij daarvoor ex art. 37 lid 2 Fw zekerheid dienen te stellen.
Het zal in de regel gaan om zekerheid tot het verschaffen van huurgenot en het
verrichten van onderhoud en reparaties.23 Het is de vraag in hoeverre voor dit
soort verplichtingen zekerheid kan worden gesteld en of dit redelijk is.24 Het
verschaffen van huurgenot zal in de regel geen verplichting zijn waarvoor
zekerheid verlangd kan worden; het betreft immers een ‘negatieve’ verplichting
om te dulden, een verplichting waarvoor naar mijn mening moeilijk zekerheid
geboden kan worden. Anders is dit voor de onderhoudsverplichting, welke zal
kunnen worden berekend c.q. begroot in het eerder genoemde taxatierapport en

20. Gelijk de Hoge Raad besliste in het arrest van HR 20 maart 1981, NJ 1981, 640 m.nt. CJHB;
Veluwse Nutsbedrijven.

21. HR 3 november 2006, NJ 2007, 155.
22. Welk opschortingsrecht sedert 2005 met de komst van art. 37b FW aan banden is gelegd,

met als een van de voornaamste redenen de gelijkheid van schuldeisers.
23. Het gaat om de zekerheid tot nakoming van de overeenkomst. Art. 37 Fw ziet niet (ook) op

schade die het gevolg zou zijn van niet, althans gebrekkige, nakoming: Rb. Rotterdam
11 juni 1998, JOR 1998/170.

24. N.W.M. van den Heuvel en R.A.H.M. Baron van Hövell tot Westerflier MCL, ‘De curator en
de wederkerige overeenkomst’, in: Praktijkboek Insolventierecht 2, Deventer: Kluwer 2007,
p. 70.
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onderhoud inventarisatierapport. Art. 6:51 BW is in dit kader indicatief voor de
aard van de zekerheid. Het betreft een persoonlijke of zakelijke zekerheid.25

§ 3.3 Niet in het belang van de boedel? De curator doet de huurovereenkomst
niet gestand

Interessanter is de vraag wat er gebeurt wanneer de curator binnen de termijn
afwijzend of in het geheel niet reageert. De curator verliest dan immers de
mogelijkheid om zijnerzijds nakoming te vorderen.26 In de literatuur is deze
gang van zaken ook wel de wettelijke mogelijkheid van “passieve wanpres-
tatie” door de curator genoemd.27 Doordat de curator (min of meer) aangeeft
niet te zullen nakomen, staat daarmee immers de wanprestatie aan de zijde
van de boedel (bij voorbaat) vast.28 Daar de faillissementswet verder niets voor
dit geval regelt, worden de mogelijkheden die de huurder vervolgens heeft,
beheerst door het gemene recht. De huurder kan ontbinden met behoud van een
vordering tot aanvullende schadevergoeding (art. 6:265 ev BW (jo. 6:80 BW)),
danwel vervangende schadevergoeding vorderen (art. 6:87 BW). Op voet van
art. 37a Fw, althans 26 Fw, kan de huurder genoemde vorderingen ter verificatie
aanmelden.

De vraag doet zich voor wat er geschiedt wanneer de curator niet binnen de
gestelde redelijke termijn aangeeft de huurovereenkomst gestand te zullen
doen, maar de huurder vervolgens wel gewoon in het gehuurde blijft zitten.
Na datum faillissement ontstaan vorderingen op de huurder (bijv. betaling van
huurpenningen). Is het dan zo dat deze huurder niet meer tot (nakoming van)
betaling van deze huurpenningen kan worden gedwongen, terwijl hij intussen
wel het huurgenot blijft houden? Is de curator dit recht op (toekomstige)
nakoming echt verloren? Verstijlen meent dat dit niet het geval is en geeft aan
dat de curator in voorkomend geval twee mogelijkheden heeft.29 Stellend dat
art. 37 Fw geen andere functie heeft dan te voorkomen dat enkel de wederpartij
tot nakoming gehouden kan worden (zonder dat de failliet zijn verplichtingen
nakomt), noemt hij als eerste mogelijkheid om uit de ‘impasse’ te geraken, dat

25. Van Dooren geeft aan dat de curator veelal een zakelijke zekerheid in de vorm van een
bankgarantie of een pandrecht zal stellen. Ook het verstrekken van persoonlijke zekerheden
(bijvoorbeeld een garantie) behoort tot de mogelijkheden. Voor de gevaren daarvan, verwijs
ik naar het betreffende artikel: R.A.L.M. van Dooren, ‘De ondernemende curator en
garanties’, in: J.G. Princen & A. van der Schee (red.) De ondernemende curator, Deventer:
Kluwer 2011, p. 86.

26. Voor 1992 had het afwijzen of stilzwijgen een automatische ontbinding ten gevolge.
27. O.a. T.T. van Zanten, ‘Het recht van de curator op wanprestatie’, Tijdschrift voor Insolventie-

recht, Kluwer 2007.
28. Vgl. Wessels Insolventierecht II (2009), par. 2485.
29. F.M.J. Verstijlen 2006, p. 107.
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de curator jegens betreffende huurder toch nakoming kan vorderen, omdat hij
zijn vordering (te weten het huurgenot) reeds is nagekomen.

Gelet op hetgeen ik in de inleiding schreef is dit naar mijn mening geen
consequente benadering van de wederzijdse verplichtingen van een duurover-
eenkomst en daarmee strijdig met het bepaalde in artikel 37 Fw. Ik constateerde
immers dat een huurovereenkomst voortdurende verplichtingen voor beide
partijen behelst. Bovendien heeft de curator nog meer verplichtingen, zoals het
verschaffen van onderhoud. Nu de curator geen nakoming heeft willen
garanderen en er dus voor heeft gekozen afstand te doen van zijn recht om
nakoming te vorderen, kan hij er zich niet op beroepen dat hij door het
gehuurde eenmaal ter beschikking te hebben gesteld zijn verplichting al is
nagekomen. De curator is het recht om nakoming af te dwingen verloren.

Wel ben ik het eens met de tweede mogelijkheid die Verstijlen aanstipt.
Wanneer de huurder in het gehuurde blijft zonder daarvoor huurpenningen
te betalen, pleegt deze huurder wanprestatie onder zijn huurcontract. In de
praktijk ziet men bovendien dat veel huurovereenkomsten zijn gesloten con-
form het ROZ-model, waarop ROZ-Algemene Bepalingen van toepassing
zijn. Deze verhuurders-vriendelijke bepalingen sluiten vaak de bevoegdheid
voor de huurder uit om zijn huurpenningen op te schorten of te verrekenen.30

In sommige gevallen zal de huurder, die in strijd handelt met genoemde
ROZ- Algemene Bepalingen door de betaling van zijn huurpenningen op te
schorten of deze met een vordering op de failliet te verrekenen, eveneens
wanprestatie plegen. Deze Algemene Bepalingen blijven – door het van kracht
blijven van verbintenissen – ook na datum faillissement van kracht.31 Onder
omstandigheden zal deze wanprestatie door de huurder schadevergoeding en/of
ontbinding door de curator rechtvaardigen. Nergens staat immers dat de curator
ook van deze rechten afstand heeft gedaan.

In het geval dat een curator er bewust voor kiest de huurovereenkomst niet
gestand te doen, bijvoorbeeld omdat geen markt-conforme huurprijs wordt
betaald en/of de huur een waardedrukkend effect heeft, staan de curator naar
mijn mening nog meer remedies ter beschikking. Hierover gaat paragraaf 4.

30. Zie bijvoorbeeld art. 26 lid 1 ROZ Algemene Bepalingen 2008 van 290-bedrijfsruimte en
art. 18 lid 1 van de ROZ Algemene Bepalingen 2003 van 230a-bedrijfsruimte.

31. Zie bijvoorbeeld Arbitraal Vonnis 10 februari 1995, Tijdschrift voor Arbitrage 1996, 9 en
Rb. Zutphen 28 juli 2004, NJF 2005, 25. Indien de huurder (ook wanneer het een ROZ-
contract betreft!) echter tot verrekening van de na faillissement ontstane huurschuld met een
ex art. 7:206 lid 3 BW na faillissement ontstane vordering van een op eigen kosten hersteld
gebrek tot verrekening wil overgaan, is dit mijns inziens mogelijk, daar beide vorderingen
voortvloeien uit een rechtsbetrekking bestaande voor datum faillissement. De uitzondering
van Hoge Raad in Tiethoff/NMB (HR 22 december 1989, nr. 13721, NJ 1990, 661) doet zich
in dat geval niet voor: deze uitzondering geldt enkel wanneer de vordering van de huurder
geen verband houdt met de overeenkomst waaruit zijn schuld is ontstaan.
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§ 4. Situatie 2: de huurder onderneemt geen actie als bedoeld in art. 37 Fw

In de meeste gevallen zal een huurder geen brief sturen met de vraag of de
curator de huurovereenkomst gestand zal doen. De huurder blijft gewoon in het
gehuurde zitten en doet net of er niets aan de hand is. Wat kan of moet een
curator dan?

Gelet op de wettelijke taak van de curator zal hij zich wederom dienen af te
vragen of de boedel al dan niet met deze huurovereenkomst is gebaat. Verwezen
wordt naar paragraaf 3.1. Ook hier is met name interessant de vraag wat een
curator kan doen wanneer de boedel niet met de huur is gebaat. Welke
mogelijkheden biedt het recht dan voor een curator? Kan hij ontruiming van
het gehuurde vorderen?Welke verweermogelijkheden komen de huurder dan toe?

§ 4.1 Reparaties en onderhoud; art. 6:88 BW

In het geval dat een huurder ‘zomaar’ in het gehuurde blijft zitten en er door de
verhuurder ‘actief’ gepresteerd moet worden (bijv. het dak lekt en dient te
worden gerepareerd) kan het zo zijn dat de curator het verrichten van deze
werkzaamheden niet in het belang van de boedel acht. Wanneer de huurder geen
gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de curator een redelijke termijn te
stellen, kan de curator de huurder zelf ex art. 6:88 BW32 een termijn stellen
waarbinnen de huurder zich dient uit te laten of hij nakoming, schadevergoe-
ding dan wel ontbinding verlangt, op straffe van het verval van het recht op
nakoming. Het is echter de vraag waarom een curator voor deze mogelijkheid
zou kiezen; de curator kan ook simpelweg niet nakomen (passieve wanprestatie
plegen) en de huurder vervolgens naar de verificatiemogelijkheden (art. 26
eventueel jo. 133 FW) verwijzen.

§ 4.2 Recht op ‘actieve’ wanprestatie bij ‘negatieve’ verplichting

Vóór 2006 waren schrijvers verdeeld over de vraag of de curator ‘negatieve’
nakomingsvorderingen, bestaande uit een dulden of een niet-doen, zoals het
dulden van het huurgenot van een huurder, tegen zich diende te laten gelden, of
dat hem ten aanzien van deze vorderingen een actief recht op wanprestatie

32. “1. De schuldenaar die in de nakoming van zijn verbintenis is tekort geschoten, kan aan de
schuldeiser een redelijke termijn stellen, waarbinnen deze moet mededelen welke van de
hem bij de aanvang van de termijn ten dienste staande middelen hij wenst uit te oefenen, op
straffe van slechts aanspraak te kunnen maken: a. op de schadevergoeding waarop de
tekortkoming recht geeft en, zo de verbintenis strekt tot betaling van een geldsom, op die
geldsom; b. op ontbinding van de overeenkomst waaruit de verbintenis voortspruit, indien
de schuldenaar zich erop beroept dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.”
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toekwam.33 Verstijlen was – anders dan bijvoorbeeld Bodifee34 – reeds in zijn
preadvies van 2006 van mening dat de curator ook deze nakoming niet ten laste
van de boedel hoefde te dulden. De Hoge Raad heeft deze zienswijze – in
navolging van de conclusie van A-G Huydecoper- in ruime bewoordingen
bevestigd in het Nebula-arrest.35 De vraag doet zich voor welke bevoegdheden
een curator ingevolge dit arrest heeft om – buiten het geval van art. 37 Fw –

jegens een huurder op te treden.36

In voornoemd arrest – waarin de vraag voorlag of een curator het gebruik
van een onroerende zaak door een economisch eigenaar moest dulden –

oordeelde de Hoge Raad:

“3.5 […] Het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst
niet wordt beïnvloed door het faillissement van een van de contractanten,
betekent echter niet dat de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens
wederpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan
blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. Een andere opvatting
zou immers ertoe leiden dat het aan de Faillissementswet mede ten grond-
slag liggende, onder meer in de artikelen 26 en 108 e.v. F. tot uiting
komende, beginsel van gelijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare
wijze zou worden doorbroken. Dit geldt ook voor gevallen waarin de
gefailleerde krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst niet is
gehouden een bepaalde prestatie te verrichten, maar het gebruik van een
aan hem in eigendom toebehorende zaak te dulden. Indien de wederpartij
van de gefailleerde van de curator zou kunnen verlangen dat deze het
voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou deze wederpartij
immers in feite bevoegd zijn het faillissement in zoverre te negeren. Voor dat
laatste is echter slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk
geregelde, gevallen. Bovendien zou door aanvaarding van een zodanige
regel een goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de
tot de boedel behorende zaken ten aanzien waarvan langlopende overeen-
komsten bestaan, in ernstige mate worden bemoeilijkt (vgl. HR 22 december
1989, nr. 13721, NJ 1990, 661).” (onderstreping, ICAW).37

33. Zie voor een overzicht het artikel van T.T. van Zanten 2007, alsmede de bijdrage van
A. Slaski 2009, p. 114, noot 12.

34. H.J. Bodifee, ‘Faillissement en licentie’, Tijdschrift voor Insolventierecht, Kluwer 1997/6,
p. 176.

35. HR 3 november 2006, NJ 2007, 155.
36. Zie voor een eventuele verrekeningsmogelijkheid onder noot 31 hiervoor.
37. HR 3 november 2006, NJ 2007, 155
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Vele specialisten hebben zich – zowel vanuit insolventierechtelijk38 als huur-
rechtelijk39 perspectief – uitgelaten over (de reikwijdte van) dit arrest van de
Hoge Raad. Meermaals is daarbij de vraag opgeworpen of een curator op grond
van dit arrest de bevoegdheid of misschien zelfs de verplichting heeft om in het
belang van de boedel huurders te ontruimen, wanneer hun gebruiksrecht in
strijd is met de paritas creditorum.40

§ 4.3 Vordering tot ontruiming?

In het algemeen lijkt te worden aangenomen dat de curator niet met succes een
vordering tot ontruiming jegens de huurder kan instellen.41 Hoofdargument42

hiervoor ontleent men aan het feit dat huurovereenkomsten goederenrechtelijke
trekken hebben. Zij worden immers – veelal43 – onderworpen aan de werking
van art. 7:226 lid 1 BW.44 Dit artikel beoogt de huurder vanuit een continuï-
teitsgedachte – de gedachte dat een huurder ook na overdracht van de zaak in

38. O.a. W.J.M. van Andel in zijn noot bij Rb. Amsterdam 16 augustus 2007 JOR 2007/258,
P. van Schilfgaarde in zijn noot HR 3 november 2006, NJ 2007, 155, R.D. Vriesendorp,
‘Nebula (Van den Bos q.q./Mulders & Welleman)’, AA 2007/3, p. 233-240, R.M. Wibier
‘Het Nebula-arrest en het Voorontwerp Insolventiewet: (n)iets nieuws onder de zon.’NTBR,
2008,56, R.J. van Galen, Rechtspraak Faillissementsrecht, Faillissement Nebula (HR
3 november 2006, zaaknr. C05/165HR, LJN: AX8838), Ondernemingsrecht 2007, N.C.
van Oostrom-Streep, ‘Verplichtingen tot dulden en niet doen versus die tot een doen, ofwel:
is het Nebula-arrest nu echt zo verrassend?’, WPNR 2007/6720, p. 667-670.

39. O.a. F.C. Borst,’De failliete verhuurder’ Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2009/5,
p.187-191, H.J. Rossel, Huurrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2011, p. 483-485 en M. el
Gartit en J.C.P. van den Hamer, ‘Faillissement verhuurder’, Vennootschap &Onderneming
2009/12, p. 253-256.

40. Zie de annotatie van W.J.M. van Andel in JOR 2007/258, G.A.J. Boekraad, ‘Het recht op
wanprestatie van de faillissementscurator naar aanleiding van het Nebula-arrest (HR
3 november 2006, RvdW 2006, 1033)’, Maandblad voor Vermogensrecht 2007/3,
p. 46-53, Van Galen 2007, de annotatie van S.C.J.J. Kortmann en S.E. Bartels in JOR
2007/77, de noot van P. van Schilfgaarde in NJ 2007, 155, F.M.J. Verstijlen, ‘Het
eigendomsvoorbehoud in nevelen’, WPNR 2007/6725, p. 824-829, Van Zanten 2007,
p. 50 en 51, Gartit en Van den Hamer 2009, p. 253-256 en Rossel 2011, p. 483-485.

41. O.a. Borst 2009, p.187-191 Verstijlen 2006, p. 118 en 119 en Verstijlen 2007, p. 824-829,
Rossel 2011, p. 483-485, Slaski 2009, p. 122.

42. Een tweede argument wordt vaak gevonden in het arrest van de Hoge Raad in Tiethoff/NMB
(HR 22 december 1989, nr. 13721, NJ 1990, 661) waaruit zou blijken dat de curator het
gebruik van het gehuurde moet dulden. De vraag of dit het geval is, komt echter niet als
zodanig aan de orde, zoals Zanten, Slaski en Huydecoper aanhalen.

43. Bij de (ver)huur van ongebouwde onroerende zaken en roerende zaken is afwijking
geoorloofd.

44. Lid 1 van dit artikel bepaalt: “Overdracht van de zaak waarop de huurovereenkomst
betrekking heeft en vestiging of overdracht van een zelfstandig recht van vruchtgebruik,
erfpacht of opstal op de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, door de
verhuurder doen de rechten en verplichtingen van de verhuurder uit de huurovereenkomst,
die daarna opeisbaar worden, overgaan op de verkrijger.”
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het gehuurde moet kunnen blijven – te beschermen. Volgens sommige schrij-
vers zou de strekking van dit artikel met zich brengen dat de huurder als een
door de Hoge Raad bedoeld uitzonderlijk, in de wet uitdrukkelijk geregeld
geval (zoals hiervoor geciteerd) moet worden gezien. Het is de vraag of dit juist
is.

Is de huurder een “uitzonderlijk, in de wet uitdrukkelijk geregeld geval”?
Onduidelijk is wat de Hoge Raad bedoelt met zijn zinsnede dat in feite enkel het
faillissement genegeerd mag worden wanneer er sprake is van een uitzonderlijk
in de wet uitdrukkelijk geregeld geval. Met name rijst de vraag of de Hoge
Raad hiermee enkel de welbekende separatisten heeft bedoeld of dat hij hiermee
ook huurders in het vizier had.

Een huurder heeft niet bij wet het recht gekregen zijn rechten in faillissement te
handhaven.45 Onder meer Verstijlen, Rossel en Borst46 zien echter aanleiding om
art. 7:226 BW – gelet op de strekking daarvan – als een zodanig door de Hoge
Raad uitgezonderd geval te zien. Art. 7:226 BW brengt het adagium ‘koop breekt
geen huur’ tot uitdrukking. Lid 2 van genoemd artikel ziet op de situatie dat een
schuldeiser tot verkoop overgaat en verklaart het eerste lid van overeenkomstige
toepassing.47 Doordat het faillissement van de verhuurder de huurovereenkomst
in stand laat en de curator geen andere bevoegdheid toekomt om de overeenkomst
te beëindigen dan de bevoegdheden die hem op grond van het gemene recht al
toekwamen, blijft de huurovereenkomst gedurende faillissement bestaan. Volgens
Verstijlen betekent dit dat het belang van een huurder prevaleert boven dat van
gezamenlijke schuldeisers.48 Volgens onder meer Borst en Slaski druist een
ontruiming tegen de strekking van art. 7:226 BW in, daar dit zou betekenen dat de
curator enerzijds niet vrij van huur kan verkopen, maar wel kan ontruimen.49

Doorredenerend zou een andersluidend oordeel een onzekere situatie voor de
huurder met zich meebrengen, nu deze wordt ontruimd, terwijl de huur-
overeenkomst – die hij aan een derde kan tegenwerpen – blijft bestaan.50

Hoewel ik deze uitleg redelijk acht, vraag ik mij af of hij juist is. Art. 7:226
BW ziet enkel op de situatie dat de goederenrechtelijke positie van het
gehuurde wijzigt, in welk geval de obligatoire aanspraak van de huurder
ongewijzigd blijft. Het ziet derhalve op het geval van overdracht van het

45. Zie de noot van W.J.M. van Andel bij Rb. Dordrecht 14 juni 2007, JOR 2008, 133, de noot
van P. van Schilfgaarde in NJ 2007, 155 en Van Galen 2007.

46. Verstijlen 2007, p. 829, Rossel 2011, p. 483-485, Borst 2009, p. 187-191. Zie ook Slaski
2009, p. 110-130.

47. De curator is hieraan gebonden:Verstijlen 2006, p. 118-119.
48. Verstijlen 2007, p. 824-829.
49. Borst 2009, p.187-191, Slaski 2009, p. 122.
50. Vgl. Van Galen 2007, onder 2, Gartit en Van den Hamer 2009, p. 253-256 en Van Andel in

zijn annotatie bij Rb. Dordrecht 14 juni 2007, JOR 2008, 133.
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gehuurde en bepaalt niets over de status tijdens de looptijd van het contract.
Met Wibier ben ik van mening dat het feit dat een koper de huurovereenkomst
tegen zich heeft te laten gelden, los staat van de vraag of een curator zich jegens
een huurder op art. 26 Fw kan beroepen.51

Het argument dat ontruiming door het bestaan van artikel 7:226 BW – met
name door de strekking daarvan – niet mogelijk kan zijn, mede omdat dit een
onzekere – en daarmee onwenselijke – situatie van de status van de huur-
overeenkomst met zich mee zou brengen, overtuigt naar mijn mening niet. Ook
in het ‘gewone huurrecht’, buiten faillissement, komt met enige regelmaat de
situatie van ontruiming zonder eindigen van de huurovereenkomst voor. In kort
geding kan immers – vooruitlopend op de ontbinding – reeds ontruiming
worden gevorderd, wanneer er sprake is van ernstige wanprestatie door de
huurder. Bij toewijzing ontstaat ook dan de situatie dat de huurder mag worden
ontruimd, doch de huurovereenkomst blijft bestaan.52 Toch wordt de ontrui-
ming in kort geding veelal gewoon toegewezen.53 Hierdoor ontstaat de
theoretische mogelijkheid dat een huurder een aantal maanden of zelfs jaren
na de ontruiming op grond van de huurovereenkomst het huurgenot opeist.54

Veelal zal een verhuurder de zaak na de ontruiming opnieuw verhuren, waar-
door het voor de oorspronkelijk huurder niet langer mogelijk wordt de zaak
opnieuw te betrekken. Mocht in deze gevallen in een bodemprocedure alsnog
worden geoordeeld dat geen ontbinding gerechtvaardigd is, zal om die reden
eventuele terbeschikkingstelling van het gehuurde in beginsel niet meer toe-
wijsbaar zijn, doch zal enkel schadevergoeding aan de huurder kunnen worden
toegewezen.55 Wanneer de zaak na de ontruiming door een curator vrij van
huur wordt overgedragen, is het overigens de vraag of een huurder zich nog op

51. Wibier 2008/56: “De verplichtingen uit de huurovereenkomst gaan bij verkoop van de
verhuurde zaak weliswaar van rechtswege over op de verkrijger van de verhuurde zaak,
maar dat zegt op zichzelf nog niets over de vraag of de curator zelf verplicht is het huurgenot
ten laste van de boedel te blijven verrichten. De curator verkrijgt de verhuurde zaak immers
niet, hij oefent daarover slechts het beheer uit op grond van art. 68 Fw. Zelfs wanneer dat
anders zou zijn, dan nog zou de curator zich kunnen beroepen op art. 26 Fw: ‘Geachte
huurder, u moet uw vordering ter verificatie indienen.”

52. In de regel wordt de bodemprocedure strekkend tot beëindiging van de huurovereenkomst
niet gestart.

53. Zie bijvoorbeeld Ktr. Zaandam 9 februari 1995, WR 1995, 61; Ktr. Utrecht 11 februari 1998,
Prg. 1998, 5004, Vzr. Maastricht 9 september 2003, NJF 2004, 109; Hof Amsterdam
2 oktober 2003, Prg. 2004, 6156.

54. In de praktijk komt het (bijna) nooit voor, waardoor het voortbestaan van de huur-
overeenkomst slechts een formaliteit is en de huurovereenkomst na verloop van tijd feitelijk
stilzwijgend zal eindigen.

55. H. Hielkema e.a., Burenoverlast: remedies tegen de overlastgevende huurder, Apeldoorn-
Antwerpen: Maklu 2009, p. 65. Enigszins anders: Hof Amsterdam, 13 december 2007, WR
2008, 124: het Hof oordeelde dat de verhuurder, die zelf in het gehuurde was gaan wonen,
het gehuurde opnieuw aan de huurder ter beschikking moest stellen.
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artikel 7:226 BW kan beroepen. Mogelijk wordt enkel de huurder die vóór de
levering van de onroerende zaak het feitelijk gebruik van de zaak had – en dus
niet deze rechtsgeldig ontruimde huurder –, door artikel 7:226 BW be-
schermd.56

Dat ook het ‘zaaksgevolg’ van een huurovereenkomst ex art. 7:226 BW niet
onaantastbaar is, moge blijken uit het feit dat wanneer een verhuurder in strijd
met een ten gunste van de hypotheekhouder opgesteld huurbeding heeft verhuurd,
dit huurbeding tegen de huurder – die ná het ontstaan van het huurbeding heeft
gehuurd57 – door de hypotheekhouder kan worden ingeroepen (art. 3:264 BW).
Dit risico loopt de huurder niet enkel in het geval van een faillissement, doch ook
wanneer de hypotheekhouder buiten faillissement tot executie overgaat. Voor de
huurder resteert in voorkomend geval een schadevergoedingsvordering jegens de
verhuurder. Uit de parlementaire geschiedenis58 blijkt dat de wetgever bij het
creëren van deze regelgeving onder meer algemene belangen als de mogelijkheid
tot financiering van bijvoorbeeld woonruimten en het belang van de hypotheek-
houder bij voldoende opbrengst zwaarder heeft doen wegen dan het belang van
bescherming van deze huurder van woonruimte.

Nu in het geval dat een verhuurder in strijd met een huurbeding heeft
verhuurd, de belangen van een posterieure huurder – en soms zelfs van een
anterieure huurder59 – zullen moeten wijken voor klaarblijkelijk hoger gelegen
belangen, doet zich de vraag voor, waarom dit niet het geval zou kunnen zijn
wanneer het de belangen van de gezamenlijke schuldeisers betreft? Wat maakt
dan dat art. 7:226 BW in dat geval een beroep op 26 FW onmogelijk maakt en

56. Vgl. F.C.P. Teeuw, Huurgeschillen ontleed, Delft: Eburon 2009, p. 194-195, Huydecoper
2010 (T&C Huurrecht), art. 226, Boek 7, aant. 2. met een verwijzing naar HR 5 maart 2004,
NJ 2004 316, A.S. Rueb, Groene Serie Huurrecht 2010, art. 7:226 aant. 16, F.C. Borst,
‘Koop breekt geen huur…’,TvHB 2005, p. 76-80. Anders: Rossel 2011, p. 430 en daar
genoemde literatuur.

57. Een huurovereenkomst aangegaan vóór de vestiging van de hypotheekakte is simpelweg niet
in strijd met het huurbeding dat nadien door de hypotheekhouder in de akte met de
hypotheekgever is overeengekomen, omdat dit beding nog niet was totstandgekomen, P.A.
Stein, Groene Serie Vermogensrecht 2011, 3:264 BW, aant. 10. Ik verwijs overigens nog
naar de bijzondere regels voor woonruimte en bedrijfsruimte (art. 3:264 lid 4 BW) waaruit
blijkt dat een posterieure huurder ook wordt beschermd wanneer het pand ten tijde van de
hypotheekvestiging reeds was verhuurd (mogelijk aan een andere huurder) en de voor-
waarden niet voor de hypotheekhouder meer bezwarend zijn. Rechtvaardiging hiervan ligt in
het feit dat de hypotheekhouder bij het verlenen van het krediet zal zijn uitgegaan van het
verhuurd zijn van het pand; zie P.H.M. Gerver, Het recht van hypotheek, Deventer: W.E.J.
Tjeenk-Willink 2001, p.75.

58. MvT Inv., Parl. Gesch., p. 1355.
59. HR 7 juni 1991, NJ, 1992, 262, waarin – met een beroep op de belangenafweging – werd

geoordeeld dat een voor de vestiging van de hypotheek gesloten huurovereenkomst door het
huurbeding kon worden getroffen (hetgeen normaliter niet kan), omdat de verhuurder de
huurovereenkomst was aangegaan, voordat deze eigenaar van het pand werd. De huurder
had dit kunnen onderzoeken, aldus de Hoge Raad.
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toestaat dat een huurder in strijd met de paritas creditorum zijn gebruiksrecht
tegen de boedel kan doen gelden? Beide bepalingen (art. 3:264 BW en art. 26
FW) maken dat een schuldenaar, in dit geval de huurder, niet altijd onverkort
nakoming van zijn rechten kan vorderen. Bij art. 3:264 BW ligt de ‘recht-
vaardiging’ daarvan in de kenbaarheid van het huurbeding door de inschrij-
ving daarvan in de openbare registers (Vgl. HR 7 juni 1991, NJ, 1992, 262;
Gay Association/Engelen);60 bij art. 26 FW ligt de rechtvaardiging in de
paritas creditorum. Jegens de huurder die in strijd met de paritas creditorum
gebruik van het gehuurde maakt, zou naar mijn mening een onverkorte
toepassing van het Nebula-arrest moeten gelden: een huurder dient ermee
rekening te houden dat zijn recht op huurgenot slechts middels indiening ter
verificatie kan worden vervolgd, niet door feitelijk gebruik van het gehuurde
te maken.

Ook A-G Huydecoper lijkt dit voor ogen te hebben gestaan, waar hij schrijft:

“De huurder of licentienemer tegen wie de curator het eigendomsrecht of
recht van intellectuele eigendom in stelling brengt, zal zich er natuurlijk op
beroepen dat de huur- of licentieovereenkomst hem – huurder dan wel
licentienemer – het recht verleent, van het huurobject of het voorwerp van
het recht van intellectuele eigendom het bij de huur- of licentieovereenkomst
bedongen gebruik te maken. Men kán het echter zo zien, dat een dergelijk
verweer moet gelden als, dan wel op één lijn gesteld moet worden met, het
verlangen van reële nakoming ten laste van de boedel; en dát mag een
crediteur in faillissement nu juist niet doen. Hij is, daarentegen, aange-
wezen op de weg van aanmelding ter verificatie. Dit verweer tegen de
vordering van de curator behoort dus niet te worden aanvaard. Ik merk,
daarmee hopelijk mijn betoog verduidelijkend, op dat het in deze gedachte-
gang niet terzake doet dat de overeenkomst waar de huurder (…) zich op
beroept, door de curator niet is beëindigd (en misschien wel door de curator
niet kan worden beëindigd). Bij deze gedachtegang is juist het uitgangspunt
dat de rechten uit de overeenkomst na faillissement voortduren; met alleen
deze verbijzondering, dat uitoefening van die rechten (althans: afdwingen
van nakoming ten laste van de boedel) niet wordt toegelaten, en dat aan de
goederenrechtelijke rechten die in de boedel vallen daarom voorrang moet
worden gegeven.”61

60. De huurder dient rekening te houden met het risico dat de huurovereenkomst wordt
vernietigd.

61. Punt 20 conclusie A-G Huydecoper bij HR 3 november 2006, LJN: AX8838.
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Het risico dat een huurder loopt, heeft de Commissie Voorontwerp klaar-
blijkelijk ook gezien, nu zij heeft gemeend de bescherming van de huurder
tijdens faillissement van de verhuurder nadrukkelijk te moeten regelen.62

“Naar aanleiding van het Nebula-arrest kan de vraag worden gesteld of de
bewindvoerder de vrijheid heeft om, ook in de gevallen dat de huur-
overeenkomst bij verkoop zal overgaan op de koper, voorbij te gaan aan
de rechten van de huurder, aan wiens overeenkomst de bewindvoerder als
zodanig immers niet gebonden is. Ten aanzien van huurovereenkomsten
waarvoor de wet dwingendrechtelijk voorziet in bescherming tegen beëindi-
ging bij vervreemding van het gehuurde, behoort de huurder naar het
oordeel van de commissie eveneens te worden beschermd tegen inbreuken
op het huurgenot door de bewindvoerder. Het vierde lid bevat daarvoor een
regeling.”

Daar dit Voorontwerp geen wet is geworden en lid 463 van art. 3.4.6.
Voorontwerp derhalve naar huidig recht niet bestaat, ontbreekt daarmee thans
de beoogde bescherming van de huurder.

Recent oordeelde de voorzieningenrechter te Almelo64 in gelijke zin. Naar zijn
voorlopig oordeel is er volgens de voorzieningenrechter tussen partijen sprake
van een rechtsgeldige huurovereenkomst van woonruimte. Met onder meer een
beroep op de hiervoor genoemde conclusie van A-GHuydecoper en het handboek
van Wessels65 geeft hij voorts aan dat naar zijn mening het Nebula-arrest niet
anders kan worden gelezen dan dat de gelijkheid van schuldeisers moet
prevaleren boven het individuele belang van de huurder. De huurder kan zich
derhalve niet tegen de door de curator gevorderde ontruiming verzetten.

Retentierecht
Wel doet zich vervolgens nog de vraag voor of een huurder als houder van de
zaak een beroep kan doen op het in art. 60 FW bedoelde retentierecht.66 De

62. Zie toelichting op het Voorontwerp, p. 71.
63. “Doet de bewindvoerder een huurovereenkomst als bedoeld in het derde lid niet gestand,

dan is hij, zolang de overeenkomst met de schuldenaar voortduurt, niettemin gehouden de
huurder tegen een redelijke vergoeding in het genot van het gehuurde te laten. De rechter-
commissaris kan op verzoek van de bewindvoerder of de huurder de omvang van de
wederzijdse verplichtingen vaststellen en daaromtrent nadere regelingen treffen. De rechter-
commissaris kan de in de derde zin bedoelde verplichtingen en regelingen op verzoek van de
bewindvoerder of de huurder eveneens aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Over
verzoeken als bedoeld in de tweede en derde zin, worden de bewindvoerder en huurder
gehoord.”

64. Vzr. Almelo 30 juli 2012, LJN: BX3143.
65. Wessels Insolventierecht II, 3e druk, 2012 bladzijde 223 e.v.
66. Vgl. Van Galen 2007, 91.
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huurder heeft dan immers een vordering ter grootte van de waarde van zijn
huurrecht en eventuele verhuiskosten.67 Een beroep door een huurder op het
retentierecht ex art. 3:290 BW is eerder door de Hoge Raad gehonoreerd in zijn
arrest van 4 april 1997, NJ 1997, 608 (Pilgram/Vastgoed). Of een huurder zich
terecht op het retentierecht beroept, zal moeten worden beoordeeld aan de hand
van de maatstaf van het algemene opschortingsrecht. Met een beroep op art. 60
lid 2 FW kan de curator het retentierecht doorbreken. Echter, de huurder behoudt
zijn aan het retentierecht verbonden, zeer hoge voorrang, die gaat ‘boven allen
tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen’ (art. 3:292 BW).

§ 5. De verhurende curator is tevens huurder

In het voorgaande werd uitgegaan van een verhuurder die krachtens het juridisch
eigendom68 over het gebruiksrecht van een zaak beschikt. In de praktijk komt het
evenwel dikwijls voor dat er sprake is van een zogenaamde onder(ver)huurrelatie;
de verhuurder is geen juridisch eigenaar, doch beschikt krachtens een eigen
huurovereenkomst over het gebruiksrecht van een zaak. De vraag doet zich voor
wat rechtens is, wanneer deze onderverhuurder, tevens hoofdhuurder, failleert. In
dat geval is de gefailleerde immers niet enkel verhuurder, doch ook huurder.69

Op de rechtsverhouding tussen de hoofdverhuurder en de gefailleerde hoofd-
huurder is art. 39 Fw van toepassing. Dit betekent dat zowel de hoofdverhuurder
als de hoofdhurende curator de mogelijkheid heeft om de huurovereenkomst op te
zeggen. De maximale opzegtermijn bedraagt drie maanden, maar deze termijn
kan (om verschillende redenen) ook korter zijn (art. 39 lid 1 Fw).

Het ex art. 39 Fw beëindigen van de hoofdhuurovereenkomst heeft niet
automatisch ten gevolge dat ook de onderhuurovereenkomst eindigt; de onder-
huurovereenkomst blijft in beginsel in stand. De beëindiging van de hoofd-
huurovereenkomst betekent echter wel dat de curator als onderverhuurder op
een gegeven moment – het moment dat de hoofdhuurovereenkomst eindigt –
zijn verplichting om het gehuurde ter beschikking te stellen niet langer jegens
de onderhuurder kan nakomen. De hurende curator beschikt dan immers zelf
niet langer over het gebruiksrecht van het gehuurde. Dit betekent dat een
onderhuurder vanaf dat moment jegens de hoofdverhuurder zonder recht of titel
van het gehuurde gebruik maakt. Ook de onderhuurder zal daarom – in het
geval de hoofdhuurovereenkomst eindigt – gehouden zijn het gehuurde te
ontruimen. In dit kader merk ik overigens op dat de onderhuurder van een

67. Indien het een huurder van woonruimte of bedrijfsruimte betreft.
68. Ofwel krachtens het zelfstandig recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal, zie § 1.
69. Zie hierover I.C.K. Mol, ‘De positie van de onderhuurder in titel 7.4’, Tijdschrift voor

Huurrecht Bedrijfsruimte 2012/2, pp. 76-86, p. 83.
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zelfstandige woonruimte (als bedoeld in art. 7:234 BW) mogelijk bescherming
toekomt ex art. 7:269 BW.70

Wanneer de onderhuurder vervolgens niet vrijwillig uit het gehuurde ver-
trekt, kan zowel de hoofdverhuurder als de curator (zie § 4.3) de ontruiming in
rechte vorderen. Dat de curator hiertoe overgaat is goed voorstelbaar wanneer
hijzelf ex art. 39 Fw de hoofdhuurovereenkomst heeft opgezegd. In dat geval
zal de ontruimingsverplichting (die hij als huurder heeft), alsmede de schade-
vergoedingverplichting die voortvloeit uit de niet-nakoming van deze ontrui-
mingsverplichting, immers moeten worden gekwalificeerd als boedelschuld.
Dit volgt uit het arrest van de Hoge Raad Van Galen q.q./Circle Plastics.71

Wanneer evenwel de verhuurder tot opzegging van de hoofdhuurovereenkomst
is overgegaan, zijn de ontruimingskosten naar mijn mening een schuld waar-
voor de boedel in het geheel niet aansprakelijk is.72 In deze situatie zal een
curator dan ook minder snel geneigd zijn om jegens de onderhuurder in rechte
ontruiming van het gehuurde te vorderen.

Het eindigen van de hoofdhuurovereenkomst brengt mee dat de curator
jegens de onderhuurder wanprestatie pleegt. Dit betekent dat de onderhuurder
recht heeft op schadevergoeding. Ook in dit kader is mogelijk relevant wie de
hoofdhuurovereenkomst ex art. 39 Fw heeft beëindigd; de hoofdverhuurder of
de curator. In lijn met hetgeen de Hoge Raad in het hiervoor genoemde arrest
Van Galen q.q./Circle Plastics oordeelde wordt wel verdedigbaar geacht dat
wanneer de curator tot opzegging van de hoofdhuurovereenkomst is over-
gegaan, er een schadevergoedingsverplichting door toedoen van de curator is
ontstaan. In dat geval zou de schade, die de onderhuurder door de huuropzeg-
ging lijdt, als een boedelschuld zijn te kwalificeren.73 Wanneer evenwel de
hoofdverhuurder tot opzegging is overgegaan, zal de schadevergoedingsvorde-
ring kwalificeren als een concurrente vordering.

Indien de hoofdhuurovereenkomst na faillissement van de hoofdhuurder/
onderverhuurder door geen der daartoe bevoegde partijen ex art. 39 Fw wordt
opgezegd en de hoofdhuursituatie derhalve onveranderd blijft, is hetgeen ik
hiervoor in § 4.3 schreef naar mijn mening onverkort op de rechtsverhouding
tussen de gefailleerde onderverhuurder en de onderhuurder van toepassing.

§ 6. Conclusie

In deze bijdrage is aandacht besteed aan de positie van de curator in het
faillissement van een verhuurder. Omdat de curator wordt geacht zijn beslissingen

70. Zie H.J. Rossel, Huurrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2007, p. 416-417.
71. HR 18 juni 2004, WR 2004, 279.
72. Zie ook F.C. Borst, ‘Faillissement van de huurder’, WR 2007, 56, par. 4.3.
73. Mol 2012, p. 83.
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in het belang van de boedel te nemen, zou zijn eerste handeling moeten zijn het
laten opmaken van een taxatierapport en onderhoudinventarisatierapport, voor
zover deze niet reeds beschikbaar zijn. Hiermee kan hij eventuele reeds bestaande
vorderingen van de huurder, alsmede de nog te verwachten kosten in kaart
brengen. Deze kosten dienen vervolgens te worden afgezet tegen de huurop-
brengsten (alsmede de eventuele verhoogde of verlaagde beleggings- en verkoop-
waarde). Wanneer de kosten niet opwegen tegen de baten, zal de boedel niet bij
nakoming zijn gebaat. In dat geval mag de verhurende curator zowel ten aanzien
van positieve verplichtingen (bv. de onderhoudsverplichting) als negatieve ver-
plichtingen (het dulden van het huurgenot van de huurder) – met een beroep op
art. 26 FW – wanprestatie plegen. Bij een positieve verplichting is dit niet zo
moeilijk; de curator komt gewoon de verplichting niet na. In sommige gevallen zal
de huurder die vervolgens zelf tot herstel overgaat de door hem gemaakte kosten
mogen verrekenen (art. 7:206 lid 3 BW). Bij een negatieve verplichting vergt de
wanprestatie echter actie van de curator. Het betekent namelijk dat een curator het
recht heeft om – met een beroep op art. 26 Fw – ontruiming van de huurder te
vorderen. Mogelijk komt de huurder in dat geval evenwel een beroep op zijn
retentierecht toe (waarna de curator de zaak kan opeisen).

De bevoegdheid om zowel passief als actief wanprestatie te plegen komt
de curator echter enkel toe wanneer dit in het belang van de boedel en de
gezamenlijke schuldeisers wordt geacht. Het is nog maar de vraag in hoeverre de
boedel met een ontruimingsvordering daadwerkelijk zal zijn gebaat. De huurder
zal immers veelal een schadevergoedingsvordering toekomen, en daarmee als
concurrent schuldeiser in de verdeling moeten worden betrokken. Per saldo zal dit
wellicht weinig voordeel voor de gezamenlijke crediteuren opleveren. Een curator
dient zich dit goed te realiseren en in zijn afweging te betrekken. Wellicht kan het
voorgaande daarom veelal het best als strategisch argument worden ingezet om
een huurder te bewegen een hogere (markt-conforme) huurprijs te betalen.

De verhurende curator

83





De curator en de bankgarantie

MR. DR. G.C. VAN DAAL EN MR. G.H.G.M. VAN BERKEL1

1. Inleiding

Sinds jaar en dag is de bankgarantie een veelgebruikt instrument in de handels-
praktijk. Waar de blauwe ogen van de schuldenaar de schuldeiser onvoldoende
vertrouwen geven dat de eerste een in de toekomst gelegen prestatie zal voldoen,
kan het uitkomst bieden om een derde partij, wiens gegoedheid minder omstreden
is, te laten beloven dat deze in een nauwkeurig omschreven geval de (geldelijke
tegenwaarde van) de prestatie voldoet. Op die manier verkrijgt de schuldeiser een
liquide vorm van zekerheid in een mate die nagenoeg even sterk is als vooruit-
betaling, echter zonder dat de schuldenaar het rechtstreekse restitutierisico draagt.
De bankgarantie raakte met name in zwang vanaf medio jaren ‘70 van de vorige
eeuw, toen aanbesteders in het Midden-Oosten door deviezenbeperking er niet
zeker van waren eventuele schadevergoeding op in andere landen gevestigde
aannemers te kunnen verhalen. Door van de aannemers te verlangen dat zij een
bankgarantie stelden bij een voor de aanbesteder acceptabele bank, konden de
aanbesteders zekerstellen dat de schade die zij in geval van wanprestatie zouden
leiden zou worden vergoed. Inmiddels heeft het instrument zich ontwikkeld tot
een onmisbare vorm van zekerheid, niet alleen in het handelsverkeer zoals bij
huur van bedrijfsruimte, bouw en garanties ter opheffing van conservatoir beslag,
maar ook in de alledaagse praktijk van het kopen van een woonhuis.

De curator zal dus in een aanzienlijk aantal van zijn faillissementen worden
geconfronteerd met een bankgarantie in de hoedanigheid van een opdrachtgever
tot de bankgarantie dan wel als begunstigde. Het tot voor enige tijd moeilijk
denkbare geval dat de curator als afwikkelaar van een garant met de bank-
garantie te maken krijgt, laten we buiten beschouwing. In deze bijdrage staan
wij allereerst stil bij het rechtskarakter van de bankgarantie en de bij haar
betrokken partijen. Daarna laten wij diverse aan vastgoed gerelateerde situaties
de revue passeren, waarin de curator op een of andere manier met een
bankgarantie wordt geconfronteerd. Deze perikelen hebben alle te maken met
de in het spraakgebruik als afroepgarantie bekend staande figuur, zodat we ons
in het bestek van deze bijdrage daartoe beperken.

1. Georg van Daal en Godfried van Berkel zijn advocaten bij VMW Taxand N.V. te
Amsterdam.
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2. Rechtskarakter bankgarantie

Rechtsverhoudingen
Rondom de bankgarantie zijn verschillende rechtsverhoudingen te onderscheiden.
Ten eerste is daar de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever tot de garantie en
de begunstigde. Deze rechtsverhouding is immers de bron van de toekomstige of
voorwaardelijke verbintenis waarvoor de bankgarantie als zekerheid dient. Veelal
zal de verbintenis uit een overeenkomst voortkomen, bij voorbeeld een huur-
overeenkomst of een aannemingsovereenkomst. Wordt een bankgarantie gesteld
om conservatoir beslag te voorkomen of opgeheven te krijgen, dan is evengoed
denkbaar dat de verbintenis voortkomt uit de wet, bij voorbeeld uit onrechtmatige
daad, onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking. In dat geval
stelt de opdrachtgever de garantie in beginsel onverplicht. Daarbij is van belang
te noteren dat de Hoge Raad in 2011 de – logische – uitspraak deed2 dat het
Nederlands wettelijk stelsel geen verplichting kent, ook niet voort vloeiend uit de
redelijkheid en billijkheid, om in bepaalde gevallen (anders dan in een overeen-
komst vast gelegd) een bankgarantie te doen stellen.3

De tweede rechtsverhouding is de overeenkomst tussen bank en opdrachtgever.
Deze kwalificeert als een overeenkomst van lastgeving om in eigen naam
maar voor rekening en risico van de opdrachtgever de garantie te stellen tegen
een vergoeding, doorgaans een vast bedrag of een percentage van de gegaran-
deerde som. De bank zal in de regel een gedeelte van het aan de opdrachtgever
toekomende tegoed ter grootte van het gedekte bedrag blokkeren dan wel diens
kredietruimte met het bedrag van de garantie verminderen, zodat het stellen van
de garantie direct op de liquiditeitspositie van de opdrachtgever drukt. Veelal
wordt de overeenkomst tussen opdrachtgever en bank contragarantie genoemd.4

De derde en meest bepalende rechtsverhouding is de bankgarantie zelf.
Die houdt de belofte van de bank in om indien en zodra is voldaan aan de
in de garantie omschreven voorwaarden een bepaald bedrag aan de begun-
stigde te betalen. Of deze rechtsverhouding tussen bank en begunstigde (dus
de eigenlijke bankgarantie) kwalificeert als een overeenkomst of als een

2. HR 28 januari 2011, LJN BO4930, NJ 2011, 57 (Marexion/Baboprint).
3. Zie hierover nader B.I. Kraaipoel, ‘Geen verplichting tot het stellen van zekerheid door

middel van een bankgarantie op grond van de redelijkheid en billijkheid,’ Bedrijfsjuridische
Berichten 2011/44.

4. Tegen deze term maken E.L.A. van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgaranties, Deventer
2009, § 3.2, terecht bezwaar. De opdrachtgever stelt zich immer niet garant, maar is zelf
gebonden jegens de bank om het uitgekeerde bedrag te vergoeden. Zie over de figuur van de
contragarantie verder R.I.V.F. Bertrams, ‘De contragarantie bij indirecte bankgaranties. Een
nog uitstaand probleem,’ Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2007-2.
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eenzijdige gerichte rechtshandeling, is niet met zoveel woorden uitgemaakt.
De lijn tussen deze twee figuren is ook niet scherp te trekken.5 Ook het feit
dat de Hoge Raad blijkens zijn overwegingen in later te bespreken arresten
de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in
artikel 6:248 lid 2 BW van toepassing acht op de bankgarantie, geeft gezien
de schakelbepaling van artikel 6:216 BW geen uitsluitsel.6 Het in artikel 6:1
BW neergelegde vereiste dat een verbintenis slechts kan ontstaan, indien
dat uit de wet voortvloeit, wijst echter in de richting van een overeenkomst.
Uit het systeem van de wet lijkt immers niet voort te vloeien dat uit een
eenzijdige gerichte rechtshandeling een verbintenis kan ontstaan.7 Beschou-
wen we de bankgarantie als overeenkomst, dan geldt verstrekking van de
garantie door de bank aan de begunstigde als aanbod en zal de aanvaarding
besloten kunnen liggen in het feit dat de begunstigde de garantie zonder
protest behoudt, maar in elk geval ondubbelzinnig volgen uit het afroepen
van de garantie. In het navolgende gaan wij uit van de bankgarantie als
overeenkomst tussen bank en begunstigde.8

De verbintenis van de bank, die slechts afhankelijk is van de voorwaarde dat –
in het geval van een afroepgarantie – de begunstigde afroept conform de
voorwaarden, is geabstraheerd van de onderliggende rechtsverhouding tussen
de begunstigde en de opdrachtgever. Niet bepalend is dus, bij voorbeeld in het
geval van een prestatiegarantie in de bouw, of de aannemer daadwerkelijk
tekortschiet in de nakoming, maar slechts of de begunstigde in de in de garantie
bepaalde vorm stelt dat dat het geval is. Deze abstractie is essentieel voor het
functioneren van de bankgarantie in het handelsverkeer. Legt de bank een ruimere
of andere afweging ten grondslag aan haar beslissing om op de garantie te betalen,
dan heeft de begunstigde nog steeds niet de daadwerkelijke zekerheid dat hij het
gegarandeerde bedrag ontvangt in het in de garantie voorziene geval. De
abstractie is echter weer niet zo absoluut, dat de door de bankgarantie ontstane
verbintenis geheel los kan worden gezien van de onderliggende rechtsverhouding.
Het is immers díe rechtsverhouding, die in de regel de opdrachtgever tot

5. Het onderscheid is van beperkt belang, nu onomstreden lijkt dat de bankgarantie een
verbintenis van de bank doet ontstaan. Zie over het schemergebied tussen eenzijdige en
meerzijdige rechtshandeling uitgebreid: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III, nrs. 98-104.

6. Hoewel uit de letterlijke tekst van artikel 6:216 BW (“de volgende drie afdelingen”) volgt
dat afdeling 6.5.4 BW, die de rechtsgevolgen van overeenkomsten bevat, níet door de
schakelbepaling wordt gevangen, moet dit een uitglijder van de wetgever betreffen. Deze
fout is erin geslopen bij omzetting van de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG). Bij het invoegen
van afdeling 6.5.2a BW (artikel 62 Dienstenwet, Stb. 2009/503) is verzuimd de schakel-
bepaling aan te passen.

7. Anders: Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III, nr. 102.
8. Zie hierover ook: Van Emden/Van Emden, a.w., § 1.5.
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het stellen van de bankgarantie verplicht en het zijn de verplichtingen uit
die rechtsverhouding waarvoor de bankgarantie tot zekerheid dient. De abstractie
vindt ook haar grens als het gaat om de oorzaak van de betalingsbelofte van
de bank.9 Uit de samenhang tussen de onderliggende rechtsverhouding en de
bankgarantie volgt dat een betaling onder de garantie heeft te gelden als een
betaling aan de begunstigde op diens vordering op de opdrachtgever. Dat staat in
de regel ook met zoveel woorden in de garantie vermeld. Zo abstract, dat de
begunstigde het gegarandeerde bedrag als een zelfstandige vordering op de bank
kan boeken, is de garantie dus niet.

Tot de rechtsverhouding tussen bank en begunstigde wordt ook een zekere
zorgplicht van de bank gerekend, zo blijkt uit het arrest Gesnoteg/Mees
Pierson.10 In deze zaak bevatte de verklaring waarmee de begunstigde een
bankgarantie afriep een vormgebrek – hij had bij de afroep een exploot van
betekening over moeten leggen, maar had dat verzuimd – hetgeen voor de bank
aanleiding was om niet uit te betalen. Doordat de begunstigde kort voor de
vervaltermijn had afgeroepen, was de bankgarantie reeds vervallen toen bij het
gebrek ontdekte, zodat hij (onder meer) klaagde over het feit dat de bank hem
niet tijdig op het gebrek had gewezen. De president in kort geding en het hof
namen een dergelijke zorgplicht van de bank jegens de begunstigde niet aan en
wezen de vordering af. De Hoge Raad passeerde de klacht van de begunstigde
dat de bank in strijd met de redelijkheid en billijkheid had gehandeld door zich
op het ontbreken van betekening te beroepen, maar overwoog ten aanzien van
de zorgplicht van de bank als volgt:

“Tegenover de blijkens het voorgaande geboden strikte toepassing door de
bank van de voorwaarden van de garantie, zoals deze in die garantie zijn
geformuleerd, moet worden aangenomen dat de bank, indien de garantie
wordt ingeroepen op een wijze die niet aan deze strikte toepassing
beantwoordt, daarvan onverwijld aan degene die de garantie inroept,
mededeling dient te doen en daarbij dient aan te geven op welke punten
niet aan de voorwaarden is voldaan. In het bijzonder wanneer herstel nog
mogelijk is, mag de bank daarmee niet dralen tot de ter zake van die
garantie overeengekomen termijn is verstreken. Gevolg van het tekort-
schieten in de nakoming van deze mededelingsplicht kan zijn dat naar

9. Zie over de – met name de in het oude BW vereiste – causa van de bankgarantie: Verslag
van de vergadering van de vereeniging ‘Handelsrecht’ 26 oktober 1984 over De afroep-
bankgarantie, Zwolle: Tjeenk Willink 1984.

10. HR 9 juni 1995, NJ 1995, 639 m.nt. P. van Schilfgaarde (Gesnoteg/Mees Pierson).
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maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is dat de bank
zich op het niet vervuld zijn van de betreffende voorwaarde beroept.”11

Het gegeven dat de rechtsgeleerde raadsman van de begunstigde bij totstandko-
ming van de garantie betrokken was geweest sloot dit volgens de Hoge Raad
niet uit, maar hij zag wel ruimte voor toepassing van artikel 6:101 BW bij het
vaststellen van de schade als gevolg van de tekortkoming van de bank. De
mededelingsplicht van de bank geldt onverwijld, hetgeen onder omstandighe-
den kan inhouden dat de bank nog dezelfde dag van zich dient te laten horen.12

Uitleg
Net als andere overeenkomsten is de bankgarantie als overeenkomst tussen
bank en begunstigde onderworpen aan uitleg door de rechter. Dat geldt
niet alleen voor de uitleg van de afroepcriteria, maar ook voor de vraag of en
in hoeverre de garantie is geabstraheerd van de onderliggende rechtsverhou-
ding. Of de bank een materiële afweging toekomt, moet van geval tot geval
worden beslist met inachtneming van de Haviltex-formule.13 Afhankelijk
van in hoeverre onderhandelingen over de tekst van de garantie tussen de
bank en de begunstigde plaatsvinden, zal behalve de taalkundige uitleg meer of
minder gewicht toekomen aan hetgeen zij – als partijen bij de garantie – over en
weer redelijkerwijs van elkaar konden verwachten.14

Strikte conformiteit
De mate van zekerheid die een bankgarantie de begunstigde biedt, staat of
valt ermee dat de bank onder de garantie betaalt zodra zij van de begunstigde
een verzoek tot uitbetaling heeft ontvangen dat aan de in de garantie gestelde
eisen voldoet. Gelet op de abstractie van de onderliggende rechtsverhouding,
mag de bank op die rechtsverhouding in principe geen acht slaan. Wordt naar de
letter aan de afroepvoorwaarden voldaan, dan moet de bank betalen. Slechts in
uitzonderlijke gevallen zijn in de rechtspraak uitzonderingen op dit beginsel

11. Ibidem, rov. 3.5.
12. Aldus: Vznr. Rb. Utrecht 25 februari 2003, JOR 2004/21 m.nt. R.I.V.F. Bertrams (Telcomax/

Van Lanschot).
13. Zie: HR 25 september 1998, NJ 1998, 892 (Haefner/ABN Amro).
14. In de zin van HR 20 februari 2004, JOR 2004/157 m.nt. S.C.C.J. Kortmann (DSM/Fox), met

name rov. 4.4, waarin de Hoge Raad onder verwijzing naar het Haviltex-arrest en de CAO-
arresten (resp. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635, HR 17 september 1993 en HR 24 september
1994, NJ 1994, 173-174) overweegt dat tussen de Haviltex- en de CAO-maatstaf geen
tegenstelling maar een vloeiende overgang bestaat.
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van strikte conformiteit aanvaard, vrijwel uitsluitend als de begunstigde evident
te kwader trouw of frauduleus afroept.15

Ook indien de opdrachtgever tot de garantie op bedrieglijke wijze uitbetaling
frustreert, kan het beginsel van strikte conformiteit uitzondering lijden. Zo blijkt
uit de zaak die leidde tot het arrest Anthea Yachting/ABN Amro.16 In deze zaak
had de bank zich verbonden tot uitbetaling onder de bankgarantie indien een
rapport werd overgelegd van een met naam genoemde expert, waaruit bleek dat
de opdrachtgever van de garantie wanprestatie had gepleegd. De opdrachtgever
had echter bewerkstelligd dat het de betreffende expert wegens een belangen-
tegenstelling niet vrij stond om een opinie te geven. Bovendien weigerde hij
zijn toestemming om de expert ondanks het belangenconflict aan het werk te
zetten. Daardoor was het voor de begunstigde onmogelijk om aan de afroep-
voorwaarden te voldoen. Toen de begunstigde afriep op basis van een rapport
van een andere deskundige, weigerde de bank uitbetaling. De rechtbank nam
aan dat aan de in de garantie bedoelde voorwaarden was voldaan, maar het hof
oordeelde dat de bank wegens de geboden strikte toepassing van de in de
garantie gestelde voorwaarden niet tot uitbetaling gehouden was. De Hoge
Raad overwoog dat, hoewel hof terecht niet had aanvaard dat de bank op grond
van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid genoegen had
moeten nemen met de rapportage van een andere expert, de bijzondere
omstandigheden van dit geval wel tot een uitzondering op het beginsel van
strikte conformiteit konden leiden. Daarbij was, aldus de Hoge Raad:

“in aanmerking te nemen dat een uitzondering zich niet slechts kan
voordoen in het geval aan de zijde van de begunstigde sprake is van
bedrog of willekeur, maar eveneens in een geval als het onderhavige
waarin – naar in de hiervóór bedoelde stellingen van Anthea besloten
ligt – sprake is van bedrog of willekeur aan de zijde van degene in wiens
opdracht de garantie is gesteld.”17

Een praktisch voorbeeld in de lijn van het arrest Anthea Yachting/ABN AMRO
vinden we in een uitspraak van de Utrechts voorzieningenrechter uit 2008.18

15. Zie voor dit principe Hof ’s-Gravenhage 21 september 1994, NJ 1995, 586, herhaald in
bijvoorbeeld de hiervoor al genoemde uitspraak Vzr. Rb. Utrecht 25 februari 2003, JOR
2004/21, m.nt. R.I.V.F. Bertrams. Zie voor een recent mooi afgewogen vonnis rond uitleg
van een bankgarantie en de vraag of deze bedrieglijk, willekeurig of te kwader trouw werd
ingeroepen Rb. Amsterdam 2 mei 2007, LJN BA4582.

16. HR 26 maart 2004, NJ 2004, 309, m.nt. P. van Schilfgaarde.
17. Ibidem, rov. 3.4.4.
18. Vzr. Rb. Utrecht 6 februari 2008, LJN BC3554, JOR 2008/140 m.nt. R.I.V.F Bertrams.
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3. Perikelen rond de bankgarantie bij faillissementen in de
vastgoedsector

De voorgaande algemene uiteenzettingen hebben ons bij het punt gebracht waar
we nader kunnen ingaan op de materie van bankgaranties en faillissement,
waarbij we bijzondere aandacht zullen geven aan een aantal voor de vastgoed-
sector relevante aspecten. We bespreken eerst een voor faillissementen en bank-
garanties volgens ons bepaald relevante kwestie, waarover evenwel weinig of
eigenlijk geen materiaal voorhanden is, namelijk de vragen of een bankgarantie
ook paulianeus kan worden gesteld en zo ja, wat daarvan dan de gevolgen zijn.19

Vanuit de thematiek van deze bundel gaan we vervolgens in op een aantal vanuit
het vastgoedperspectief relevante situaties waarbij bankgaranties regelmatig een
rol spelen, namelijk de failliet als huurder, de failliet als verhuurder, en de failliet
als opdrachtnemer of opdrachtgever bij een bouwproject.

Kan een bankgarantie paulianeus zijn gesteld?
Indachtig de achtergrond van de waarschijnlijke lezers van deze bundel, kunnen
wij ons een uitgebreide bespreking van de actio pauliana op zich besparen. De
kernconcepten zijn nog steeds: een rechtshandeling, die onverplicht is verricht
en die een aanmerkelijke kans op benadeling van de schuldeisers met zich
brengt.20 Bij meerzijdige of eenzijdige op bepaalde personen gerichte rechts-
handelingen om baat geldt verder dat de betrokken wederpartij de benadeling
kende of behoorde te kennen. Wij beperken ons hier tot de faillissements-
pauliana van art. 42 Fw ten aanzien van onverplichte rechtshandelingen, en
laten art. 47 Fw. buiten beschouwing, nu deze laatste bepaling ziet op de
vernietiging van verplicht verrichte rechtshandelingen. Bankgaranties die zijn
gesteld ten vervolge op een contractueel overeengekomen beding blijven hier
evenzeer buiten beschouwing, omdat deze niet onverplicht zijn gesteld, waarbij
we ook daarlaten de mogelijkheid dat de overeenkomst waaruit de verplichting
is voortgevloeid om een bankgarantie te stellen, paulianeus is gesloten. In dit
subonderdeel beperken wij ons tot een bespreking van bankgaranties die zijn
gesteld zonder dat daarvoor een eerdere contractuele basis bestond.

19. Over deze materie hebben wij geen uitspraken, artikelen of andere rechtsgeleerde be-
handelingen kunnen vinden, wat natuurlijk onverlet laat dat wij niet goed genoeg hebben
gekeken. Het meest in de buurt komt Pres. Rb. ’s-Gravenhage 23 juni 1992, Kort Geding
1992, 343, over volgens de president op paulianeuze wijze binnen een concern afgegeven
garantieverklaringen ter zake de verhuur van vastgoed, welke uitspraak kritisch is besproken
in M.Ph. van Sint Truiden, ‘Intra-groep-garanties en de (actio) pauliana,’ Bedrijfsjuridische
Berichten 1992, nr. 25.

20. Wie niet meteen een monografie over de pauliana wil lezen en toch de materie weer even
behandeld wil zien, leze B. Wessels, ‘Benadeling van schuldeisers: een overzicht,’ Maand-
blad voor Vermogensrecht, 2007, nr. 4.
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Wewisten het natuurlijk al, maar sinds het hiervóór al genoemde arrest Marexion/
Baboprint21 weten we het zeker: ons wettelijk systeem levert in geen enkele
denkbare situatie een verplichting op tot het stellen van een bankgarantie. Dus is
iedere bankgarantie die is gesteld zonder dat daar een eerdere, rechtsgeldige
overeenkomst aan ten grondslag is gelegd, onverplicht tot stand gekomen. Het
stellen van een bankgarantie betreft ontegenzeggelijk een rechtshandeling, althans
een samenstel van rechtshandelingen, die altijd meerzijdig is, althans minst
genomen eenzijdig op bepaalde personen gericht. Daarmee zijn twee van de
vier vereisten voor het succesvol inroepen door een curator van de faillissements-
pauliana tegen het stellen van een bankgarantie als meerzijdige rechtshandeling,
aannemende dat deze om baat is, ingevuld. Dat klinkt overigens eenvoudiger dan
het is, nu uit het voorgaande duidelijk is geworden, dat een bankgarantie altijd
drie rechtsverhoudingen met zich brengt: tussen de opdrachtgever en de begun-
stigde, tussen de opdrachtgever en de bank en tussen de bank en de begunstigde,
waarbij de vraag of deze alle om baat zijn niet eenvoudig is te beantwoorden. In
onze bespreking is de opdrachtgever failliet gegaan ná het stellen van de
bankgarantie.22 Om de door de opdrachtgever/failliet tot stand gebrachte bank-
garantie met een beroep op de pauliana te kunnen vernietigen, zal de curator dus
meerdere rechtshandelingen met meerdere wederpartijen moeten aantasten. Aan
de relatie tussen bank en begunstigde kan de curator logischerwijze niet komen,
ondanks dat in die staart het venijn zit dat we aan het eind van dit subonderdeel
zullen bespreken.

Laten wij beginnen met de verhouding te bezien tussen de opdrachtgever en de
begunstigde. Zonder in details te hoeven treden kan gevoeglijk worden gesteld
dat de opdrachtgever ten gunste van de begunstigde een bankgarantie zal doen
stellen, om te voorkomen dat de begunstigde iets doet dat de opdrachtgever
onwelgevallig is, of omdat de begunstigde een andere vorm van machtspositie
inneemt tegenover de opdrachtgever. In ruil voor een bankgarantie laat de
begunstigde in de regel iets na dat hij bij gebreke van een bankgarantie wél had
gedaan. Wij menen dus dat deze rechtshandeling om baat is. Deze rechtshande-
ling behelst overigens niets anders dan dat partijen overeenkomen dat tegenover
het ‘laten’ door de begunstigde, de opdrachtgever een bank opdracht zal geven
een bankgarantie te stellen. Zuiver bezien kan de curator derhalve de relatie tussen
de failliete opdrachtgever en de begunstigde links laten liggen, als hij op grond
van de actio pauliana wil ageren tegen de bankgarantie. Mocht de curator daar

21. HR 28 januari 2011, LJN BO4930, NJ 2011, 57.
22. We laten een uitgebreide behandeling achterwege van de complicaties van art. 43 Fw, dat op

voorwaarde dat de aangetaste rechtshandeling is verricht binnen één jaar vóór faillissement,
een aantal situaties bestrijkt waarin de bewijslast ter zake de wetenschap van benadeling ten
gunste van de curator is omgekeerd.
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anders over denken, dan zal hij moeten aantonen dat de begunstigde wetenschap
had, althans hadmoeten hebben van de aanmerkelijke kans van benadeling van de
schuldeisers van de opdrachtgever door het stellen van de bankgarantie. Met
andere woorden, de curator zal dan moeten bewijzen dat de begunstigde wist dat
de opdrachtgever zich in bepaald moeilijk vaarwater bevond, misschien wel juist
door het optreden van de begunstigde. Dat bewijs zal in veel gevallen slechts
moeilijk te leveren zijn, maar dat dat in bepaalde gevallen mogelijk is, lijkt beslist
waarschijnlijk.

Voor onze bespreking wezenlijker is de relatie tussen de opdrachtgever en de
bank die de bankgarantie stelt voor de begunstigde. Hier lijkt nog ontegen-
zeggelijker dan richting de begunstigde sprake van een doen door de opdrachtge-
ver om baat. Immers, de opdrachtgever geeft onverplicht aan een bank de
opdracht een bankgarantie aan de begunstigde af te geven, en moet daarvoor
een fee betalen aan de bank. Hij koopt dus een dienst van de bank. Daarnaast richt
de bank de situatie altijd ook zo in, dat zij als zekerheid voor haar prestatie die
uiteindelijk kan inhouden de uitbetaling aan de begunstigde als eigen verplichting
van de bank, een depot in contanten van de opdrachtgever geblokkeerd aanhoudt,
dan wel een blokkade legt op de kredietruimte van de opdrachtgever, voor welke
kredietruimte de bank zekerheden heeft verkregen van de opdrachtgever. Met
andere woorden, in de relatie tussen opdrachtgever en bank leidt het samenstel
van rechtshandelingen dat tot de bankgarantie leidt, altijd tot de theoretische
zekerheid van benadeling van de schuldeisers. Door een uiteindelijke betaling aan
de begunstigde, die eerder géén zekerheden had voor de met die betaling
corresponderende vordering, kan de bank zich namelijk voor haar aan die
uitbetaling gekoppelde vordering op de opdrachtgever altijd verhalen op of de
in depot gegeven contanten van de opdrachtgever, of de zekerheden die voor de
kredietruimte zijn gesteld. Voor de andere schuldeisers resteert daarmee per
definitie minder, zodra onder de bankgarantie is betaald. Dus moet de curator, ook
als hij het samenstel van rechtshandelingen rond de bankgarantie dat is verricht
tussen opdrachtgever en bank wil vernietigen, zich bekreunen om de wetenschap
van benadeling aan de zijde van de bank. Bij de bank zou het bewijs dat zij de
aanmerkelijke kans van benadeling van de schuldeisers van de opdrachtgever
kende of moest kennen, wel eens makkelijker te leveren kunnen zijn dan bij de
begunstigde. De bank is immers bij uitstek dé partij die het financiële reilen en
zeilen van de opdrachtgever kent. Naast die de betrokkenheid van de bank bij
het financiële reilen en zeilen van de opdrachtgever speelt nog een aspect,
namelijk de bepalingen van art. 43 lid 1 onder 2e Fw, zoals dat een rol speelde
in het arrest ABN AMRO/Van Dooren III.23 Voormelde bepaling keert de

23. HR 22 december 2009, NJ 2010, 273 m.nt. P. van Schilfgaarde.
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bewijslast ter zake de benadeling door de aangevallen rechtshandeling om, in die
zin dat een wederpartij van een failliet die binnen één jaar voor faillissement
zekerheid verkreeg voor een nog niet opeisbare schuld wordt vermoed te weten
dat daarvan benadeling het gevolg is. In voormeld arrest bepaalde de Hoge Raad
onder andere dat voormelde bepaling óók opgaat bij kredietverschaffing tegen
zekerheid aan noodlijdende ondernemingen. In essentie gaat het bij het verstrek-
ken van een bankgarantie óók om kredietverschaffing, althans het verschaffen van
een bancaire dienst, tegen zekerheid in de vorm van ofwel een geblokkeerd depot
van contanten, ofwel het verhaal op andere door de opdrachtgever gestelde
zekerheden. In de lijn van voormeld arrest zou dat kunnen betekenen dat de bank
die een bankgarantie heeft gesteld in opdracht van de opdrachtgever binnen één
jaar voor diens faillissement, wordt vermoed geweten te hebben dat daardoor de
schuldeisers van de opdrachtgever aanmerkelijk worden benadeeld, als de bank
niet een naar gelang van de omstandigheden toereikend onderzoek heeft gedaan
teneinde vast te stellen dat het stellen van de bankgarantie met bijbehorende
verplichtingen van de opdrachtgever naar de bank verantwoord is.24

Onze tussenconclusie is dus dat het onder omstandigheden zeer wel mogelijk
moet zijn voor een curator om ten detrimente van de bank langs de route van de
actio pauliana de nadelige gevolgen van een bankgarantie voor zijn boedel op te
heffen. Mocht dat lukken, dan is de bank de beteuterde derde. Zij heeft immers
als eigen verplichting jegens de begunstigde op zich genomen deze een bedrag
uit te betalen zodra de begunstigde conform de garantie de betaling afroept. De
bank is daarmee haar geld kwijt en kan weinig meer doen dan haar daarmee
verband houdende schadevordering concurrent ter verificatie in te dienen.

De bankgarantie en de failliet als huurder
Het is eerder regel dan uitzondering dat de huurder van bedrijfsruimte een
bankgarantie stelt tot zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen, veelal in
de orde van grootte van drie tot twaalf maanden huur. Gaat een huurder failliet,
dan krijgt de curator in de meeste gevallen dus te maken met de afwikkeling
van een bankgarantie. De verhuurder zal zich moeten afvragen of hij de
bankgarantie kan afroepen. Daarbij spelen de eigenaardigheden van art. 39
Fw, zoals laatstelijk geïnterpreteerd door de Hoge Raad in zijn arrest Aukema
q.q./Uni-Invest,25 een grote rol.

24. Zoals de Hoge Raad overwoog in rov. 3.10 van voormeld arrest.
25. HR 14 januari 2011, LJN BO3534, NJ 2011, 114 m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2011/101

m.nt. J.J. van Hees. Dit arrest is uitgebreid van kritische kanttekeningen voorzien in T.T. van
Zanten en F.M.J. Verstijlen, ‘Beëindiging van huurovereenkomsten in het faillissement van
de huurder. Over schadevergoeding, bankgaranties en het gelijk van Vlielander Hein,’
Tijdschrift voor Insolventierecht 2011/17.
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In bankgaranties placht men op te nemen, of misschien doet men dat nog wel
steeds, dat de bankgarantie ook strekt tot verhaal voor de schade die de
verhuurder zou lijden als de huurovereenkomst na faillissement op grond van
art. 39 Fw zou worden opgezegd. Dat artikel geeft curator en verhuurder –
kortweg – het recht om na faillissement van de huurder de huurovereenkomst
op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal drie
maanden. Huurovereenkomsten, vooral die van bedrijfsruimte, zijn in de regel
voor veel langere bepaalde periodes afgesloten. Verhuurders namen de positie
in dat – zoals dat meestal ook in de bankgarantie expliciet was opgenomen – de
aan hen verstrekte garanties onder andere dienden ter leniging van de schade
die het gevolg was van leegstand van het verhuurde object tussen het moment
van de beëindiging van de huur door de curator enerzijds en het einde van de
overeengekomen huurtermijn anderzijds. In zijn arrest Aukema q.q./Uni-Invest
heeft de Hoge Raad bepaald dat dat niet kan. Hoewel, aldus de Hoge Raad, een
faillissement in de regel geen invloed heeft op wederkerige overeenkomsten, is
daarop in onder andere art. 39 Fw een uitzondering gegeven. Die uitzondering
komt, de overwegingen van de Hoge Raad heel kort samengevat, hierop neer
dat beëindiging van de huurovereenkomst conform art. 39 Fw een regelmatige
wijze van beëindiging van de huurovereenkomst vormt, die niet tot schade-
vergoeding verplicht. Andersluidende bedingen kunnen dat niet doorbreken.26

Kort en goed komt dit hierop neer dat de bankgarantie die verhuurders bedingen
eigenlijk alleen nog maar kunnen dienen als zekerheid voor tijdens de looptijd
van de huurovereenkomst onbetaalde huurtermijnen en andere verplichtingen
die gedurende die looptijd opkomen.27

In een soort obiter dictum28 in het arrest Aukema q.q./Uni-Invest heeft de
Hoge Raad onder verwijzing naar onder andere het BabyXL-arrest29 nog een
aantal overwegingen gewijd aan zijn insteek dat het feit dat huuropzeggingen
conform art. 39 Fw of conform het tijdens surseance voor de huurder materieel
gelijkluidende art. 238 Fw verhuurders geen recht geven op schadevergoeding,
onverlet laat dat een beding geldig kan zijn dat recht geeft op schadevergoeding
niet wegens voormelde beëindigingen conform de wet, maar dat het recht op
schadevergoeding verbindt aan het recht van de verhuurder de huur-
overeenkomst te ontbinden onder meer in geval van faillissement of surseance.
Zoals Hoge Raad even verderop in zijn obiter dictum indirect eigenlijk zelf al
aangeeft, is deze insteek van een hoog academisch gehalte. Ontbinding van

26. Zie rovv. 3.5.1 en 3.5.2 van voormeld arrest.
27. Zie voor een voorbeeld van lagere jurisprudentie in deze lijn Hof Leeuwarden 10 januari

2012, LJN BV0734.
28. Zie rov. 3.5.3 van het arrest Aukema q.q./Uni-Invest.
29. HR 13 mei 2005, LJN AT2650, NJ 2005, 406.
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huurovereenkomsten vergt in eigenlijk alle relevante gevallen, ongeacht wille-
keurig welk andersluidend contractueel beding, tussenkomst van de rechter.30

De tussenconclusie voor bankgaranties afgegeven door een later gefailleerde
huurder is niet zo prettig voor verhuurders die worden geconfronteerd met een
opzegging conform art. 39 Fw of art. 238 Fw. Vóór het arrest Aukema q.q./Uni-
Invest hadden verhuurders in de gevallen dat het bedrag van de bankgarantie de
onbetaalde huurpenningen overtrof daar nog iets aan. Na dat arrest is dat niet
meer zo. Anders dan in het geval van voormeld arrest, zullen curatoren daar nog
maar in weinig gevallen voordeel aan kunnen ontlenen. De banken zullen
kennis hebben genomen van het arrest en niet meer uitbetalen als de vordering
tot uitbetaling de schade betreft van de leegstand. Dat betekent dat curatoren
dus ook niet meer ten behoeve van de boedel het ten onrechte uitgekeerde geld
zullen kunnen terug vorderen, zoals mr. Aukema dat nog met succes kon doen.
Alleen in die uitzonderlijke gevallen waarin i.) het bedrag van de bankgarantie
de onbetaalde huurpenningen tot het einde conform art. 39 Fw of art. 238 Fw
overtreft, ii.) de bank een geblokkeerd depot in contanten heeft bedongen als
zekerheid van de failliete opdrachtgever, én iii.) de bank geen andere vorde-
ringen heeft op de failliet die zij kan verrekenen met de terugbetalingsverplich-
ting ter zake het overschot van de depot, lijkt de curator iets te hebben aan het
arrest Aukema q.q./Uni-Invest. We kunnen wel zeggen dat in de Nederlandse
praktijk faillissementen waarin aan die cumulatieve voorwaarden wordt vol-
daan, de spreekwoordelijke speld in de hooiberg zullen vormen.

De bankgarantie en de failliet als verhuurder
Het zal regelmatig voorkomen dat de failliet vastgoed bezit en verhuurt. In die
situatie zal het vaker wel dan niet het geval zijn dat de huurders bankgaranties
hebben afgegeven aan de failliet. Wat is nu de positie van de curator ten
opzichte van dergelijke huurgaranties? Mocht de curator besluiten dat hij de
verhuursituaties prima vindt, bijvoorbeeld omdat hij het vastgoed in verhuurde
toestand wil verkopen, dan is er niets aan de hand. Schiet een huurder ergens
te kort, dan kan de curator namens de boedel als verhuurder de garantie
afroepen en naar alle waarschijnlijkheid ook vorderen dat de garantie weer op
het oude niveau wordt aangevuld, om bij gebreke daarvan wellicht zelfs
verdergaande maatregelen te nemen.

Als echter de curator de huurovereenkomst wil beëindigen èn in bepaalde
gevallen de garanties wil kunnen blijven inroepen, kan de situatie wezenlijk
anders worden. Dat is niet zo, als de beëindiging geschiedt conform de

30. Zoals Van Zanten en Verstijlen in hun hiervoor aangehaalde artikel in detail en met kracht
van argumenten duidelijk maken in hun kritiek bij het arrest Aukema q.q./Uni-Invest.
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bepalingen van de huurovereenkomst of de wet. Dat wezenlijk andere zou wél
opspelen als de curator in het kader van de huurovereenkomst – zoals dat
tegenwoordig heet – actief wil gaan wanpresteren. Zoals hiervoor al kort
aangestipt, brengt een faillissement in principe geen verandering aan in weder-
kerige overeenkomsten. De basis van dat principe is art. 37 Fw. De grondvesten
van die basis zijn echter gaan wankelen met het Nebula-arrest.31 De centrale
rechtsoverweging 3.5 van dat arrest verdient hier integrale weergave:

“3.5. In de tweede plaats verdient het volgende opmerking. Zoals onder
meer is gesteld in de memorie van toelichting op artikel 37 F. “oefent de
faillietverklaring op bestaande wederkerige overeenkomsten niet de minste
invloed uit; de verbintenissen van de gefailleerde en diens mede-contractant
worden er niet door gewijzigd” (Van der Feltz, I, blz. 409). Het feit dat het
(voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beïnvloed
door het faillissement van een van de contractanten, betekent echter niet dat
de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens wederpartij failliet wordt
verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er
geen faillissement ware. Een andere opvatting zou immers ertoe leiden dat
het aan de Faillissementswet mede ten grondslag liggende, onder meer in
de artikelen 26 en 108 e.v. F. tot uiting komende, beginsel van gelijkheid van
schuldeisers op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken. Dit geldt
ook voor gevallen waarin de gefailleerde krachtens de tussen partijen
gesloten overeenkomst niet is gehouden een bepaalde prestatie te verrich-
ten, maar het gebruik van een aan hem in eigendom toebehorende zaak te
dulden. Indien de wederpartij van de gefailleerde van de curator zou
kunnen verlangen dat deze het voortgezet gebruik van de desbetreffende
zaak duldt, zou deze wederpartij immers in feite bevoegd zijn het faillisse-
ment in zoverre te negeren. Voor dat laatste is echter slechts plaats in
uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen. Bovendien zou
door aanvaarding van een zodanige regel een goed beheer ten behoeve van
de gezamenlijke schuldeisers van de tot de boedel behorende zaken ten
aanzien waarvan langlopende overeenkomsten bestaan, in ernstige mate
worden bemoeilijkt (vgl. HR 22 december 1989, nr. 13721, NJ 1990, 661).”

De huurder van een gefailleerde verhuurder zou sinds dit arrest last kunnen
krijgen van minder rustige nachten dan voordien. Voor alle duurovereenkom-
sten die een failliet heeft lopen en waar die failliet eigenlijk alleen nog maar een
passieve rol heeft van het dulden van het gebruik van een hem toebehorende

31. HR 3 november 2006, LJN AX8838, NJ 2007, 155 m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2007/76
m.nt. S.C.J.J. Kortmann en S.E. Bartels.
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zaak of recht tegen de voortdurende ontvangst van de daarvoor overeengeko-
men prestatie, geldt dat het Nebula-arrest een recht in het leven lijkt te hebben
geroepen voor de curatoren om ook in die gevallen actief te wanpresteren, door
het voortgezet gebruik van de zaak of het recht te verhinderen of te negeren. Of
een huurder van een failliete verhuurder door gewoon de huur te blijven betalen
in het ongestoorde genot kan blijven van het gehuurde, is dus de vraag die
meteen opkomt.32 Wij denken dat dat wel zo is, en dat de curator van een
verhuurder dus níet actief kan wanpresteren. Wij menen namelijk dat het arrest
zeer specifiek is toegesneden op de zeer bijzondere omstandigheden van het
geval dat tot het arrest leidde33 en dat moet worden uitgekeken met het naar
algemene stellingen extrapoleren van dit arrest. Dat neemt niet weg dat dat
laatste wel een gangbare lijn in de literatuur lijkt.34 Gelukkig vermeldt de Hoge
Raad in de hierboven aangehaalde rechtsoverweging uitdrukkelijk dat in
uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde gevallen de wederpartij van
de contracterende failliet het faillissement wél kan negeren. Juist het huurrecht
met zijn wettelijk vastgelegde beëindigingsregels en vooral het principe ‘koop
breekt geen huur’ vormt een dergelijk uitzonderlijk, in de wet geregeld gebied.
Met Boekraad35 en Verstijlen36 zijn wij dus op die gronden van mening dat de
curator van een verhuurder níet actief kan wanpresteren door de huurders van
de failliet die hunnerzijds de huurovereenkomsten geheel nakomen het huur-
genot te ontnemen. Dat neemt niet weg dat wij in de praktijk wel curatoren zijn
tegengekomen die met de vinger van het Nebula-arrest de hele hand wilden
nemen en die wel degelijk van mening zijn dat zij het voortduren van een
huurovereenkomst met een zijnerzijds correct nakomende huurder actief
kunnen verhinderen. In dat geval treedt dus meteen frictie op met de huur-
garantie. Als de curator meent actief te kunnen wanpresteren, wat de contractant
van zijn failliet – in dit geval een huurder – dus per definitie schade toebrengt,
kan die curator dan nog wel met goed fatsoen betaling onder de op verzoek van
die huurder door een bank gestelde garantie doen? Het antwoord op die vraag
luidt volgens ons gelijk aan het antwoord op dezelfde vraag in een vergelijkbare

32. Welke vraag Van Schilfgaarde in zijn annotatie in de NJ onder voormeld arrest opwerpt en
vervolgens onbeantwoord laat, aldus de nodige twijfels zaaiend.

33. Gelijk Kortmann en Bartels stellen in hun noot onder het Nebula-arrest in de JOR.
34. Zie bijvoorbeeld T.T. van Zanten, ‘Het recht van de curator op wanprestatie,’ Tijdschrift voor

Insolventierecht 2007/9 en E.D.C. Neppelenbroek, ‘De softwaregebruikslicentie bij de
overdracht van het auteursrecht en in faillissement van de licentiegever,’ Tijdschrift voor
Insolventierecht 2011/25

35. G.A.J. Boekraad, ‘Het recht op wanprestatie van de faillissementscurator naar aanleiding
van het Nebula-arrest (HR 3 november 2006, RvdW 2006, 1033),’ Maandblad voor
Vermogensrecht 2007, nr. 3, p. 50.

36. F.M.J. Verstijlen, ‘De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement,’ in:
W.J.M. van Andel en F.M.J. Verstijlen, Materieel faillissementsrecht, preadvies voor de
Vereniging van Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 119.
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situatie, namelijk die waarin de curator van een failliet als opdrachtgever of
opdrachtnemer in een bouwproject op grond van art. 37 Fw. actief wil
wanpresteren. Dat antwoord wordt hieronder nader uitgewerkt.

De bankgarantie en de failliet als opdrachtnemer of -gever in de bouw
Een failliet kan aannemer of projectontwikkelaar zijn, en vóór faillissement
bankgaranties hebben bedongen van zijn opdrachtgevers of afnemers voor hun
betalingsverplichtingen, terwijl de bouw respectievelijk de ontwikkeling op het
moment van faillissement nog niet voltooid zijn. Een failliet kan ook op-
drachtgever zijn van een aannemer of ontwikkelaar, en vóór faillissement
bankgaranties hebben bedongen van zijn opdrachtnemers als performance
bonds, tot zekerheid van de tijdige nakoming van de bouw- of ontwikkelings-
verplichtingen, die echter op het moment van faillissement nog niet zijn
voltooid. In al deze gevallen hebben we het niet over een ‘Nebula-situatie’.
Het gaat immers niet om een curator die passief moet dulden dat een zaak of
recht van de failliet wordt gebruikt tegenover het door de gebruiker verrichten
van de daarvoor overeen gekomen tegenprestatie. Met de failliet als opdracht-
nemer of opdrachtgever in de bouw komen we aan bij het al eerder genoemde
art. 37 Fw, dat hierop neerkomt dat faillissement in principe geen invloed heeft
op wederkerige overeenkomsten, maar dat de curator wél het recht heeft te
verkiezen een wederkerige overeenkomst niet na te komen. Oefent hij dat recht
uit, dan heeft hij zijnerzijds niet meer het recht zijnerzijds nakoming van de
overeenkomst te vorderen.37

De situatie is zeer wel denkbaar dat de curator in één van de bovengenoemde
varianten van relaties tussen opdrachtnemer en opdrachtgever verkiest de over-
eenkomst niet meer na te komen. Art. 37 Fw. geeft hem dat recht. Het lijkt voor
dat geval logisch dat hij de ten gunste van zijn failliet gestelde bankgaranties dan
niet meer kan afroepen voor enige tekortkoming in de nakoming door de
contractuele wederpartij van zijn failliet, nadat die wederpartij is meegedeeld
dat de failliet niet meer zal nakomen. De curator kan van die partij op grond van
hetzelfde art. 37 Fw. dan immers geen nakoming meer vorderen.Wat nu echter als
een recht op afroep van de bankgarantie voor de failliet is ontstaan, voordat de
curator verkoos de overeenkomst niet meer na te komen? Kan hij dat recht dan
nog uitoefenen nadat hij heeft besloten niet meer na te komen? Dit lijkt minst
genomen een grijs gebied. Door zijn keuze zal de curator namelijk in welhaast alle
gevallen de contractuele wederpartij van de failliet grote schade bezorgen. Die
schade kan die partij normaal gesproken niet meer verhalen op de failliet, nu hem
op grond van art. 37a Fw. niets rest dan die schadevordering als concurrente

37. Zie hierover W. Snijders, ‘Het nieuwe artikel 37 F, een belangrijke verandering,’ in: T. Hartlief
(red.), CJHB (de Brunner-bundel), Deventer: Kluwer 1994.
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vordering ter verificatie in te dienen. Mag de curator nu de wederpartij een nog
grotere schade bezorgen als hij weet dat hij niet zal nakomen of dat zelfs al heeft
meegedeeld? Normaal gesproken, als geen bankgarantie zou bestaan, zouden de
wederzijdse (schade)vorderingen – die van de failliet wegens een vóór faillisse-
ment ontstaan recht en die van de wederpartij wegens de keuze van de curator niet
na te komen – op grond van art. 53 Fw kunnen worden verrekend. In het geval dat
de curator een bankgarantie ten dienste staat, wordt de wederpartij echter dubbel
geschaad. Hij heeft de schade van een onvoltooide duurovereenkomst én de
schade van het verhaal dat de uitbetalende bank op hem pleegt.

Voor de hier beschreven gevallen bestaat geen specifieke rechtsregel. Andere
bronnen over deze specifieke problematiek vonden wij evenmin. Het druist
echter wel tegen het rechtsgevoel in dat een curator als hiervoor beschreven de
wederpartijen een dubbele schadepost zou kunnen bezorgen. Het enige dat wij
hier juridisch tegenin zouden kunnen maar ook zouden willen brengen, is dat de
curator door aldus te handelen misbruik van recht zou maken in de zin van
art. 3:13 lid 2 BW, in die zin dat in aanmerking nemende de onevenredigheid
tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad,
de curator naar redelijkheid niet tot de uitoefening kan komen. Datzelfde zou
gelden in het geval een curator van een verhuurder, als hierboven beschreven,
vanuit het Nebula-perspectief zou menen een huurovereenkomst te kunnen
beëindigen én beroep op een bij de huurovereenkomst horende garantie te
kunnen doen. Wij weten dat de rechtspraak rond de figuur van het misbruik van
recht streng is en slechts in uitzonderingsgevallen tot toepassing van deze
figuur komt. Desalniettemin menen wij dat deze strohalm in deze gevallen de
strohalm moet zijn die de rug van de kameel breekt.

4. Conclusies

De bankgarantie is een figuur die bestaat uit een complex van verschillende
rechtsverhoudingen tussen verschillende betrokkenen. Drie bronnen van
verbintenissen spelen hierbij een rol, namelijk de rechtsverhoudingen op-
drachtgever-begunstigde, opdrachtgever-bank en bank-begunstigde. Tenzij
een overeenkomst verplicht tot het stellen van een bankgarantie, is het
bewerkstelligen door de opdrachtgever van het stellen door de bank van
een garantie altijd onverplicht. De verbintenis die de bank op zich neemt ten
aanzien van de begunstigde is een zelfstandige verplichting van alleen de
bank. Hoever die verplichting strekt, zal in voorkomend geval moeten worden
geduid door uitleg, ook van de verhouding tussen opdrachtgever en begun-
stigde. De abstractie van de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de
begunstigde als bron van de totstandkoming van de garantie, die volgt uit het
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feit dat de bank een eigen verplichting aanvaardt, leidt tot het beginsel dat
afroep van de bankgarantie alleen mogelijk is bij strikte naleving van de in de
garantie voor die afroep gestelde vereisten. Dat beginsel van strikte con-
formiteit kan uitzondering leiden bij bedrog, willekeur of kwade trouw, zowel
indien gepleegd door de begunstigde, als indien gepleegd door de opdracht-
gever.

Een bankgarantie kan volgens schrijvers dezes net als iedere andere rechts-
handeling door een curator worden aangevallen op grond van de actio pauliana,
in al die gevallen waarin geen rechtsgeldige overeenkomst verplichtte tot het
stellen daarvan. In dat geval wreekt zich ten laste van de bank het abstracte
karakter van de afroep bankgarantie. De curator zou zich er immers toe kunnen
beperken alleen de rechtshandelingen rond de bankgarantie tussen bank en
failliet aan te vallen. Deze zijn per definitie onverplicht, ook als een overeen-
komst tot het stellen verplicht; deze is immers nooit een overeenkomst tussen
bank en opdrachtgever. Door de verschillende varianten van de contragarantie
zal een bankgarantie altijd ten nadele van de schuldeisers van de opdrachtgever
zijn. De bank als intens betrokkene bij het reilen en zeilen van de failliet loopt
verder het risico dat de curator makkelijker dan bij andere partijen bewijst dat
de bank wetenschap had of moest hebben van de aanmerkelijke kans van
benadeling. Is de garantie binnen één jaar voor faillissement gesteld, dan loopt
de bank wegens art. 43 Fw gerede kans te moeten bewijzen dat zij níet wist van
de benadeling, wat in de lijn van eerdere jurisprudentie rond herfinancieringen
met zich kan brengen dat de bank moet aantonen dat zij redelijk onderzoek
heeft gedaan, waaruit is gebleken dat in het relevante geval concrete aanleiding
bestond te veronderstellen dat van benadeling geen sprake zou zijn.

Bij de failliete huurder die een bankgarantie heeft gesteld, heeft de Hoge Raad
de reikwijdte daarvan recent flink ingeperkt. Ongeacht enig andersluidend
beding, kan een bankgarantie niet worden ingeroepen voor leegstandschade ná
een opzegging conform art. 39 Fw. (of in surseance art. 238 Fw), nu dat een
regelmatige opzegging is die niet tot een verplichting tot schadevergoeding kan
leiden. De Hoge Raad heeft de mogelijkheid opengelaten dat een bankgarantie
wél kan worden gebruikt voor leegstandschade als op grond van een ontbin-
dingsbeding de verhuurder de huur kan beëindigen, maar die theoretische
insteek lijkt praktisch moeilijk denkbaar. Bij een failliete verhuurder lijkt geen
bijzondere problematiek te spelen rond bankgaranties die de huurders even-
tueel hebben gesteld, behalve in het geval van extensieve interpretatie door de
curator van het Nebula-arrest. Dat zou een volgens ons overigens juridisch
onjuiste benadering opleveren, en kan in rechte dus relatief eenvoudig worden
bestreden.
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Bij de failliet als opdrachtgever of opdrachtnemer bij overeenkomsten ter zake
bouw of projectontwikkeling is denkbaar dat de curator van zijn rechten ex
art. 37 Fw gebruik maakt of wil maken, terwijl hij anderzijds ook het recht
wil voorbehouden voordien ontstane afroeprechten onder bankgaranties van
de opdrachtnemers of -gevers van zijn failliet af te roepen. Aldus zou hij – net al
de hierboven genoemde curator die het Nebula-arrest te ruim uitlegt – de
contractuele wederpartij van zijn failliet dubbele schade toebrengen. Wat ons
betreft zou daar het leerstuk van misbruik van recht soelaas moeten brengen.
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FINANCIERING EN VASTGOED





Uitwinningsperikelen

Een praktische beschouwing van de mogelijkheden om hypothecair
onderpand te gelde te maken

MR. M.L.M. BINDELS, MR. J.M. ROMMES ENMR. M. VANWINGERDEN1

1. Inleiding

De huidige malaise in vrijwel alle sectoren van de vastgoedmarkt heeft ook
grote gevolgen voor financiers die leningen verstrekt hebben met onroerend
goed als belangrijkste onderpand.

Door vraaguitval aan de zijde van huurders en/of kopers worden financiers
steeds vaker geconfronteerd met klanten zoals projectontwikkelaars en vast-
goedbeleggers die in betalingsproblemen komen doordat hun inkomsten (uit
verkoop of verhuur) achterblijven bij de verwachtingen. Dat resulteert vaak in
een (ongeoorloofde) achterstand in betalingen van rente en aflossingen. Daaren-
boven treedt (significante) waardevermindering van het onderpand op, waar-
door ‘Loan-to-value covenants’ worden geschonden. In de meeste gevallen zal
dit de financier het recht geven de verstrekte financiering direct op te eisen.

Wanneer de financier dan daadwerkelijk stappen wil ondernemen om het
verschuldigde voldaan te krijgen en het onroerend goed dat in onderpand is
verkregen te gelde wil maken, wordt zij opnieuw geconfronteerd met de
malaise in de vastgoedmarkt. Immers, dan blijkt in veel gevallen dat er geen
kopers te vinden zijn, althans geen kopers die bereid zijn een – in de ogen van
de financier – reële prijs te betalen. Overigens werpt dit ook de vraag op wat in
deze markt nog een reële prijs is. Wij komen daar nog op terug.

Op basis van onze ervaringen in de dagelijkse praktijk zullen wij in deze
bijdrage beschrijven hoe financiers in deze lastige omstandigheden trachten hun
onderpand te gelde te maken en daarmee verlies op verstrekte kredieten te
voorkomen of in ieder geval te beperken. Wij zullen daarbij diverse wijzen van
uitwinning van een hypotheekrecht uiteenzetten, waarbij wij zullen bespreken
welke van deze instrumenten in bepaalde gevallen geschikt of juist ongeschikt
(b)lijken. Daarbij zullen wij de uitwinning niet zozeer vanuit een juridisch als

1. Schrijvers zijn werkzaam binnen het Bouw & Vastgoed team van de afdeling Insolventie en
Bijzondere Risico’s binnen het Directoraat Bijzonder Beheer Rabobank Groep. Deze
bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.
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wel een praktisch oogpunt benaderen, waarbij vooral de vraag centraal staat hoe
de bank als hypotheekhouder aankijkt tegen en omgaat met de verkoop van
onroerende zaken.2 Ook andere (relevante) juridische kwesties zullen wij in de
meeste gevallen slechts aanstippen en niet uitvoerig bespreken.

De beslissing om een bepaalde wijze van verkoop na te streven is steeds van
feitelijke omstandigheden afhankelijk en zal ook steeds getoetst moeten worden
bij gewijzigde omstandigheden. Veranderingen in de markt en/of veranderingen
in de status van de hypotheekgever (bijvoorbeeld faillissement) kunnen grote
impact hebben op de gekozen wijze van verkoop. Eenduidige richtlijnen ten
aanzien van welke wijze van verkoop op welk moment geschikt is, zijn dan ook
niet te geven. Wij hopen wel met deze bijdrage enig inzicht te kunnen
verschaffen in de overwegingen van de financier ten aanzien van de wijze
van verkoop wanneer hij over gaat tot uitwinning van hypotheekrechten.

2. Verkoop door de hypotheekgever

2.1 De bereidwillige hypotheekgever

Wanneer een klant die in de problemen raakt, in overleg met de bank overgaat
tot verkoop kan zonder formele uitwinning het onderpand van de bank te gelde
gemaakt worden.

Als hypotheekhouder zal de bank slechts bereid zijn haar rechten op het
onroerend goed vrij te geven tegen ontvangst van de koopsom, die vervolgens
strekt tot betaling van hetgeen de schuldenaar/hypotheekhouder verschuldigd
is. De hiermee gemoeide verrekening problematiek is inmiddels voldoende aan
bod gekomen in jurisprudentie.3 Naar onze ervaring is het verpanden van de
vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomst inmiddels gemeengoed in
de bancaire praktijk. Waar de bank een pandrecht op de vorderingen van de
hypotheekgever/verkoper heeft verkregen door middel van een stampandakte
(met de gebruikelijke catch-all tekst ten aanzien van de rechten en vorderingen
die als onderpand dienen) en er gebruik wordt gemaakt van dagelijkse
collectieve verpanding op basis van volmacht, zal de bank ‘automatisch’ een

2. In dit artikel worden overigens ‘onroerende zaak’ en ‘onroerend goed’ door elkaar gebruikt;
alhoewel wellicht juridisch niet zuiver, sluiten we daarmee wel aan bij het gangbare
taalgebruik

3. HR 23 april 1999, NJ 200, 158 (van Gorp q.q./Rabobank), HR 19 november 2004, NJ 2005,
199 (ING/Gunning q.q.) en Hof Arnhem 5 april 2005, JOR 2005/134 (Keijser q.q./Fortis –
Gieterij Doesburg). Op grond van deze jurisprudentie kan geconcludeerd worden dat het
helemaal afhangt van de feiten en omstandigheden of de bank kan verrekenen. Zoals reeds
aangegeven zullen wij in deze bijdrage deze juridisch inhoudelijke kwestie niet nader
bespreken.
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pandrecht verkrijgen op de vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomst.4

Daarbij is inmiddels ook duidelijk is dat mededeling van deze verpanding
slechts nog aan de passerend notaris hoeft te worden gedaan en niet aan de
koper.5

Overigens menen wij dat mededeling van het pandrecht op de rechten uit
hoofde van de koopovereenkomst niet noodzakelijk zou zijn indien de koopsom
wordt (door) betaald op de rekening van de debiteur, gezien de in Mulder/
CLBN6 toegelaten verrekening van betalingen uit hoofde van stil verpande
vorderingen. Het voert te ver om hier nader op in te gaan in het bestek van deze
bijdrage.

2.2 Overwegingen van de hypotheekhouder

Door afspraken te maken omtrent het verkooptraject kan de bank een rol spelen
in het verkoopproces om aldus een zo hoog mogelijke waarde te realiseren voor
haar onderpand. Vanzelfsprekend is hiervoor wel de bereidwillige medewerking
van de hypotheekgever benodigd.

De afspraken die de bank met de hypotheekgever zal willen maken, zullen
onder meer zien op de termijn die de hypotheekgever daartoe gegund wordt, de
eisen die gesteld worden aan de aan te stellen makelaar, de voorwaarden van de
verkoopovereenkomst. etc. De bank heeft echter geen controle over het
verkoopproces. De hypotheekgever treedt immers op als verkoper en niet de
bank. Hoewel de bank nauw betrokken wil zijn bij het verkoopproces om zeker
te zijn van een – onder de omstandigheden – maximale opbrengst, kan en wil de
bank niet op de stoel van de hypotheekgever gaan zitten.

De ervaringen met deze wijze van te gelde maken van het onderpand zijn
zeker niet slecht. In veel gevallen, waar het eenvoudiger onroerend goed betreft,
wordt dit traject succesvol doorlopen. Wij merken daarbij wel nog op dat deze
wijze van verkoop geen executie in de zin van artikel 3:268 lid 2 BW betreft, en
aldus geen zuiverende werking in de zin van artikel 3:273 BW heeft.

3. Verkoop door de hypotheekhouder op basis van volmacht

3.1 Verkoop op basis van volmacht

De bank en de hypotheekgever kunnen overeenkomen dat aan de bank als
hypotheekhouder een volmacht wordt verstrekt ten aanzien van de verkoop en
levering van het onderpand. Ook deze optie vereist dus medewerking van de

4. HR 3 februari 2012, JOR 2012/200 (Dix q.q./ING).
5. HR 14 januari 2011, JOR 2011/343 (Butterman q.q./Rabobank).
6. HR 17 februari 1995, NJ 1976, 471 (Mulder q.q./CLBN).
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hypotheekgever. Een dergelijke volmacht kan zich beperken tot de werkelijke
verkoop en levering, maar kan zich ook uitstrekken tot het gehele verkoop-
traject, waardoor de bank dit geheel naar haar hand kan zetten. Om zelf, als
gevolmachtigde, ook de levering te kunnen bewerkstelligen zal de hypotheek-
houder een notariële volmacht moeten verkrijgen.

De volmacht eindigt echter van rechtswege bij het faillissement van de
volmachtgever (artikel 3:72 ahf. en sub a BW), zodat in faillissementssituaties
veelal wordt teruggegrepen op de nog te bespreken opties om het onderpand te
gelde te maken.

3.2 Overwegingen van de hypotheekhouder

Zoals aangegeven kan de bank een volmacht van de hypotheekgever verkrijgen
om aldus zelf, als gevolmachtigde, een onderhandse verkoop en de daarop-
volgende levering te kunnen realiseren.

Hier kleven echter de nodige bezwaren en risico’s aan, zoals de mogelijk-
heid dat de volmacht herroepen kan worden (als deze niet onherroepelijk is)
danwel dat deze van rechtswege zal eindigen door de dood, onder curatele
stelling of het faillissement van de volmachtgever7 (artikel 3:72 BW).

Wanneer reeds bij de verschaffing van de financiering een volmacht wordt
verschaft zal deze zeer algemeen moeten zijn, zodat de bank daar op een later
moment ook mee uit de voeten kan. Dan rijst echter weer de vraag of een
dergelijke volmacht mogelijk nietig zou zijn8 en, meer praktisch, of de
passerend notaris op een dergelijke volmacht wil vertrouwen.

In de praktijk wordt er, naar onze ervaring, weinig gebruik gemaakt van een
dergelijke volmacht tot verkoop aan de hypotheekhouder. Er wordt eerder voor
gekozen erop aan te sturen dat de hypotheekgever zelf, zoals beschreven, in
nauw overleg met de hypotheekhouder tot onderhandse verkoop overgaat. Ook
deze wijze van verkoop (i.e. de verkoopdoor de hypotheekhouder als gevol-
machtigde) is overigens geen executie in de zin van artikel 3:268 lid 2 BW en
heeft aldus geen zuiverende werking in de zin van artikel 3:273 BW.

7. Ingevolge artikel 35 Fw zal dan ook de hypotheekgever zelf niet meer kunnen leveren,
waardoor de bank alsnog zal zijn aangewezen op de nog te bespreken opties om het
onderpand te gelde te maken.

8. ‘Executie-perikelen en onherroepelijke volmacht’, H.C.F. Schoordijk, WPNR 2009/6790.
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4. Openbare verkoop

4.1 Hoofdregel: openbare verkoop (veiling)

Wanneer wij spreken over onroerend goed dat aan een financier in onderpand is
gegeven, betreft dit natuurlijk het recht van hypotheek op een registergoed,
gevestigd conform de vereisten van artikel 3:260 BW. Wanneer de debiteur in
verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot zekerheid
strekt, heeft de financier, als hypotheekhouder, het recht van parate executie
(artikel 3:268 BW). De wet veronderstelt dat dit recht wordt uitgeoefend
door middel van openbare verkoop (veiling) van het onderpand (artikel 3:268
lid 1 BW).

4.2 Overwegingen van de hypotheekhouder

De wet schrijft dwingend voor dat uitwinning door de hypotheekhouder ex
art. 3:368 BW zal plaatsvinden door middel van een openbare verkoop. Een
dergelijke verkoop heeft een belangrijk nadeel: in de regel zal daarbij namelijk
een lagere opbrengst worden gerealiseerd dan bij een onderhandse verkoop
door de hypotheekgever het geval zal zijn. De praktijk laat een somber beeld
zien.

In een onderzoek naar de opbrengsten van veilingen van woningen in de
periode 2005-2008 blijkt dat deze 37% minder opbrengen op een veiling dan de
achteraf vastgestelde marktwaarde.9 Het behoeft weinig betoog dat dit na 2008
niet beter geworden zal zijn.

Het achterblijven van de opbrengsten is te wijten aan de relatief hoge kosten
die met een veiling gemoeid zijn, maar vloeit ook voort uit de aard van de
veiling. Dit is enigszins paradoxaal aangezien de hoofdregel dat de verkoop
openbaar moet zijn, is ingegeven door de gedachte dat aldus ideale marktvor-
ming plaatsvindt, zodat op transparante wijze de ‘marktwaarde’ wordt ge-
realiseerd en waardoor het risico dat de executant en de koper samenspannen
wordt uitgesloten (artikel 463 Rv).

In de praktijk blijkt echter dat veel potentiële gegadigden door onbekendheid
met het proces en door een gebrek aan informatie bij verkoop op de veiling (in
sommige gevallen kan het pand bijvoorbeeld niet bezichtigd worden) de
drempel te hoog vinden om zich in de biedingsstrijd te mengen. Ook het feit
dat de gebruikelijke voorbehouden ten aanzien van financiering en bouw-
kundige staat niet gemaakt kunnen worden, maakt particulieren terughoudend.
Dat betekent dat een belangrijke groep potentiële kopers voor vooral woningen

9. ‘The Boom and Gloom of Real Estate Markets’, Dirk Brounen, p. 22 e.v., beschikbaar via
http://repub.eur.nl/res/pub/14001/EIA-2008-035-FA.pdf
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niet of niet voldoende wordt bereikt; er is derhalve veelal sprake van een
onvolkomen markt.

Een ‘ideale markt’ ontstaat pas, althans wordt benaderd, wanneer er
voldoende bieders zijn die onafhankelijk van elkaar bieden. In sommige
gevallen is de veiling echter een schijnvertoning door afspraken tussen de
biedende partijen (en dus niet de koper en de executant).10 Buitenstaanders
die zich op het strijdtoneel wagen wordt daarbij op vaak niet mis te verstane
wijze aangegeven dat geen prijs wordt gesteld op hun bemoeienis.11 Ook
wanneer de veiling wel voldoende bieders kent en een en ander ordelijk
verloopt, zal in de regel de gerealiseerde waarde lager zijn omdat er sprake is
van een kenbare executieverkoop. De ervaring leert aldus dat deze wijze van
verkoop, juist door haar aard, in de regel een lagere waarde genereert.

Toch kan een veiling bij relatief courante onroerende zaken een reële optie
zijn. Te denken valt daarbij aan (de meeste) woonhuizen en meer courante
bedrijfspanden. Ook in deze gevallen zal de opbrengt tegenvallen, maar er
zullen in de regel in ieder geval voldoende geïnteresseerden zijn om van enige
marktvorming sprake te laten zijn. De hypotheekhouder zal in dergelijke
gevallen overgaan tot openbare verkoop wanneer de gebruikelijke verkoop-
inspanningen geen resultaat hebben opgeleverd, of wanneer de hypotheekgever
niet tot een onderhandse verkoop wil overgaan of een (veel) te hoge vraagprijs
blijft hanteren. In die gevallen zal de bank toch trachten een verkoop te forceren
door een veiling te starten. De bank accepteert dan dat bij deze wijze van
verkoop waarschijnlijk een lagere waarde gerealiseerd zal worden maar kiest
ervoor om tot afwikkeling van de relatie te komen aangezien er toch geen
vooruitzichten zijn op een oplossing respectievelijk een hogere waarde. De
bank zal daarbij waarschijnlijk wel een ‘bodemprijs’ voor de gunning hanteren.
Onder die prijs zal niet gegund worden of zal de bank mogelijk overwegen,
vanuit oogpunt van verliesbeperking, om zelf in te kopen.

Voor verkoop van ‘exploitatievastgoed’ (denk aan horeca-panden, camping-
terreinen etc.) of bij verkoop van voor een specifiek bedrijfsmatig doel
ingerichte onroerende zaak (denk aan bepaalde fabriekshallen) maar ook bij
de verkoop van grotere hoeveelheden onroerende zaken ineens (grote of
middelgrote vastgoedportefeuilles) werkt een executieveilingverkoop echter
onvoldoende. In deze gevallen zullen, mede door de aard van het onderpand,
er slechts specifieke partijen gegadigden zijn voor de koop. Deze specifieke
partijen worden vaak niet (in voldoende mate) bereikt bij een veiling. Wanneer
de traditionele veilingen waarin wel specifieke objecten te koop zijn aange-
boden worden bekeken, valt op dat er vooral weinig aan marketing wordt

10. Zie voor het besluit van de NMa en een samenvatting van het daaraan voorafgaande
onderzoek: http://www.nma.nl/images/6538_1_1295BLD22-197958.pdf

11. ‘The Boom and Gloom of Real Estate Markets’, Dirk Brounen, p. 24 e.v.
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gedaan. Die keuze zal zijn ingegeven door het feit dat de markt klein en
voldoende in kaart is, of dat de verwachting is dat de kosten relatief (te) hoog
zullen zijn. Dat dit ook anders kan, laten bijvoorbeeld de online veiling van
glastuinbouwbedrijven zien waar veel aandacht wordt besteed aan de marketing
van deze veilingen.

4.2.1 Verkoop OG-portefeuille

Het kan aantrekkelijk zijn om een grotere OG-portefeuille in één keer te
verkopen.

De mogelijkheid om in geval van executie een portefeuille als geheel of in
delen te verkopen is niet expliciet in de wet opgenomen, maar volgt uit de
toelichting bij artikel 520 Rv.12 Bovendien hebben de banken in hun algemene
hypotheekvoorwaarden geregeld dat zij zelf de veiling-kavels kunnen samen-
stellen. Indien de kavel onroerende zaken uit verschillende arrondissementen
zou bevatten, biedt de wet wel uitkomst: indien de onroerende zaken geza-
menlijk worden geëxploiteerd, kunnen ze gezamenlijk worden geveild. Indien
aan die voorwaarde niet is voldaan kan de Voorzieningenrechter om toestem-
ming worden gevraagd (artikel 520 lid 2 Rv).

Verkoop van een portefeuille brengt echter ook enkele praktische problemen
met zich mee.13 Zo is niet ondenkbaar dat op onderdelen van de portefeuille
afzonderlijke tweede hypotheekhouders, beslagleggers e.d. zijn. Hoe is nu vast
te stellen welk deel van de opbrengst van de volledige portefeuille aan die
andere belanghebbenden zou toekomen? Bovendien kunnen de andere belang-
hebbenden (waaronder vooral de lager gerangschikte hypotheekhouders) bij
kort geding of anderszins opkomen tegen de voorgenomen verkoop van de aan
hen verhypothekeerde zaak als deel van een pakket.

De totale opbrengst van de verkoop van een portefeuille in één transactie zal
op het eerste gezicht wellicht lager uitvallen dan een stuksgewijze verkoop.
Stuksgewijze verkoop is vaak echter niet direct of op korte termijn mogelijk
omdat de markt in korte tijd niet zoveel objecten kan absorberen. Bovendien is
er grote kans dat het in eens op de markt brengen van veel objecten de
prijsvorming schaadt en leidt tot lage opbrengsten. Daarbij speelt ook het
gevaar van cherry picking een rol: door de krenten uit de pap te halen blijft het
minder courante vastgoed in de portefeuille over.

Met het langer aanhouden – of noodgedwongen zelf inkopen – van de
panden zijn echter ook de nodige kosten gemoeid. De ervaring leert dat veel
curatoren bereid zijn om mee te werken aan een verkoopstrategie waarbij een

12. Parl. Geschiedenis Wijziging Rv. e.a.w., p. 241.
13. Zie ook “Enige perikelen rond een ‘importante executoriale verkoop’”, R.D. Vriesendorp,

WPNR 1993/6117, p. 946 e.v.
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langere adem nodig zal zijn, ook omdat daarmee in ieder geval de belangen van
de veelal grootste crediteur (de bank, in dit geval ook als separatist) gediend
zijn en daarmee in beginsel ook de belangen van de overige crediteuren. Daarbij
dienen wel goede afspraken te worden gemaakt over de kosten van beheer en
behoud, die veelal (maar niet altijd) voor rekening zullen komen van de
hypotheekhouder. Bovendien zal er voor de bank ook na aftrek van de kosten
voor beheer en behoud zicht moeten zijn op een meeropbrengst bij het
aanhouden van het van het onroerend goed in vergelijking met de situatie
waarin wél tot een directe verkoop wordt overgegaan.

Per saldo kan in voorkomende gevallen de verkoop van de portefeuille in het
geheel of in grotere delen dan de meest aantrekkelijke optie zijn. In een
dergelijk geval zal de koper een belegger zijn. Dit hoeft lang niet altijd een
grote institutionele partij te zijn. Zeker voor de kleine tot middelgrote
portefeuilles zien wij nog steeds interesse bij kleinere beleggers. Zij zijn
goed ingevoerd in de lokale markt waardoor zij het project of de woningen
en de lokale markt goed kennen en waardoor zij bijvoorbeeld goed in staat
zullen zijn de woningen te verhuren of (na enige tijd) door te verkopen.
Openbare veiling is dan echter niet een geschikt verkoop-instrument.

Juist dit soort partijen hebben vaak geen interesse in ‘besmet’ onroerend goed
en in de beleving van partijen in de markt is daar sprake van bij openbare verkoop
in een veiling. Ook zelf zitten deze partijen niet op publiciteit te wachten.

Gezien de financiële belangen bij dit soort onroerend goed zal een veiling
zonder informatie vooraf geen kans van slagen hebben. Echter juist bij grotere
portefeuilles, zeer specifiek onroerend goed of bouwprojecten, is het vaak niet
wenselijk voor de beoogd koper dat specifieke informatie toegankelijk is
geweest voor concurrenten. Een meer directe, onderhandse benadering, biedt
meer mogelijkheden om aan deze wens tegemoet te komen door het verkoop-
proces daarop aan te passen, bijvoorbeeld door een gesloten veiling met een
beperkt aantal bieders te organiseren op de wijze waarop bijvoorbeeld ook
bedrijven verkocht worden.

4.3 De curator en (de redelijke termijn ex) artikel 58 Fw

Door de bovenbeschreven problemen is de laatste tijd duidelijk geworden dat
bij executieverkopen nog een ander probleem bestaat, dat eerder niet echt
zichtbaar is geworden. Dit betreft het feit dat (lang) niet alle onroerende zaken
die op de veiling worden gebracht ook worden verkocht. Dit kan meerdere
oorzaken hebben, maar in veel gevallen komt dit door gebrek aan vraag, althans
gebrek aan vraag tegen een redelijke prijs, waardoor niet wordt gegund. Het
komt met enige regelmaat voor dat een onroerende zaak twee keer, soms zelfs
vaker, op een veiling moet worden gebracht alvorens het wordt verkocht.
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De curator heeft als taak met enige voortvarendheid het faillissement af te
wikkelen. Soms botst dat met het belang om een zo hoog mogelijke opbrengst bij
verkoop van activa te realiseren, zeker wanneer de activa zijn verpand of
verhypothekeerd en de kans op vrij boedelactief uit de verkoop niet groot is.
De wetgever heeft dit probleem willen ondervangen met de bepaling van art. 58
Fw:

‘De curator kan de pand- of hypotheekhouders een redelijke termijn (curs.
MB/JR) stellen om tot uitoefening van hun rechten […] over te gaan. Heeft
de pand- of hypotheekhouder het onderpand niet binnen deze termijn
verkocht, dan kan de curator de goederen opeisen en met toepassing van
de artikelen 101 of 176 verkopen onverminderd het recht van de pand- en
hypotheekhouders op de opbrengst.[…]’.

De bepaling van artikel 58 Fw biedt de curator de mogelijkheid om indien de
separatist onnodig draalt met het te gelde maken van het gesepareerde goed, dat
goed zelf te gelde te maken en zo te voorkomen dat de afwikkeling van het
faillissement onnodig wordt vertraagd door de dralende separatist; artikel 58 Fw
stelt dus alleen een sanctie op het nodeloos stilzitten van de separatist.

Het probleem voor banken laat zich raden: onroerende zaken worden in de
huidige tijden – bijzondere situaties daargelaten – niet snel verkocht. De
verkoop heeft tijd nodig, en een goede marktbewerking, om tot een aanvaard-
baar resultaat te komen. Wanneer die tijd niet wordt gegund, zal dat tot gevolg
hebben dat de bank wordt gedwongen tot veiling over te gaan en zelfs tegen
elke prijs te verkopen. Dat brengt, zoals beschreven, ten eerste al een lagere
verwachte opbrengst met zich. Maar ten tweede is het niet onaannemelijk dat
zelfs bij voortvarende executieverkoop de zaak niet verkocht wordt.

Bij de bank bestaat de wens om niet hals-over-kop te gaan veilen maar in
betrekkelijke rust over te gaan tot verkoop waardoor de hoogste marktprijs
onder de gegeven omstandigheden kan worden bewerkstelligd. Dit is reeds op
zichzelf genomen een redelijke wens. Daar komt nog bij dat wanneer de curator
door een termijnstelling de bank in een veilingproces dwingt dat niet succesvol
wordt afgerond, de bank gedwongen is om in te kopen of moet toezien hoe de
curator de verkoop ter hand gaat nemen en daarmee de verkoopopbrengsten via
de boedel lopen. Hierdoor worden de curator en de overige crediteuren in feite
beloond ten laste van de separatist. Immers de hypotheekhouder zal dan de omslag
van de faillissementskosten tegen zich moeten laten gelden (artikel 182 Fw).

Er lijkt daardoor een perverse prikkel voor de curator te bestaan om (te?)
snel een termijn ex art. 58 lid 1 Fw te stellen. Het is voor de boedel immers een
loterij zonder nieten: ofwel de hypotheekhouder krijgt de onroerende zaak niet
tijdig verkocht, zodat de curator de verkoop ter hand kan nemen en de
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verkoopopbrengsten via de boedel zullen lopen; ofwel de bank ziet zich
genoodzaakt om af te zien van haar recht op parate executie in een poging
met de curator een regeling te treffen voor onderhandse verkoop of lossing
waarbij de boedel een bijdrage tegemoet zal kunnen zien; ofwel de bank zal zelf
moeten inkopen op een veiling indien er onvoldoende wordt geboden, waarbij
de boedel slechts een voordeel zou ontgaan.14

De rechter-commissaris kan worden verzocht om de gestelde termijn te
verlengen. Dit kan zelfs meerdere malen, het aantal noch de lengte van de
termijn is beperkt in de wet. De rechter-commissaris zal elk verzoek (opnieuw)
beoordelen op de vraag of gezien de omstandigheden van het geval de eerder
gestelde termijn (nog) redelijk is. Daarbij geldt dat de separatist binnen de
gestelde termijn redelijkerwijs tot uitoefening van zijn rechten moet kunnen
overgaan.15 Indien dat niet het geval is zal de rechter-commissaris tot verlen-
ging besluiten.

Voor een redelijke termijn is een ondergrens vast te stellen. Die ondergrens
zal in ieder geval moeten zijn: de termijn die nodig is om, met inachtneming
van alle wettelijke termijnen en rekening houdende met de daartoe benodigde
handelingen, een zaak executoriaal te verkopen. Voor de executoriale verkoop
van een onroerende zaak bedraagt die termijn al snel drie maanden.

Een termijn die minder bedraagt dan deze ondergrens zal over het algemeen
niet kwalificeren als een redelijke termijn als bedoeld in art. 58 Fw.16

Een termijn van drie maanden kan echter nog altijd een onredelijke zijn. Er
kunnen omstandigheden zijn die meer tijd vergen alvorens de onroerende zaak
daadwerkelijk kan worden verkocht, waarbij het doel zal zijn om een zo hoog
mogelijke opbrengst te genereren. Zo valt te denken aan de noodzaak van een
bodemonderzoek bij mogelijke bodemvervuiling, (afrondende) werkzaamheden
ter verkrijging van een gunstige bestemmingsplanwijziging, kadastrale splitsing
of afronden van sloopwerkzaamheden. Maar ook het uitvoeren van marketin-
gactiviteiten zal, zeker bij vastgoed met een zeer specifiek karakter en voor een
specifieke doelgroep, van groot belang kunnen zijn om de mogelijke ge-
gadigden te bereiken. De wijze van verkoop waarmee de hoogste opbrengst
wordt gegenereerd zal – zoals beschreven – de onderhandse verkoop zonder
enige tijdsdruk zijn. Mogelijk duurt een traject om tot een onderhandse verkoop
te komen langer dan nodig zou zijn bij een executoriale verkoop. Ook dit dient
naar onze mening in de beoordeling van de redelijkheid van de gestelde termijn
(of gevraagde verlenging daarvan) mee te wegen.

14. Hiermee is overigens niet gesteld dat veel, laat staan alle, curatoren onnodig gebruik maken
van hun recht ex art. 58 Fw.

15. HR 3 juni 1994, NJ 1995, 340 m.nt. HJS (Nederlandse Antillen/Komdeur qq); zie ook
Kortmann/Faber in ‘Onzekere zekerheid’, INSOLAD Jaarboek 2002, p. 148-152.

16. Zie ook Rb. Haarlem 9 december 2010, JOR 2011/201 m.nt. NEDF.
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Het begrip ‘redelijkheid’, althans de invulling daarvan, is tot op zekere
hoogte aan verandering onderhevig op basis van hetgeen op enig moment
(subjectief) als redelijk gepercipieerd wordt. Er kan toch wel geconcludeerd
worden dat een termijn waarbinnen 5 jaar geleden redelijkerwijze een verkoop
bewerkstelligd kon worden vandaag de dag in veel gevallen niet voldoende zal
zijn om een verkoop te realiseren. Daarmee is een dergelijke termijn tegen-
woordig – onder de huidige relevante (markt)omstandigheden – niet meer
redelijk te noemen.

Bij de vaststelling van een redelijke termijn zal telkens een goede afweging
moeten worden gemaakt tussen enerzijds die van de boedel bij een voort-
varende afwikkeling, en anderzijds van alle betrokkenen (inclusief de boedel)
bij een zo hoog mogelijke opbrengst van de onroerende zaak. Daartoe zal
overleg tussen de curator en de hypotheekhouder over de van belang zijnde
omstandigheden van belang zijn, in ieder geval om ervoor te zorgen dat een
curator die een termijn wil stellen over alle relevante informatie beschikt en op
grond daarvan een weloverwogen termijn kan stellen.

5. Internetveiling

5.1 veiling van onroerende zaken via Internet

Voor zover ons bekend staat de eerste online veiling van onroerend goed in
Nederland op naam van de curatoren in de Easy Life faillissementen. Zij
hebben in 2009 vier woonhuizen online verkocht. Dat was toen, maar is nu ook
nog, redelijk uniek. De website 925.nl citeert een van de curatoren, Ruud
Dekker, als volgt: “Veel panden worden wel ter bezichtiging online aange-
boden, maar uiteindelijke veiling vindt plaats in wat je de achterafzaaltjes kunt
noemen. Daar is de prijsvorming niet optimaal – om me maar voorzichtig uit
te drukken – omdat er veelal prijsdrukkende personen aanwezig zijn. Een
Internetveiling heeft een veel groter bereik en is anoniem.”17

Inmiddels worden onroerende zaken steeds vaker via vrijwillige verkoop
onderhands verkocht via Internet. Dat betreft niet alleen verkoop door particu-
lieren op tal van daartoe ingerichte websites, maar ook verkoop van bedrijfs-
matig vastgoed op (vrijwillige) online-veilingen; denk daarbij aan onder andere
(maar niet uitsluitend) marktplaats.nl, speurders.nl, mobile.de e.a.

Via de online veilingen wordt op relatief eenvoudige wijze een grote
doelgroep bereikt die op zeer toegankelijke en transparante wijze kan kennis-
nemen van het biedingenverloop. Dit heeft ook voor de bank, de verkoper en
andere stakeholders het voordeel dat de prijsvorming niet (eenvoudig) kan

17. http://925.nl/archief/2009/04/27/925-presenteert-binnenkijken-in-het-easy-life-kantoor.
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worden beïnvloed. De ‘schimmige achterafzaaltjes’ met handelaren die geza-
menlijk de te lage prijzen vaststellen hebben ruimte gemaakt voor een grote en
transparante markt.

Ook executieveilingen van onroerend goed vinden nu (mede) plaats via
Internet. In navolging van de reeds bewezen succesvolle online verkoop van
roerende zaken hebben in 2011 de eerste executoriale veilingen van onroerende
zaken in Nederland via Internet plaatsgevonden. In juni 2011 zijn vakantie-
woningen op een vakantiepark executoriaal geveild via Internet en in november
2011 een aantal woonhuizen. Sindsdien wordt de online veiling vaker aange-
wend om verschillende vormen van vastgoed te verkopen bij wege van parate
executie.

Deze Internetveilingen werken in de praktijk als volgt:
Via het veilingplatform wordt het volledige biedproces via de computer die

verbonden is met Internet gevoerd. Ook partijen die naar de zaal komen, bieden
via de computer. Hierdoor is het niet mogelijk voor deelnemende partijen om
controle te hebben over of (ongeoorloofde) afspraken te maken met de andere
bieders. Bij bieden via het Internetplatform wordt zeer nauwkeurig vastgelegd
welke bieding wanneer is ingediend; de biedingen kunnen alleen via elektro-
nische weg worden ingediend. Doordat er via de computer meer tijd geboden
wordt voor het bieden, en mensen in een eigen omgeving, eventueel bijgestaan
door adviseurs hun biedingen kunnen invoeren, is dit proces laagdrempeliger
dan de huidige executieveilingen in de zaal, en de hybride variant hiervan.

Bij de hybride variant kan men via een Internetverbinding een bieding
doorgeven aan de veilingmeester in de zaal; tevens kan men via een webcam de
veiling volgen. De veilingmeester moet zowel de online biedingen als de
biedingen in de zaal controleren. Het is met één oog in de zaal en één op het
scherm moeilijk exact vast te stellen welke bieding eerder is; dat lijkt minder
nauwkeurig dan de voornoemde wijze van veilen. Ook kunnen de mensen in de
zaal hun gedrag meestal iets beter afstemmen op het gedrag van het publiek in
de zaal dan degenen die elders via de webcam meekijken. Ook is het biedproces
voor onervaren bieders niet overzichtelijker. Dit kan mogelijke onervaren
kopers – juist een belangrijke markt voor bijvoorbeeld de verkoop van
woningen – afschrikken. Hierdoor kan het gewenste effect van het mede online
veilen niet optimaal worden bereikt. Toch biedt ook deze wijze van veilen
voordelen boven het alleen veilen in de zaal.

Natuurlijk zijn er ook nadelen van online veilen te noemen. Voor het online
kopen van een woning bij met name particulieren bestaat nog wel enige
terughoudendheid: koopt men geen kat in de zak? Het gevoel zal ongetwijfeld
ook nog een rol spelen. Door het houden van kijkdagen en verbeteren van de ter
beschikking gestelde informatie, foto- en filmreportages, e.d. op Internet zal die
twijfel moeten worden weggenomen. Maar ook onzekerheid of een object wel
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vrij van huur (woning) dan wel juist met de goede huurder (commercieel
vastgoed, beleggingsobject) wordt verkocht en in welke staat het zich zal
bevinden bij de overdracht maakt de (onderhandse) online veiling nog altijd
niet ideaal. Ook de genoemde bezwaren die particulieren waarschijnlijk hebben
tegen het onvoorwaardelijke karakter van een koop op de veiling worden niet
weggenomen. Deze nadelen kunnen door de bank deels worden weggenomen,
onder meer door het huurbeding voorafgaand aan de veiling uit te oefenen, door
te zorgen voor voldoende informatie over het vastgoed en door – in overleg met
de eigenaar, de curator of op grond van en binnen de grenzen van het
beheersbeding – te zorgen voor een redelijke staat van het vastgoed. De
koudwatervrees bij particuliere kopers zal ook verminderen naar gelang er
meer online veilingen worden gehouden en het online veilen – ook voor
vastgoed – de regel zal zijn.

Omdat naar de mening van velen (waaronder de schrijvers) online veilen de
toekomst heeft, is een aantal vooraanstaande notariskantoren die vaak bij
veilingen betrokken zijn in samenwerking met andere betrokken partijen, bezig
met het opzetten van één onafhankelijk Internetveilingportaal. Op dit veiling-
portaal zal bedrijfsonroerend goed – al dan niet executoriaal – online worden
verkocht. Daarbij is het de bedoeling dat alle Nederlandse notarissen, makelaars
maar ook hypotheekhouders (en beslagleggers) alsmede beleggers en andere
gegadigden overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden gebruik kunnen gaan
maken van dit portaal, als executant of juist als potentiële koper.

Het doel van dit portaal is het creëren van een virtuele plek waar bedrijfs-
onroerend goed vanuit heel Nederland wordt aangeboden, en waar een zo groot
mogelijk aantal partijen de kans zal hebben op een laagdrempelige manier deel
te nemen aan de online executieveiling.

5.2 Een ‘nieuwe’ veiling-variant

Op 25 maart 2010 is het voorontwerp van een wetsvoorstel in consultatie
gegeven betreffende het transparanter en toegankelijker maken van de executo-
riale verkoop van onroerende zaken.18 In dat wetsvoorstel wordt het mogelijk
gemaakt dat de veiling van onroerende zaken ook via Internet kan plaatsvinden,
zodat de veiling op eenvoudige wijze door eenieder met toegang tot Internet
kan worden bezocht. De wetgever beoogt daarmee vooral het beeld van de (-tot
het rookverbod- rokerige) achterafzaaltjes, waarbij een vaste groep vastgoed-
handelaren de buit onderling verdeelde en tegen afbraakprijzen vastgoed kon
kopen (zie de eerder beschreven problematiek bij openbare verkopen), aan te
pakken. De consultatie is afgesloten op 31 mei 2010. Op 31 januari 2011 heeft

18. Zie http://www.internetconsultatie.nl/executieveiling.
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het Ministerie van Veiligheid en Justitie in een persbericht laten weten dat het
wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State zou worden gezonden.19 Het
wetsvoorstel is door de Minister van Veiligheid en Justitie naar de Raad van
State gezonden voor advies. De belangrijkste wijzigingen ten aanzien van de
bestaande executie-veiling praktijk zijn:
– Mogelijkheid om te bieden en kopen via Internet;
– Verplichting van de eigenaar/bewoner om bezichtigingen toe te laten;
– Huurders en gebruikers zonder recht of titel kunnen op grond van het

proces-verbaal van de veiling tot ontruiming worden genoodzaakt;
– Ook de executerende beslaglegger kan een verzoek tot executoriale onder-

handse verkoop ex art. 3:268 lid 2 BW indienen.

De voorgestelde wijzigingen in de huidige regeling van executoriale verkoop
van onroerende zaken zou een verbetering kunnen brengen. Deze wijzigingen
verlagen de drempels voor mogelijke bieders. Zo stelt het potentiële kopers van
een woning in staat om de woning – al dan niet met een expert – te bezichtigen
voorafgaand aan de veiling, zodat de risico’s die verband houden met het
gebrek aan informatie (deels) worden gemitigeerd. In die bezichtigingsmoge-
lijkheid is bij de executieveiling thans niet voorzien. Ook stelt het de koper in
staat om met het proces-verbaal van de verkoop in de hand het gekochte te doen
ontruimen. Dat is – ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving, waarbij
voor ontruiming eerst een executoriale titel dient te worden verkregen van de
Voorzieningenrechter – een vooruitgang en (dus) positief voor de verkoopbaar-
heid bij executieveilingen.

Het wetsvoorstel is echter nog altijd niet het antwoord op een aantal van de
door ons gesignaleerde nadelen bij executieverkoop. Een zo hoog mogelijke
opbrengst – hetgeen toch moet worden nagestreefd door alle betrokken partijen –
wordt immers vooral bereikt bij onderhandse verkoop en na voldoende marke-
tingwerkzaamheden.

6. Onderhandse executoriale verkoop

6.1 Onderhandse executoriale verkoop

Bij wijze van uitzondering op de hoofdregel dat parate executie door middel
van een openbare verkoop dient plaats te vinden, geeft de wet de mogelijkheid
aan de hypotheekhouder (of de hypotheekgever) om de voorzieningenrechter
te verzoeken om te bepalen dat de verkoop onderhands zal geschieden
(artikel 3:268 lid 2 BW en artikel 548 Rv).

19. Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/01/31/
bieden-via-internet-bij-executieverkoop-woning.html.

M.L.M. Bindels/J.M. Rommes/M. van Wingerden

118



Een dergelijk verzoek kan echter pas worden gedaan wanneer de voorbe-
reidingen voor de veiling zijn aangevangen. Hiervoor dienen in ieder geval de
aanzegging aan de hypotheekgever conform artikel 544 Rv en de aanplakking
volgens plaatselijk gebruik en de aankondiging in een plaatselijk verspreid
dagblad (artikel 546 Rv jo. 516 Rv) beide te hebben plaatsgevonden. Deze
verplichting wordt algemeen aangenomen op grond van artikel 547 lid 2 Rv en
artikel 548 Rv aangezien beide artikelen veronderstellen dat een datum voor de
openbare verkoop is vastgesteld en bekend gemaakt, alvorens een verzoek tot
onderhandse verkoop kan worden ingediend. In de literatuur is er enige
discussie (geweest) over de vraag of dit nu absolute vereisten zijn, maar in
de praktijk blijkt toch dat in ieder geval de aankondiging door middel van
publicatie in een dagblad zal plaatsvinden (al dan niet aangevuld met publicatie
op Internet20) om niet het risico te lopen dat de voorzieningenrechter de
onderhandse verkoop wegens vormverzuimen niet zal goedkeuren.

Bij de introductie van de mogelijkheid van onderhandse executie, heeft de
wetgever onderkend dat de openbare verkoop lang niet altijd een geschikt
uitwinningsinstrument is. Als redenen werden daarbij aangevoerd de toene-
mende grootte van gebouwen en de belangen en financieringsproblematiek die
daarmee gemoeid zijn, maar ook het feit dat de veiling ‘tegenwoordig’ (lees:
toen al) steeds minder een geschikt middel blijkt om een behoorlijke prijs te
verkrijgen. Zoals beschreven zijn deze zorgen nog steeds zeer actueel. Ander-
zijds bestond wel nog sterk de behoefte om ook de onderhandse executie door
waarborgen te omgeven. Vandaar de voorwaarden die aan een dergelijke
executie verbonden zijn en de uitsluiting van de mogelijkheid dat partijen
andere afspraken maken omtrent de wijze van verkoop.21

Anders dan bij pandrecht, voorziet de wet nadrukkelijk niet in de mogelijk-
heid dat de hypotheekhouder en de hypotheekgever tezamen (al dan niet na het
intreden van verzuim) een afwijkende wijze van verkoop overeen kunnen
komen als executieverkoop (vgl. artikel 3:251 lid 2 BW). De in artikel 3:268
BW beschreven wijzen van verkoop zijn dwingendrechtelijk voorgeschreven.
Enig beding dat er toe strekt dat de hypotheekhouder zich op een andere wijze
op het verbonden goed verhaalt is nietig (artikel 3:268 lid 5 BW). Deze
beperkingen werden nodig geacht om voldoende waarborgen te creëren voor
een dergelijke onderhandse executie, zoals beschreven, ter bescherming van de
geëxecuteerde hypotheekgever.

De vraag is of overigens of deze gedachtegang thans nog opgeld doet. Het
vereiste dat de voorbereidingen voor de veiling zijn aangevangen alvorens de
voorzieningenrechter zou kunnen worden aangezocht voor een onderhandse
verkoop komt gekunsteld en overdreven formalistisch over. In het geval van

20. Rb. Arnhem 21 juni 2011, JOR 2012/133, Rb. Utrecht 20-2-2012, JOR 2012/134.
21. MvA II, Parl. Gesch. p. 823.
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een particuliere zekerheidsgever en zeker waar het onderpand diens woning
betreft, is er zeker nog wat te zeggen voor het in stand houden van de
waarborgen zoals beoogd wordt met artikel 3:268 lid 5 BW. Waar het echter
zakelijke debiteuren/zekerheidsgevers betreft die zakelijk onroerend goed in
onderpand geven, komt dit onderscheid in de mogelijkheid om op basis van een
partijafspraak te komen tot een afwijkende wijze van verkoop vreemd voor.
Naar onze mening ware het beter als bij dergelijke zakelijke hypotheekgevers
een zelfde regeling als bij pandrecht zou bestaan: partijen kunnen dan in het
geval dat verzuim is ingetreden zelf afspraken maken ten aanzien van een
afwijkende wijze van verkoop (contractsvrijheid). Wanneer partijen geen
overeenstemming zouden bereiken staat het de hypotheekhouder vrij om de
voorzieningenrechter te verzoeken een onderhandse verkoop te sanctioneren.
Wanneer aldus een verkoop zou plaatsvinden die de hypotheekgever niet
welgevallig is, bestaat de waarborg van een rechterlijke toets en staat het de
hypotheekgever vrij een ander bod aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

6.2 Overwegingen van de hypotheekhouder

In veel gevallen is deze onderhandse executieverkoop ingevolge artikel 3:268
lid 2 BW een bruikbaar alternatief voor de veiling. De bank zal ernaar streven
zo veel mogelijk controle te krijgen over het proces en er aldus zelf op toezien
dat een verkoop tot stand komt onder haar conveniërende voorwaarden. De
gedachte is immers dat de bank dit instrument gebruikt om zonder mede-
werking van de hypotheekgever en zonder een aantal van de negatieve aspecten
van een daadwerkelijke veiling tot een (executie)verkoop te komen. In de
navolgende paragraaf over oneigenlijke lossing bespreken we de (mogelijke)
verkoopinspanningen van de bank nader.

Als de transactie geheel uitonderhandeld is en het akkoord van de bank
heeft, maar niet onderhands kan plaatsvinden – bijvoorbeeld van wege weige-
ring medewerking door een beslaglegger of (mede)eigenaar – rest de bank geen
andere mogelijkheid dan de veiling aan te zeggen. De verkoop moet dan
plaatsvinden binnen de formele kaders die de wet voor deze wijze
van executeren voorschrijft. Daarmee zal de hypotheekhouder ook de tijdslijnen
van dit proces in acht moeten nemen. Als de transactie voorbereid is, kan één en
ander binnen de wettelijke tijdslijnen worden uitgevoerd. Uiterlijk 14 dagen na
de aanzegging zal de notaris de veilingdatum hebben vastgesteld (artikel 515
jo. 544 lid 2 sub b Rv). De wet schrijft geen termijn voor ten aanzien van de
vast te stellen veilingdatum, maar in deze gevallen zal die kort gehouden
worden. In ieder geval dient de termijn de ruimte te bieden voor een verzoek tot
onderhandse verkoop. Deze zal dus te allen tijde minimaal een week bedragen
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(artikel 548 Rv). De overeenkomst en het verzoekschrift zijn dan al tevoren
voorbereid en een ander kan snel zijn beslag krijgen.

Toch is deze route niet in alle gevallen geschikt. Zoals beschreven kan een
verzoek om te komen tot een dergelijke verkoop slechts ingediend worden bij
de voorzieningenrechte wanneer de voorbereidingen voor de veiling zijn
aangevangen. Juist het feit dat, om tot een dergelijke verkoop te komen al
publicatie van de veiling heeft plaatsgevonden, maakt deze route in veel
gevallen onbruikbaar. Hiermee is immers een van de beschreven negatieve
aspecten van de veiling, de publiciteit, ook van toepassing op een dergelijke
onderhandse verkoop.

Ook komt het voor dat een koper, door onbekendheid met dit proces, niet wil
kopen in een onderhandse executoriale verkoop. Nu de bank, anders dan bij een
veiling, in dit geval één concrete wederpartij tegenover zich heeft, kan deze
koudwatervrees in veel gevallen worden weggenomen, maar dat lukt niet altijd.

Als de transactie niet voorbereid is zal er meer tijd nodig zijn om een
onderhandse verkoop te realiseren. Er moet dan immers onder meer nog
marktonderzoek gedaan worden, potentiele kopers moeten nog aangezocht
worden en er moet nog onderhandeld worden. Als de bank zich dan toch
gedwongen ziet om de executie in gang te zetten (bijvoorbeeld door druk van
een (executoriale) beslaglegger) zal de onderhandse executieverkoop vaak een
redelijk langlopend traject zijn aangezien de datum voor de veiling veelal op
langere termijn zal worden vastgesteld,22 in de hoop in die periode nog een
onderhandse executoriale verkoop te kunnen bewerkstellingen. Als dat niet
lukt, kunnen bieders nog kort voor de daadwerkelijke veiling zal plaatsvinden
een bod uitbrengen bij de notaris. Sommige potentiële kopers zullen serieus
bieden in de hoop het object voor de openbare zitting te kunnen kopen zonder
op te hoeven bieden tegen andere geïnteresseerden, anderen zullen geen bod
uitbrengen in de hoop voor een lager bedrag op de veiling te kunnen kopen.

Wanneer de bank een termijn gesteld heeft gekregen ex artikel 58 Fw en nog
de hoop heeft een onderhandse verkoop te bewerkstelligen, zal de bank, zoals
beschreven, bij de curator of – wanneer de termijn al gesteld is – bij de rechter-
commissaris moeten beargumenteren dat (voor zover dat niet reeds het geval is)
ook de voor de verkoop noodzakelijke voorbereidingen verdisconteerd moeten
worden in de ‘redelijke termijn’.

In ieder geval zal onderhandse executoriale verkoop, onder andere door de
verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat bij het indienen van
het verzoek, relatief hoge kosten met zich brengen.

22. NB dat beslagleggers en (andere) hypotheekhouders ingevolge artikel 545 Rv, de voor-
zieningenrechter kunnen verzoeken een termijn voor verkoop of indiening van een verzoek
tot onderhandse verkoop vast te stellen, wanneer de hypotheekhouder in gebreke blijft de
executie met redelijke spoed voort te zetten.
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7. Oneigenlijke lossing

7.1 Verkoop door de curator

In faillissement kan de hypotheekhouder met de curator overeenkomen om door
middel van ‘oneigenlijke lossing’ te komen tot een onderhandse verkoop van
het bezwaarde onroerend goed.

Een dergelijke lossing houdt in dat de curator het onroerend goed verkoopt
op de voet van artikel 101 of 176 Fw, waarbij de hypotheekhouder haar
zekerheidsrecht zal vrijgeven, maar tussen de boedel en de hypotheekhouder is
afgesproken dat de opbrengsten zullen worden verdeeld als ware de hypo-
theekhouder nog steeds separatist. Aldus wordt voorkomen dat de hypotheek-
houder moet meedelen in de algemene faillissementskosten (artikel 182 Fw) en
op de uitdeling in het faillissement zou moeten wachten. In de regel zullen de
curator en de hypotheekhouder in dergelijke gevallen ook afspraken op basis
van de separatistenregeling maken ten aanzien van zaken zoals, wie de feitelijke
werkzaamheden zal uitvoeren (verkooponderhandelingen etc.), boedelbijdrage,
vrijwaring, al dan niet inschakelen van een makelaar, opstellen/controleren van
de koopovereenkomst en leveringsakte, etc.

7.2 Overwegingen van de hypotheekhouder

Wanneer de hypotheekgever in staat van faillissement komt te verkeren zal de
hypotheekhouder onverminderd een zo hoog mogelijke opbrengst voor haar
onderpand nastreven. Het is daarbij (zoals beschreven) in de meeste gevallen in
het belang van de hypotheekhouder om te komen tot een onderhandse verkoop.
Daartoe zal de hypotheekhouder ernaar streven om in goed overleg met de
curator te komen tot afspraken omtrent een verkoop door middel van oneigen-
lijke lossing.

Wanneer voor oneigenlijke lossing gekozen wordt, zal onder meer onder-
werp van gesprek tussen de hypotheekhouder en de curator zijn of de curator
wel of niet materiële inspanningen gaat verrichten in het verkoopproces. Vooraf
zal de bank de afweging moeten maken wat de voorkeur heeft uit het oogpunt
van de verkoopstrategie.

Materiële verkoopinspanningen van de curator zullen in de meeste gevallen
zien op het uitonderhandelen van de verkooptransactie. Ten aanzien van het
vinden van kopers zal de curator in de regel niet veel meer inspanningen
leveren dan het spreken met gegadigden die hem na het uitspreken van het
faillissement benaderen of het inschakelen van een makelaar of andere adviseur
die de markt op gaat met het betreffende onroerend goed. Wanneer het relatief
eenvoudig vastgoed betreft, dat nog niet of niet lang in de verkoop heeft
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gestaan, kan dit voldoende zijn. Wanneer het echter meer complex vastgoed
betreft (bouw projecten, grotere portefeuilles woningen of specifiek bedrijfs-
onroerend goed) of onroerend goed dat al langer in de verkoop heeft gestaan,
dan zal de bank toch overwegen zelf een actieve(re) rol te spelen.

Zoals besproken is de vraag op de vastgoedmarkt op dit moment bijzonder
krap. Simpelweg een ‘bord in de tuin zetten of aan de gevel hangen’ is niet
meer voldoende om tot een verkoop te komen. Partijen zoals beleggers,
mogelijke gebruikers van specifiek bedrijfs-onroerend goed moeten actief
benaderd worden. Alternatieve aanwendingsmogelijkheden (splitsing, verhuur
om tot verkoop aan een belegger te komen) moeten onderzocht en uitgewerkt
worden, vergunningen of bestemmingswijzigingen moeten verkregen worden.
Dit alles om ten eerste kopers te vinden en om vervolgens een goede prijs te
realiseren.

Veel curatoren hebben niet de kennis, noch het netwerk om dergelijke
processen te doorlopen. Omdat banken vaker met de verkoop van verhypothe-
keerde zaken te maken hebben, hebben zij daar ervaring in en kunnen zij in- of
extern een beroep doen op vastgoedspecialisten en zijn zij vaker bekend met
potentiële kopers. In veel gevallen zal een bank dus beter toegerust zijn om dit
soort dingen aan te pakken en zal zij actief betrokken willen zijn bij verkopen
van onderpanden in de overtuiging zo de kans te vergroten eerder een verkoop
tot stand te kunnen brengen en tegen betere prijzen.

In een groot aantal gevallen van oneigenlijke lossing zal de bank de
materiële verkoopinspanningen verrichten en de transactie tot stand brengen
(onder voorbehoud van het akkoord van de curator en de voor de curator
vereiste toestemming van de rechter commissaris). Het resultaat van de onder-
handelingen zal aan de curator worden voorgelegd, waarna deze zich een
oordeel zal vormen over de tot stand gekomen transactie en de koop-
overeenkomst en leveringsakte zal controleren. Indien een en ander akkoord
wordt bevonden en de benodigde toestemming van de rechter-commissaris is
verkregen, zal de curator de koopovereenkomst tekenen en partij zijn bij de
leveringsakte. De bank hoeft dan nog slechts royement te verlenen van haar
hypotheekrecht, hetgeen zij zal doen tegen ontvangst van de verkoopopbrengst.

7.3 Overwegingen van de curator

De curator zal een adequate boedelbijdrage wensen. De curator zal ook alleen
bereid zijn de transactie voor zijn rekening te nemen, wanneer hij akkoord kan
gaan met (de voorwaarden van) de door de bank voorbereide transactie en
wanneer hij de benodigde toestemming van de rechter-commissaris in het
faillissement heeft verkregen.
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Het beschrijven van de discussies tussen hypotheekhouders en curatoren
omtrent boedelbijdragen, vrijwaringen en overige voorwaarden zou voldoende
zijn voor een aparte bijdrage aan deze bundel. In deze bijdrage beperken wij
ons echter tot de materiële discussies omtrent de tot stand te komen onder-
handse verkoop.

Ingevolge de INSOLAD Praktijkregels voor Curatoren23 zal de curator
slechts in willen stemmen met een onderhandse verkoop (in plaats van een
openbare verkoop) als aannemelijk is dat de opbrengst daarvan hoger is dan de
opbrengst van een openbare verkoop (regel 3.1). Weliswaar is er bij oneigen-
lijke lossing geen sprake van een verkoop ten behoeve van de boedel, maar
dezelfde maatstaf wordt in de praktijk gehanteerd.

In de regel zal de curator ervoor zorgen dat hem minimaal één taxatierapport
ter beschikking staat om deze afweging te staven (regel 3.2). In het verleden
werden in dergelijke taxatierapporten een onderhandse verkoopwaarde en een
executiewaarde afgegeven door de taxateur. Curatoren waren dan in de regel
bereid in te stemmen met een prijs tussen de beide getaxeerde waarden in. Een
bod op of rond de executiewaarde was meestal niet acceptabel, want dan zou er
immers geen hogere opbrengst dan bij een openbare verkoop gerealiseerd
worden. Curatoren zagen aan de andere kant ook in dat vanuit een faillissement
niet de onderhandse verkoopwaarde zou worden gerealiseerd.

Zoals in de inleiding reeds aangegeven, is het in de huidige markt lastig om
een reële waarde te bepalen. Ook taxateurs hebben tegenwoordig moeite om te
komen tot een reële waardering. Taxateurs bepalen de waarde van onroerend
goed veelal door referentietransacties. Door de huidige terugval in het aantal
transacties blijkt het echter steeds lastiger om voldoende referentie te vinden
voor een taxatie.

Thans hanteert de RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors24) nog
slechts het begrip Marktwaarde. In een door de RICS uitgevaardigde draft
‘Guidance Note – Executie waarde’,25 die – naar wij begrijpen – inmiddels is
neergelegd in een praktijkvoorschrift voor aangesloten taxateurs, wordt be-
schreven dat er geen eenduidige definitie van executiewaarde gegeven kan
worden en dat er van een relatie tot de Marktwaarde slechts bij toeval sprake zal
zijn.

23. http://www.insolad.nl/praktijkregels.html.
24. De RICS is (een van) de belangrijkste organisatie voor taxateurs. Taxateurs die bij de RICS

zijn aangesloten waarderen onroerend goed conform de regels zoals door de RICS
uitgevaardigd (the Red Book). In de markt wordt het als een kenmerk van kwaliteit gezien
wanneer een taxateur bij de RICS is aangesloten.

25. Concept beschikbaar via: http://www.joinricsineurope.eu/uploads/files/RLExecutiewaar-
deenGedwongenverkoopwaardeversieNLVSBapproved.pdf. Het ‘Red Book’ waarin de
praktijkvoorschriften zijn opgenomen is slechts voor leden benaderbaar. Naar wij begrijpen
is de draft Guidance Note inmiddels opgenomen als een van de praktijkvoorschriften.
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Een en ander is te herleiden naar de door de RICS gehanteerde definitie van
Marktwaarde:

“Het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum zou worden
overgedragen door een bereidwillige verkoper aan een bereidwillige koper
in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing, waarbij par-
tijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld.”

Zoals de RICS terecht stelt in haar Guidance Note is er bij een executie geen
sprake van een bereidwillige verkoper die zonder dwang handelt en in sommige
gevallen is er ook geen sprake van een goed geïnformeerde koper noch van
behoorlijke marketing. Hierdoor concludeert de RICS dat de in een executie-
scenario gerealiseerde prijs geen Marktwaarde weergeeft.

Voorts concludeert de RICS dat er geen sprake is van een eenduidig
gedefinieerde term ‘Executiewaarde’, waardoor verwarring kan ontstaan die
kan leiden tot een expectation gap tussen de opdrachtgever en de taxateur. Dit
kan ‘ongewenste juridische gevolgen’ hebben voor de taxateur, zo waarschuwt
de RICS.

Uiteindelijk leidt dit tot de conclusie van de RICS dat de term Executie-
waarde niet langer gehanteerd dient te worden. RICS Taxateurs kunnen slechts
nog een Marktwaarde ‘met bijzondere uitgangspunten’ (zoals een beperkte
verkoopperiode of beperkte beschikbaarheid van informatie) of een opinie ten
aanzien van de door hem verwachte opbrengst van een gedwongen verkoop
afgeven, doch slechts nadat hij de Marktwaarde heeft bepaald. In dit laatste
geval wordt nadrukkelijk gesteld dat geen waarde bepaald wordt.

In onze ervaring worden nog wel executiewaarden gegeven. Het kost echter
de nodige moeite om dit voor elkaar te krijgen en dit zal in de regel slechts met
een nadere clausulering gebeuren. Net zoals het de nodige moeite kost om een
taxateur te bewegen een enigszins ongeclausuleerde opinie of waardebepaling
af te geven ten aanzien van de te verwachten opbrengst bij een executie althans
gedwongen verkoop. Echter, ook bij het bepalen van de Marktwaarde zien wij
de nodige discussies ontstaan tussen (vastgoedspecialisten van) de bank en
taxateurs.

Een sprekend praktijkvoorbeeld daarbij betreft een taxatie, verkregen tijdens
het faillissement van de verkoper, die een Marktwaarde (er werd geen execu-
tiewaarde gegeven) gaf die slechts 7% lager lag dan de prijs waarvoor het
betreffende onroerend goed al een aantal jaren -zonder succes- te koop stond.

Dit was aanleiding voor de bank om bij de taxateur te informeren welke
‘markt’ deze bij de bepaling van de ‘Marktwaarde’ eigenlijk op het oog had
gehad. De taxateur werd op de man af gevraagd of het onroerend goed tegen
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deze waarde op korte termijn verkocht zouden kunnen worden, waarop het
antwoord van zijn zijde een verbaasd ‘nee’ was.

Het is duidelijk dat taxateurs worstelen met dit soort taxaties. Ten eerste door
het gebrek aan referentie transacties, hetgeen de berekeningen bemoeilijkt en
ten tweede, zo is onze stellige overtuiging, doordat zij moeite hebben met het
realistisch inprijzen van de recente negatieve marktontwikkelingen.

Wanneer gestreefd wordt naar een verkoop aan beleggers, wringt ook het
verschil in benadering. Zoals gezegd baseert een taxateur zich grotendeels op
referentietransacties. Een belegger kijkt naar de verwachte kasstromen (huur-
opbrengsten, gefaseerde verkopen etc.) en zet deze af tegen zijn gewenste
rendement. Hierdoor ontstaat een mismatch tussen de waardering en de door de
belegger geboden prijs, terwijl deze beleggers in veel gevallen de enige partijen
zijn die in de markt zijn voor bepaalde soorten onroerend goed.

Bij een oneigenlijke lossing dienen echter, zoals gezegd, ook de curator en
de rechter-commissaris met een dergelijke verkoop in te stemmen. Ervaring
leert dat curatoren dan (de praktijkregels voor curatoren indachtig) toch geneigd
zijn de taxatie te volgen en, buiten een zekere verdiscontering van het feit dat er
uit een faillissement verkocht wordt, geen grote afwijkingen van de getaxeerde
Marktwaarde accepteren. Het leidt dan wel tot enig onbegrip en frustratie bij de
banken dat zij, terwijl zij veel inspanningen verricht hebben om een in hun ogen
goede transactie tot stand te brengen, op weinig enthousiasme bij de curator
kunnen rekenen.

In het geval van een dergelijke mismatch tussen getaxeerde waarde en
ontvangen bieding(en) zouden wij dan ook willen pleiten voor enig begrip
en flexibiliteit van de zijde van de curatoren. De huidige marktomstandigheden
maken dat de kopers niet voor het oprapen liggen. Als de bank bereid is om een
transactie te doen tegen een prijs die (ruim) onder de getaxeerde marktwaarde
ligt, zal dit veelal ook betekenen dat zij (ruim) tekort zal komen onder haar
zekerheden. De bank zal daar niet lichtvaardig toe over gaan. Als zij dan toch
bereid is tot een dergelijke transactie, zal dit naar alle waarschijnlijkheid zijn
omdat de voorliggende transactie de beste optie is onder de gegeven omstan-
digheden. Niet de Marktwaarde zoals die in het taxatierapport staat, maar de
prijs die in dergelijke gevallen in de markt geboden wordt, is de werkelijke
marktwaarde.

Vanzelfsprekend dient de curator de belangen van de overige crediteuren in
acht te nemen, zoals ook de bank zich die belangen moet aantrekken door altijd
een zo hoog mogelijke opbrengst onder de gegeven omstandigheden na te
streven, maar –helaas- zal tegenwoordig regelmatig de conclusie zijn dat de
bank ook bij realisatie van de getaxeerde Marktwaarde nog tekort zal komen
onder haar zekerheden, waardoor de overige crediteuren in geen geval een
belang zouden hebben bij de transactie.
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De afwikkeling van (samenlopende en botsende)
voorrangsrechten op onroerend goed: wat een heisa!

MR. MART J.M. FRANKEN1

Inleiding

Op (de opbrengst van) onroerende zaken kunnen verschillende crediteuren op
grond van hun mogelijke bijzondere voorrangsrechten aanspraak maken. In deze
bijdrage zal eerst worden getracht een inventarisatie te maken van die bijzondere
voorrangssituaties. Daarna zal worden aangegeven hoe die zich ten opzichte van
elkaar verhouden. Vervolgens zal aan de hand van enige casuïstiek worden
besproken op welke manieren de afwikkeling van samenlopende of soms ook
botsende voorrangsrechten zou kunnen of moeten verlopen. En tenslotte zal
worden ingegaan op de in de literatuur bestaande verschillende opvattingen.

Deze bijdrage is beperkt tot de afwikkeling van onroerend zaken binnen
faillissement. Hoe een en ander buiten faillissement moet worden afgewikkeld
en of dat verschil maakt met een faillissementsrechtelijke situatie, wordt buiten
beschouwing gelaten. Voor zover crediteuren geen bijzondere voorrang hebben
op het onroerend goed, maar preferente crediteur zijn op grond van hen
toekomende voorrechten op de algemeenheid van goederen, worden deze
elementen alleen in de beschouwingen betrokken als er een samenloop of
botsing ontstaat met de bijzondere voorrangsrechten.

Bijzondere voorrang

De hierna te noemen crediteuren kunnen voorrang claimen ten aanzien van de
opbrengst van een (specifiek) onroerend goed. Zij dienen te worden beschouwd
als bijzonder preferente crediteuren. “Bijzonder” wil zeggen dat hun preferentie
is gerelateerd aan (de opbrengst van) een concreet goed. Dit in tegenstelling tot
een zogeheten algemene preferentie, waarbij de preferente crediteur bevoor-
recht is op alle goederen van gefailleerde. Het gaat dan om:
1. De hypotheekhouder als zekerheidsgerechtigde.

1. Advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten te Breda.
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2. Degenen, die een bijzonder voorrecht op bepaalde goederen hebben, te
weten:
a. op basis van het BW;

• Een vordering uit hoofde van zaaksvervanging (artikel 3:283 BW);2

• Kosten tot behoud van een goed (artikel 3:284 BW);3

• Kosten tot bearbeiding van een zaak (artikel 3:285 BW);4

• Vorderingen uit hoofde van appartementsrechten (artikel 3:286 BW);5

b. bijzondere voorrechten, die genoemd worden in andere wetten:
• Vordering waterschapsbelasting (artikel 138 Waterschapswet);
• Kosten van onderhoud van wegen (artikel 25 Wegenwet);
• Vordering van de huurkoper (artikel 5 Tijdelijke Wet huurkoop

onroerende zaken).6

3. Overige vormen van voorrang.
• Retentierecht (artikel 3:92 BW);
• Schadevergoedingsvordering na het vervallen van beperkte rechten

(artikel 3:282 BW);7

• Schadevordering huurder/pachter bij huurbeding (artikel 3:264 lid 7
BW).8

2. “een voorrecht op een bepaald goed strekt zich mede uit over vorderingen tot vergoedingen
die in de plaats van dat goed zijn getreden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van
waardevermindering van het goed”

3. “kosten tot behoud” moet beperkt worden opgevat. Het gaat om de kosten om het
(onroerend) goed in fysieke zin voor teniet gaan te behoeden. Daaronder vallen niet de
kosten van onderhoud en kosten tot behoud van de waarde (zie onder andere Tekst &
Commentaar BW sub artikel 3:284 BW).

4. Dit is het geval als er sprake is van aanneming van werk en de crediteur persoonlijk deel
heeft genomen (of pleegt deel te nemen) aan de uitvoering van het werk. Dat is ook zo
indien het gaat om een vennootschap onder firma of bijvoorbeeld een besloten vennoot-
schap, waarbij de beherend vennoot respectievelijk de bestuurder persoonlijk betrokken is.
Het gaat dus om de “kleine aannemer”.

5. Het gaat dan om de vordering van de gezamenlijke appartementseigenaren of de vereniging
van appartementseigenaren jegens een individuele appartementseigenaar. In dat geval is men
bevoorrecht op het appartementsrecht van de schuldenaar.

6. Bij huurkoop vindt overdracht van de eigendom aan de huurkoper pas plaats, nadat die de
huurkooptermijnen heeft voldaan. Bij een executoriale verkoop door een hypotheekhouder
of beslaglegger, welke hypotheek of welk beslag is ingeschreven in de openbare registers
vóór de inschrijving van de huurkoop, is de huurkoper bevoorrecht op de meeropbrengst van
het onroerend goed na de betreffende hypotheekhouder of beslaglegger.

7. Door de executie van een onroerend goed kunnen rechten van anderen (recht van vrucht-
gebruik, recht van erfpacht e.d.) vervallen. Deze (voormalig) beperkt gerechtigden krijgen
dan een voorrecht op de opbrengst van het onroerend goed. Zij hebben die voorrang
onmiddellijk na degene, tegen wie zij hun recht niet konden inroepen.

8. Als een hypotheekhouder een huur- of pachtbeding heeft gemaakt en de huurder of pachter
verliest daardoor zijn huur- of pachtrecht is deze bevoorrecht op de opbrengst van het
onroerend goed, onmiddellijk na degene die tegen wie hij zijn recht niet kon inroepen.
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Al deze crediteuren zijn dus preferent ten aanzien van de opbrengst van een
onroerend goed.

Onderlinge verhouding

De vraag is natuurlijk hoe al die bijzondere rechten zich ten opzichte van elkaar
verhouden. Daarvoor is het uitgangspunt te vinden in de artikel 3:278 e.v. BW.
Dat betekent:
a. Hypotheek gaat boven voorrecht, tenzij de wet anders bepaalt (artikel 3:279

BW).
b. Voorrechten op bepaalde goederen gaan boven voorrecht op alle goederen,

tenzij de wet anders bepaalt (artikel 3:280 BW);
c. Voorrechten op bepaalde goederen zijn gelijk in rang, tenzij de wet anders

bepaalt (artikel 3:281 lid 1 BW);
d. Voorrechten op alle goederen worden uitgeoefend in de volgorde, waarin

de wet deze plaatst (artikel 3:281 lid 2 BW).

Als uitgangspunt betekent dit dus dat de hypotheekhouder gaat boven de
voorrechten op bepaalde goederen (als hiervoor bedoeld sub 2). De andere
vormen van voorrang (als genoemd sub 3) hebben hun eigen positie. En
dit alles geldt tenzij de wet anders bepaalt. En dan wordt het lastiger. Want
de wet bepaalt regelmatig anders. Voor een algeheel overzicht wordt mede
verwezen naar het Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen, 2011, hoofd-
stuk 9, p. 101 e.v.
1. De crediteur met een hypothecaire vordering lijkt dus wel het hoogste in

rang te zijn, maar hij moet wijken voor:9

• De latere kosten tot behoud ex artikel 3:284 BW;
• De vordering van het waterschap ex artikel 138 Waterschapswet;
• De kosten van wegonderhoud ex artikel 25 Wegenwet;
• Een eerder retentierecht;
• Een later retentierecht, mits de schuldenaar bevoegd was tot het sluiten

van de betreffende overeenkomst.
2. De vordering uit hoofde van zaaksvervanging (artikel 3:283 BW) heeft

dezelfde rang als het oorspronkelijke voorrecht op dat goed.
3. De kosten tot behoud (artikel 3:284 BW) gaan vóór:

• Een eerdere hypotheek;
• Alle eerdere ontstane voorrechten op bepaalde goederen;
• Het voorrecht van de appartementseigenaren;

9. NB: de afwijkingen zijn hetzij te vinden in de wetsbepalingen betreffende het uitgangspunt
(zoals hier het hypotheekrecht hetzij (en meestal) in de wetsbepalingen van de afwijkende
regelingen (zoals hieronder de artikelen 3:284 BW, 138 Waterschapswet etc.)
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• Het voorrecht van het waterschap, voor zover de kosten van behoud
dateren ná de aanslag waterschapsbelasting.10

NB 1: Daar staat dan tegenover dat, voor zover de kosten van behoud
dateren van vóór de aanslag waterschapsbelasting, de kosten tot behoud
daarop zijn achtergesteld.
NB 2: De kosten van behoud gaan ook vóór de fiscale vorderingen, voor zo
ver tenminste gemaakt ná dagtekening van de aanslag. Ergo: als de kosten
van behoud gemaakt zijn vóór de aanslag dan prevaleert de fiscus.11

4. De kosten van bearbeiding van de zaak hebben een hogere rang dan het
voorrecht ex 3:286 BW,12 maar komen ná de latere kosten tot behoud.
Maar in afwijking van de hoofdregel (bijzondere voorrechten gaan boven
algemene) komen die ná de fiscale vorderingen.13

5. De vordering uit hoofde van appartementsrechten komt ná de latere kosten
tot behoud14 en ná de kosten tot bearbeiding van de zaak.15

6. De vordering waterschapsbelasting is hoger dan het hypotheekrecht en
andere beperkte rechten op het onroerend goed, maar de vordering komt
ná de latere (na de aanslag ontstane) kosten tot behoud en ook ná het
algemene voorrecht betreffende de aanvraagkosten van het faillissement (ex
artikel 3:288 sub a BW).16

7. De kosten van onderhoud van wegen gaan boven hypotheek maar komen
na latere kosten tot behoud en na de vordering betreffende waterschaps-
belasting.17

8. De vordering van de huurkoper heeft dezelfde rang als een hypothecaire
vordering (doch komt na de hypotheek, waarvoor hij moet wijken), maar is
lager in rang dan de kosten tot behoud.18

9. Het retentierecht gaat vóór alle latere rechten van derden (eigendom,
beperkte rechten en voorrechten) en gaat eveneens vóór eerdere rechten
van derden, indien de schuldenaar bevoegd was tot het sluiten van de
betreffende overeenkomst met de retentor (artikel 3:92 BW).

10. De schadevordering na het vervallen van beperkte rechten (artikel 3:282
BW) is gelijk aan de positie van het vervallen recht, maar lager dan het
hypotheekrecht.

10. Zie artikel 138 Waterschapswet.
11. Zie artikel 21 Invorderingswet (Iw).
12. Zie artikel 3:286 lid 3 BW.
13. Zie artikel 21 Iw.
14. Zie artikel 3:284 lid 3 BW.
15. Zie artikel 3:286 lid 3 BW.
16. Zie artikel 138 Waterschapswet.
17. Zie artikel 25 Wegenwet.
18. Artikel 5 lid 2 Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken juncto artikel 3:284 BW.
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11. De schadevordering van de huurder/pachter in het kader van een huurbe-
ding (artikel 3:264 lid 7 BW) is lager dan het hypotheekrecht en degenen,
die boven het hypotheekrecht gaan, maar overigens hoger in rang dan alle
andere crediteuren.

Kortom, het ogenschijnlijk zo handzame systeem, zoals de wetgever dat in
de artikelen 3:278 e.v. BW heeft neergelegd, kent zovele uitzonderingen en
afwijkingen dat er een haast niet te ontwarren kluwen van voorrechten is
ontstaan. En dan gaat het tot nu toe nog uitsluitend over dergelijke bijzondere
redenen van voorrang op één soort goed, te weten het onroerend goed.

Het bovenstaande is taaie kost, waarbij wellicht door de bomen het bos niet meer
wordt gezien. Aan de hand van enige casuïstiek zal geprobeerd worden een aantal
afwikkelingsperikelen in kaart te brengen. Natuurlijk zullen daarbij niet alle
combinaties van samenlopende en botsende voorrangsrechten worden geïnven-
tariseerd, want dat zou waarschijnlijk een heel boekwerk vergen. Dat is ook niet
nodig, omdat sommige van dergelijke preferenties zich in de praktijk zelden
voordoen19 en andere in de praktijk een andere afwikkelingsmodaliteit kennen.20

Gebonden actief, 57-3-actief, en (algemene en bijzondere)
faillissementskosten

Alvorens wat casusposities weer te geven lijkt het goed enige uitgangspunten te
bespreken.

Als een preferente crediteur bevoorrecht is op de opbrengst van een bepaald
goed dan duiden we die opbrengst aan als gebonden actief.21 Het gebonden
actief onderscheidt zich van het zogeheten vrij actief, omdat in het eerste geval
een of meer bepaalde crediteuren voorrang hebben op de opbrengst van een of
meer bepaalde goederen. Dat geldt dus ten aanzien van iedere opbrengst van
het onroerend goed, waarop een van de hierboven bedoelde preferente
crediteuren bevoorrecht is. Ten aanzien van het vrij actief kunnen er ook wel

19. Zoals de preferenties betreffende kosten van onderhoud van wegen, die van de huurkoper en
die uit hoofde van zaaksvervanging.

20. Zo heeft de Vereniging van Appartementseigenaren voor een vordering op een apparte-
mentseigenaar (of vruchtgebruiker van een appartementsrecht) krachtens artikel 3:286 BW
een bevoorrechte vordering op de opbrengst van het onroerend goed, maar krachtens
artikel 5:122 lid 3 BW is de koper van het onroerend goed hoofdelijk aansprakelijk jegens de
VvE voor hetgeen de verkoper in het voorgaande en lopende boekjaar verschuldigd is. De
koper zal dat in de praktijk in zijn koopprijs verdisconteren, waardoor het voorrecht geen
praktische betekenis (meer) heeft.

21. Zie onder andere het Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen p. 12.
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preferente crediteuren zijn, maar dat zijn dan uitsluitend de crediteuren met een
algemeen voorrecht.

Bij het hypotheekrecht is het uitgangspunt dat de hypotheekhouder separatist is
en zich dus niets van het faillissement hoeft aan te trekken. Dat wordt anders als
de hypotheekhouder de termijn van artikel 58 Fw heeft laten verlopen. In dat
geval verliest hij zijn separatistenpositie en is de curator gerechtigd te verkopen.
In dat geval is de hypotheekhouder wel bevoorrecht op de opbrengst, zoals ook
de andere bevoorrechte crediteuren. Dan is er sprake van gebonden actief.

Zoals hiervoor al is aangegeven heeft de hypotheekhouder, als uitgangspunt, de
hoogste ranking. Maar soms hebben (andere) preferente crediteuren een hogere
rang dan de hypotheekhouder. In dat geval moet de curator ervoor zorgen
dat deze hogere bevoorrechte crediteur aan zijn trekken komt. Dat is geregeld in
artikel 57 lid 3 Fw. Als de hypotheekhouder bijvoorbeeld als separatist het
onroerend goed verkoopt moet de curator ten behoeve van de hoger ge-
rechtigden de bedragen van hun vorderingen ten laste van de hypotheekhouder
bij de afwikkeling van het geëxecuteerde onroerend goed in de boedel halen.
Dit wordt dan aangeduid als het 57-3-actief.

Het onderscheid tussen beide categorieën – gebonden actief en 57-3-actief – is
niet zonder belang. Ten aanzien van gebonden actief geldt dat de preferente
crediteur in beginsel gerechtigd is tot de gehele opbrengst van het goed. Dat
kan dus betekenen dat, als de opbrengst (ook na de omslag van de algemene
faillissementskosten) hoog genoeg, is die crediteur daaruit volledig kan worden
voldaan en het surplus vervolgens toevalt aan het vrij actief. Bij 57-3-actief is er
nooit een dergelijk surplus. Immers, de curator kan slechts aanspraak maken op
het bedrag dat de betreffende gerechtigde te vorderen heeft. Dat bedrag komt
dan in de boedel en dient (na omslag van algemene faillissementskosten) aan de
preferente crediteur te worden uitgekeerd. Er is dus geen surplus. Ergo: bij het
gebonden actief gaat het dus om de gehele opbrengst van het goed, ongeacht de
vordering van de bijzondere bevoorrechte crediteur, terwijl de inbreng ex 57-3
is gekoppeld aan de hoogte van de vordering van de betreffende crediteur. Deze
inbreng kan dus nooit hoger zijn dan die vordering.

Als wij het hebben over de opbrengst van het onroerend goed dan moeten wij
onderscheid maken tussen de primaire netto-opbrengst en de secundaire netto-
opbrengst. Onder het eerste wordt dan verstaan de bruto-opbrengst minus de
daarop in mindering strekkende bijzondere faillissementskosten.22 Bijzondere

22. Zie voor het begrip netto-opbrengst onder andere Rapport Insolad Afwikkeling Faillisse-
menten p. 19.
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faillissementskosten zijn die kosten die ertoe strekken om bepaalde baten voor
de boedel te verkrijgen of een bepaald actief te behouden of te gelde te
maken.23 Over de primaire netto-opbrengsten vindt dan de omslag algemene
faillissementskosten plaats, overeenkomstig het bepaalde in artikel 182 Fw. Dat
leidt dan vervolgens tot de zogeheten secundaire netto-opbrengst. Dat is dan de
opbrengst als bedoeld in artikel 3:277 BW, die, overeenkomstig de daarvoor
geldende voorrangsregels, over de verschillende crediteuren dient te worden
verdeeld.

Dat betekent dus dat de algemene faillissementskosten dienen te worden
omgeslagen over de (primaire netto) opbrengst van het onroerend goed,
alvorens er aan de bevoorrechte crediteur kan worden uitgedeeld. Een en ander
zal nader worden uitgewerkt in de hierna volgende casuïstiek, waaruit dan ook
het verschil tussen gebonden actief en 57-3-actief zal blijken.

Casus I

Deze casus zal met telkens een nieuw element worden opgebouwd, maar
uiteindelijk zijn daarbij de navolgende gegevens relevant:
• De primaire netto-opbrengst (dus: na aftrek van de bijzondere faillisse-

mentskosten) van het onroerend goed is na verkoop 1.000;
• Er zijn kosten tot behoud gemaakt voor 300;
• De hypotheekhouder heeft een vordering van 750;
• Het waterschap vordert 10;
• De fiscus heeft 400 te vorderen;
• De aanvrager van het faillissement heeft 2 te vorderen;
• In alle gevallen zal worden uitgegaan van een omslag algemene faillisse-

mentskosten van 10%.24

1. In de eerste variant gaan wij ervan uit dat alleen de kb-crediteur25 bevoor-
recht is. Er is dus sprake van gebonden actief. Na omslag van de algemene
faillissementskosten ad 10% is de zogeheten secundaire netto-opbrengst 900.

23. Zo zijn taxatiekosten en kosten van verkoop (evt. veilingkosten) als bijzondere faillisse-
mentskosten te beschouwen. Zie uitgebreider daarvoor Rapport Insolad Afwikkeling
Faillissementen p. 20 e.v.

24. In de casus wordt in alle gevallen van datzelfde percentage uitgegaan, om praktische
redenen en om de berekeningen niet nog complexer te maken dan al het geval zal blijken.
Gerealiseerd moet worden dat dergelijke kosten een nominaal bedrag belopen en dat het
afhankelijk van de omstandigheden percentueel anders kan zijn.

25. De crediteur die is bevoorrecht op grond van de kosten tot behoud wordt verder als kb-
crediteur aangeduid.
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De kb-crediteur kan hieruit zijn volledige vordering van 300 betaald krijgen.
De resterende 600 gaat naar het vrije actief.26

2. De hypotheekhouder verschijnt ten tonele. Deze executeert zelf. Dan lopen
de voorrangsposities van de kb-crediteur en de hypotheekhouder samen.
Indien het gaat om kosten tot behoud, die na de hypotheekvestiging
zijn gemaakt gaan deze vóór het hypotheekrecht. Dat betekent dat de
curator op grond van artikel 57 lid 3 Fw ervoor zorg dient te dragen dat
de hypotheekhouder van de opbrengst 300 aan de boedel afdraagt
ten behoeve van de kb-crediteur. De hypotheekhouder draagt niet bij in
de omslag algemene faillissementskosten27 en ontvangt dus 700. Over het
57-3-actief wordt de 10% aan algemene faillissementskosten omgeslagen.
Dat betekent dat de kb-crediteur 270 ontvangt.

Een tussenvariant: stel dat de hypotheekhouder geen vordering van 750
heeft maar van 400. Ook dan zou als uitgangspunt gelden dat eerst 300
door de hypotheekhouder moet worden afgedragen aan de boedel, als 57-3-
actief, ten behoeve van de kb-crediteur. Als dan vervolgens de hypotheek-
houder zich volledig voldoet voor 400 dan resteert er nog 300. Theoretisch
zijn er dan 2 oplossingen mogelijk:
• De kb-crediteur wordt afgewikkeld op de wijze zoals hiervoor weerge-

geven, dat wil zeggen: hij ontvangt 270. De resterende 300 gaat dan
naar het vrije actief.

• Omdat de hypotheekhouder geheel kan worden voldaan is er niet langer
sprake van een 57-3-actief ten belope van 300, maar is hetgeen resteert
na betaling van de hypotheekhouder (1000 minus 400) nu gebonden
actief ad 600 ten behoeve van de kb-crediteur. Na omslag van de 10%
algemene faillissementskosten resteert 540. Daaruit kan de kb-crediteur
met zijn vordering van 300 geheel worden voldaan, waarna er nog 240
resteert ten behoeve van het vrije actief.

De tweede oplossing komt voor als de juiste. Doordat de hypotheekhouder
geheel kan worden voldaan “verschiet” het 57-3-actief van kleur en
“schuift het op” naar gebonden actief.28 Hier is een vergelijking te maken
met de situatie dat een bank voor zijn vordering op de failliet vele vormen
van zekerheid heeft, waaronder een hypotheek op het onroerend goed. Stel

26. Van de omgeslagen algemene faillissementskosten ad 100 worden natuurlijk de boedelcre-
diteuren voldaan.

27. Zie artikel 182 Fw.
28. Zie daarvoor ook Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen, p. 17. Daar worden andere

voorbeelden gegeven, waaruit blijkt dat, afhankelijk van de omstandigheden, gedurende de
afwikkeling van het faillissement een actief van hoedanigheid kan veranderen.
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dat de bank uit andere zekerheden betaald zou kunnen worden dan uit de
hypothecaire zekerheid. In een dergelijk geval vervalt die zekerheid en is de
kb-crediteur, zoals in de eerste casus, als enige gerechtigd tot opbrengst van
het onroerend goed, dat dan als gebonden actief moet worden gekwalificeerd.

Als de kosten tot behoud zijn gemaakt vóór de hypothecaire vordering dan
gaat de hypotheekhouder voor.29 In dat geval ontvangt de hypotheek-
houder de volledige vordering van 750. De resterende 250 is dan gebonden
actief ten behoeve van de kb-crediteur. Na omslag van de faillissements-
kosten resteert voor deze dan een bedrag van 225.

3. Ook het waterschap blijkt een vordering te hebben. Gelijk de kb-crediteur
prevaleert het waterschap boven de hypotheekhouder.30 De curator dient er
dus zorg voor te dragen dat hij de rechten van zowel het waterschap als de
kb-crediteur dient te behartigen. Hij vordert bij de executerende hypo-
theekhouder derhalve hun vorderingen van 300 en 10 op als 57-3-actief.
Dat betekent dat de hypotheekhouder 690 houdt. De kb-crediteur krijgt, na
omslag van de 10%, 270 en het waterschap zal dan 9 (10 minus de omslag)
ontvangen. Boekraad meent echter dat in een dergelijk geval van samen-
lopende voorrangsrechten op het totaalbedrag van 310 eerst de omslag in
mindering dient te worden gebracht en dat dan vervolgens wordt bekeken
welke van de bevoorrechte crediteuren prevaleert boven de ander. Degene
met de hoogste ranking krijgt dan zijn vordering volledig betaald (dus voor
deze in feite zonder een bijdrage in de omslag van de faillissementskosten)
en de lagere ontvangt dan het restant.31 Ergo: in Boekraad’s visie resteert
na omslag 279 (310-31), wat de kb-crediteur (als hij prevaleert boven het
waterschap32) dan geheel zou ontvangen, waarna niets voor het waterschap
overblijft. Deze benadering lijkt niet juist. Immers, er dient ten behoeve van
twee verschillende bevoorrechte crediteuren een tweetal verschillende
bedragen te worden ingebracht. Het lijkt dan voor de hand te liggen dat
op ieder van die ingebrachte bedragen de omslag plaatsvindt en iedere
crediteur daarna het hem toekomende ontvangt.33

Een tussenvariant: stel dat de executie door de hypotheekhouder slechts 250
zou hebben opgeleverd. Ook in dat geval prevaleren kb-crediteur en
waterschap natuurlijk boven de hypotheekhouder. Deze dient de gehele

29. Zie artikel 3:284 lid 2 juncto artikel 3:279 BW.
30. Zie artikel 138 Waterschapswet.
31. Zie daarvoor zijn dissertatie “Afwikkeling van de faillissementsboedel”, 1997, paragraaf 4.4,

p. 177-178.
32. Als zijn vordering dateert van ná de aanslag van het Waterschap.
33. Zie ter zake ook Rapport Insolad Afwikkeling Faillissementen sub 6.3.10, p. 74-75.
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opbrengst van 250 aan de boedel af te staan en ontvangt zelf dus niets. In
dat geval dient bezien te worden ten behoeve van wie het 57-3-actief wordt
ingebracht.
• Als de kosten tot behoud dateren van na de aanslag waterschapsbe-

lasting gaat de kb-crediteur voor.34 De kb-crediteur ontvangt dan 225
(250 verminderd met de omslag) en het waterschap niets.

• In het geval de kosten van behoud dateren van vóór de aanslag gaat het
waterschap voor. Dat zou betekenen dat deze 9 ontvangt (10 minus de
omslag) en de kb-crediteur 216 (240 minus 24).35

4. In deze modus doet de fiscus ook mee voor 400. Deze heeft geen bijzonder
voorrecht op de opbrengst van het onroerend goed, maar een algemeen
voorrecht.36 Dat betekent dat de hypotheekhouder voorgaat op de fiscus.
De verhouding tot de kb-crediteur is afhankelijk van de vraag of diens
vordering is ontstaan vóór of ná de betreffende fiscale aanslag(en). Is de
kb-vordering ontstaan ná een aanslag dan gaat de kb-crediteur vóór de
fiscus. Zijn die kosten gemaakt vóór de aanslag dan prevaleert de vordering
van de fiscus.37

De verhouding tussen de vordering van de fiscus en die van het waterschap
is niet geheel duidelijk, maar omdat in de beide van belang zijnde
artikelen38 wordt gesteld dat beide gaan “boven alle andere voorrechten”
(behoudens hier niet van belang zijnde uitzonderingen) mag men ervan
uitgaan dat deze dezelfde ranking hebben, omdat kennelijk hiermee een
uitzondering op de hoofdregel (i.e. bijzondere voorrechten gaan boven
algemene) is beoogd.39

Omdat we tevens hebben gezien dat de kb-vordering voor wat betreft de
rangorde jegens de vordering van het waterschap ook nog eens afhankelijk
is van de vraag of deze kb-vordering vóór of na aanslag waterschapsbe-
lasting is ontstaan en bovendien in de relatie met die hypothecaire vordering

34. Zie artikel 138 lid 3 Waterschapswet.
35. Anders dus Boekraad, die meent dat het waterschap in dat geval 10 zou krijgen en niet

bijdraagt in de omslag en de kb-crediteur de resterende 215 zal ontvangen.
36. Artikel 21 Iw.
37. Zie hiervoor ook artikel 21 Iw.
38. Artikel 21 lid 2 Iw en artikel 138 lid 3 Waterschapswet.
39. Hoewel men ook zou kunnen bepleiten dat in dat geval de algemene regel (i.e. bijzondere

voorrechten gaan boven algemene) juist weer wel gelding moet hebben en dus het
waterschap voorgaat. Fikkers lijkt dan ook van mening dat de vordering van het waterschap
prevaleert boven de vordering van de fiscus; zie Groene Serie Faillissementsrecht bijlage V
onder nr. 7A.
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ook relevant is of de kb-vordering voor of na de hypotheekvordering is
ontstaan leidt een en ander tot maar liefst acht modaliteiten:
a. In deze variant gaan wij ervan uit dat de kb-crediteur prevaleert boven de

hypotheekhouder (omdat de kosten zijn gemaakt na een eerdere hypo-
theekvestiging) en een hogere ranking heeft dan de fiscus en het
waterschap (omdat de kosten na de betreffende aanslagen zijn gemaakt).
Dat betekent dat de curator wederom moet zorgen dat de hypotheek-
houder 300 ten behoeve van de kb-crediteur en 10 ten behoeve van het
waterschap dient in te leveren. Na omslag van de algemene faillisse-
mentskosten ontvangt de kb-crediteur dan wederom 270. De vraag rijst
dan vervolgens of het ten behoeve van het waterschap als 57-3-actief
binnengehaalde bedrag van 10, resulterend in een bedrag 9 na omslag
van de algemene faillissementskosten, wel integraal aan het waterschap
kan worden afgestaan. Immers, als juist is dat de fiscale vorderingen een
gelijke rang hebben als die van het waterschap zou het weleens zo
kunnen zijn dat deze dit restantbedrag naar rato van hun vordering (10
voor het waterschap en 400 voor de fiscus) moeten delen.

Er zou dan de vreemde situatie ontstaan dat weliswaar de fiscus een lagere
rang heeft dan de hypotheekhouder, maar desalniettemin op deze wijze toch
met een deel van het door de hypotheekhouder ingebrachte bedrag aan de
wandel gaat.

Over deze kwestie wordt verschillend gedacht. Verstijlen40 is van mening
dat in dergelijke gevallen de crediteur, te wiens behoeve de curator de
belangen ex 57 lid 3 Fw dient te behartigen, gerechtigd is – en ook blijft –
tot de betreffende opbrengst, ook al zouden sommige crediteuren in hun
relatie met die betreffende 57-3-crediteur een gelijke of hogere ranking
hebben. Boekraad daarentegen41 meent, kort gezegd, dat als de curator
eenmaal een bedrag ten behoeve van een bepaalde crediteur op grond van
artikel 57 lid 3 in de boedel heeft gehaald, deze zijn unieke verhaalspositie
heeft verloren en moet dulden dat binnen de faillissementsconcursus
eventueel hoger bevoorrechte faillissementscrediteuren vóór gaan.

40. In een al wat ouder artikel Over botsende voorrechten en zekerheidsrechten, naar aanleiding
van HR 5 november 1993, NJ 1994, 258 (Dutch Air/Du Bary), WPNR 1994/6143, p. 479 e.v.

41. In zijn bijdrage Omhoog (of omlaag): Escherachtige rangorde problemen, Insolad Jaarboek
2001 “Onzekere Zekerheid”, p. 59-75.
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Op deze interessante en zeer van belang zijnde discussie wordt in een aparte
paragraaf later ingegaan.
b. De casus is als hiervoor sub a, met dien verstande dat de kb-crediteur niet

boven het waterschap gaat (omdat de kb-vordering dateert van vóór de
aanslag waterschapsbelasting). In deze variatie is er geen verschil in
uitkomst met de a-casus, omdat zij niet in concurrentie met elkaar lijken
te staan. Immers, ook in dit geval incasseert de curator de bedragen van
300 en 10 als 57-3-actief en vindt afwikkeling op dezelfde wijze plaats.

c. Stel dat de kb-crediteur wel boven het waterschap prevaleert maar niet
boven de fiscus (omdat de kb-vordering is ontstaan vóór de fiscale
aanslagen). Ook dan zal de curator de bedragen van 300 en 10 gewoon
als 57-3-actief kunnen incasseren. In de visie van Verstijlen zou er dan
weer gewoon conform de a-casus kunnen worden afgewikkeld. In de
visie van Boekraad zou de opbrengst van 300 (na omslag van de
faillissementskosten 270) integraal naar de fiscus gaan omdat die met
zijn algemene voorrecht een hogere ranking heeft dan de kb-crediteur
met zijn bijzonder voorrecht. Het bedrag van 9 (na omslag) zou dan
door fiscus en waterschap pondspondsgewijs naar rato van hun vorde-
ring worden gedeeld.

d. Als de kb-crediteur noch boven de fiscus noch boven het waterschap
gaat (omdat hun aanslagen van latere datum zijn dan de kb-vordering),
maar wel boven de hypotheekhouder, zal er op basis van 57-3 moeten
worden ingebracht. Volgens Boekraad zou het bedrag van 300 (na de
omslag) geheel aan de fiscus toekomen en het bedrag van 10 (na
omslag) door fiscus en waterschap pondspondsgewijs naar rato van
hun vordering worden gedeeld.42 Bij Verstijlen zou er weer overeen-
komstig het sub a vermelde moeten worden afgewikkeld.

e. Het kan dus ook zijn dat de kb-crediteur niet voorgaat op de hypotheek-
houder, omdat de hypotheekvordering van latere datum is. Ook deze
variant is dan onder te verdelen in vier subvarianten. Die worden hier niet
in extenso uitgewerkt (het duizelt nu al ?!). Maar in al die gevallen komt
het erop neer dat de hypotheekhouder slechts ten behoeve van het
waterschap 10 als 57-3-actief behoeft in te brengen en niets ten behoeve
van de kb-crediteur. Dat betekent dat de hypotheekhouder voor zijn
vordering van 750 geheel kan worden voldaan. Dat betekent tevens dat
de resterende 240 (1000 minus 750 minus 10) als gebonden actief heeft
te gelden. Op dit gebonden actief is de kb-crediteur dan in beginsel
bevoorrecht. Maar de kans bestaat dat hij de fiscus moet laten voorgaan,
als de kb-vordering dateert van vóór de fiscale aanslagen.

42. Of wellicht zou dan in zijn visie het hele bedrag van 310, na de omslag, ponds-ponds gewijs
over fiscus en waterschap moeten worden verdeeld?
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5. In de laatste variant van deze casus blijkt ook de aanvrager van het
faillissement nog een vordering te hebben van 2. Deze vordering heeft
een algemene preferentie. De vordering heeft voorrang op het algemene
voorrecht van de fiscus en het bijzondere van het waterschap.43 Maar deze
aanvraagvordering komt ná de vordering van de hypotheekhouder en die
van de kb-crediteur.44 Dat leidt dan weer tot zeer vele mogelijke combi-
naties, afhankelijk van de vraag of de kb-crediteur wel of niet boven de
hypotheekhouder, wel of niet boven fiscus en wel of niet boven het
waterschap gaat. Al die mogelijke combinaties worden hier niet behandeld.
Te vrezen valt dat dan niet alleen de lezer van deze beschouwing, maar ook
de auteur zelf op tilt slaat. De beschouwing wordt beperkt tot het
navolgende:
a. Stel dat de kb-crediteur vóór gaat op zowel de hypotheekhouder, de

fiscus als het waterschap: dan dient de curator wederom ervoor te
zorgen dat de hypotheekhouder 300 voor de kb-crediteur en 10 voor
het waterschap als 57-3-actief bij de boedel inlevert. De kb-crediteur
krijgt dan weer zijn 270 (300 minus 10%). Kiest men voor de methode
Verstijlen dan krijgt de kb-crediteur weer zijn 270 (300 minus 10%) en
het waterschap 9 (10 minus 10%). Kiest men voor de methode
Boekraad dan gaan de aanvraagkosten vóór fiscus en waterschap.
Deze ontvangt dan van de secundaire netto-opbrengst van 9 er 2. De
resterende 7 wordt dan pro rata parte verdeeld tussen de crediteuren
gelijk in rang, t.w. fiscus en waterschap.

b. Als de kb-crediteur is ontstaan vóór de fiscale aanslagen, maar ná de
aanslag waterschapsbelasting en evenzeer ook ná de hypothecaire
vordering dan wordt de situatie anders. De kb-crediteur gaat dan boven
hypotheek en waterschap, maar komt ná de fiscus. Wederom moet de
curator ervoor zorgen dat, op basis van artikel 57 lid 3 Fw, de bedragen
van 300 en 10 door de boedel wordt ontvangen. In de methode-
Verstijlen zou dan de kb-crediteur weer gewoon 270 krijgen en het
waterschap 9. In de visie van Boekraad zouden het bedrag van 270 dan
in beginsel ter beschikking komen van de fiscus omdat deze een hogere
ranking heeft dan de kb-crediteur. Maar omdat de aanvrager op zijn
beurt boven de fiscus gaat zouden eerst die aanvraagkosten moeten
worden betaald, hoewel de aanvrager in ieder geval een lagere ranking
heeft dan de kb-crediteur. De secundaire netto-opbrengst van 9 zou dan

43. Dat staat in artikel 21 Iw en artikel 138 Waterschapswet.
44. Vanwege het feit dat deze als bijzonder preferente in het voorrangssysteem voorgaan op

algemene voorrechten en er ter zake nergens een uitzondering is gemaakt.
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wellicht pondspondsgewijs moeten worden verdeeld over waterschap
en fiscus, hoewel de kb-crediteur een hogere preferentie heeft dan het
waterschap. Het curieuze is dan dat de kb-crediteur in een dergelijke
situatie in het geheel niets zal ontvangen.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat het bepaald niet eenvoudig is om bij
samenlopende voorrangsregels tot een afwikkeling te komen. De weergegeven
casus is niet eens zo gekunsteld of bizar. Bij iedere onroerende zaak, die in het
kader van een faillissement moet worden verkocht – en dat is op zich natuurlijk
al heel vaak – is het heel normaal dat er een hypotheekhouder is. Vrijwel altijd
zijn er vorderingen van het waterschap, heeft de fiscus vorderingen met
algemene preferentie, en is er, tenzij er sprake is van een eigen aangifte, ook
een aanvrager, die preferente kosten in rekening kan brengen. Kortom, alleen al
die elementen zijn gangbare dagelijkse praktijk. De wellicht wat minder
voorkomende vorm van bijzondere voorrang is die van de kb-crediteur, doch
een dergelijke vordering is niet een zodanige rara avis dat de casus als van een
te hoog theoretisch gehalte moet worden beschouwd.

Alvorens aan een en ander verder beschouwingen te weiden of daaruit
conclusies te trekken, nog enige andere casuïstiek. (NB: Als het u als lezer
nu al duizelt, sla dan de volgende twee casus over. Vindt u goederenrechtelijke
puzzels een aardig “tijdverdrijf” probeer dan nog even bij de – moeilijke – les te
blijven !)

Casus II

Stel nu dat we in casus I de kb-crediteur voor 300 vervangen door de evenzeer
bijzonder preferente vordering van de kleine aannemer uit hoofde van artikel
3:285 BW. Op het eerste gezicht zou dat de uitkomst niet anders maken. Want
deze bijzondere preferentie van artikel 3:285 BW is conform het bepaalde in
artikel 3:281 lid 1 BW van gelijke rang als de vordering van de kb-crediteur.

Ook hier bedriegt de schijn. Want zij zijn slechts gelijk, tenzij de wet anders
bepaalt. En dat doet de wet, en wel op diverse onderdelen. Hier wordt dat
beperkt tot die afwijkingen, die betrekking hebben op onroerende zaken:
a. Zoals hiervoor gezien gaan kosten tot behoud vóór een eerdere hypotheek.

Voor de aannemersvordering geldt dat niet, want die komt altijd na de
hypothecaire vordering.45

45. Cfr de hoofdregel dat hypotheek gaat boven bijzondere voorrechten en er, anders dan voor
een bezitloos pandrecht (zie artikel 3:285 lid 2 BW), voor hypotheek geen afwijking geldt.
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b. De kb-crediteur gaat vóór de fiscus en het waterschap, voor zover de kosten
van behoud dateren na hun aanslagen. De vordering van de aannemer komt
altijd na fiscus en waterschap.46

Als we de aannemersvordering in de plaats stellen van die van de kb-crediteur
in de eerste casus dan leidt dat tot de navolgende afwikkelingsmodaliteiten:
1. Als alleen de aannemer bevoorrecht is op de opbrengst ad 1000 is er ook

hier sprake van een gebonden actief. Na omslag van de algemene faillisse-
mentskosten resteert 900, waaruit de aannemer zijn vordering van 300
integraal betaald kan krijgen. De resterende 600 gaat dan ook hier naar het
vrije actief.

2. Als ook de hypotheekhouder met zijn vordering van 750 meedoet gaat deze
vóór de aannemer. Die krijgt dus gewoon 750 en de resterende 250 is dan
gebonden actief ten behoeve van de aannemer, die na de omslag 225
ontvangt.

3. Indien het waterschap mee gaat in de concursus prevaleert deze boven de
hypotheekhouder. De curator moet dus zorgen dat, als uitgangspunt, 10 als
57-3-actief ten behoeve van het waterschap wordt ingebracht. Er blijft dus
990 over, waaruit de hypotheekhouder zich voor de volle 750 kan voldoen.
Het restant van 240 is dan gebonden actief. Het 57-3-actief van 10 lijkt dan
ook te promoveren tot gebonden actief, dat dan in totaal 250 wordt. Hierop
vindt de omslag plaats. Er resteert dan 225. Omdat het waterschap op dit
gebonden actief een hogere rang heeft dan de aannemer krijgt deze dan
volledig betaald en de resterende 215 is dan voor de aannemer.

4. In de concurrentie met ook nog de fiscus blijft de aannemer met lege
handen staan. Want eerst wordt wederom door de curator aanspraak
gemaakt op 10 ten behoeve van het waterschap. De hypotheekhouder
voldoet daarna zichzelf, waarna 240 in beginsel als gebonden actief
resteert, aangevuld met de 10, die dan “van kleur verschiet”. Het bedrag
van 225 dat na omslag resteert wordt dan pondspondsgewijs verdeeld
tussen fiscus en waterschap (ervan uitgaande dat deze een gelijke rang
hebben), omdat deze prevaleren boven de vordering van de aannemer.

5. Als de aanvrager van het faillissement meedoet is er een soortgelijke
situatie als hiervoor sub 4, met dien verstande dat de aanvraagkosten
worden voldaan voordat fiscus en waterschap het restant pro rata parte
verdelen.

46. Immers, in artikel 21 Iw en 138 Waterschapswet staat dat deze gaan boven alle andere
voorrechten, met daarna genoemd een aantal uitzonderingen, waartoe artikel 3:285 BW niet
behoort.
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Casus III

Ook deze casus zal telkens met een nieuw element worden opgebouwd, en wel
met de navolgende:
• De primaire netto-opbrengst (dus: na aftrek van de bijzondere faillisse-

mentskosten) van een onroerend goed is na verkoop 1000;
• Op het goed ligt een beslag voor een vordering van 300, die een

willekeurige crediteur heeft op de eigenaar van het onroerend goed;
• Er rust een hypotheek op van 750;
• Door een aannemer wordt retentierecht uitgeoefend op het goed voor een

vordering van 200, waarbij de retentor tevens het voorrecht van artikel 3:285
BW claimt;

• Er is een huurder, die schade heeft geleden van 100 als gevolg van het door
de hypotheekhouder ingeroepen huurbeding;

• De fiscus heeft 400 te vorderen;
• In alle gevallen zal worden uitgegaan van een omslag algemene faillisse-

mentskosten van 10%.47

1. In de eerste variant treft de curator alleen het beslag op het onroerend goed
aan. Dit beslag vervalt op grond van artikel 33 Fw. De gehele opbrengst
van 1000 wordt beschouwd als vrij actief en staat, na aftrek van de
algemene faillissementskosten, ter verdeling onder alle crediteuren, over-
eenkomstig hun rang.

2. Als we ervan uitgaan dat de hypotheek is gevestigd ná het gelegde beslag
hebben we de situatie die door de Hoge Raad is beslecht in het arrest
Banque du Suez/Bijkerk.48 Door het faillissement vervalt het beslag. Dat
heeft niet tot gevolg dat de hypotheekhouder dan in feite “opschuift” en
zich kan verhalen op het deel waarvoor beslag is gelegd. De Hoge Raad
oordeelde dat de opbrengst van het beslagen goed in de boedel valt, voor
zover die opbrengst de vordering van de beslaglegger niet overtreft. In ons
voorbeeld betekent dit dat het bedrag van 300 in de boedel komt en dat voor
de hypotheekhouder 700 op zijn vordering van 750 resteert. Vervolgens rijst
de vraag of de 300, die in de boedel valt, over alle crediteuren overeenkom-
stig hun rang dient te worden verdeeld. Of mag de beslaglegger zich hierop
(na omslag van de algemene faillissementskosten) exclusief verhalen?
Verstijlen is van mening dat het laatste het geval is, terwijl Boekraad vindt
dat het bedrag onder alle daarvoor in aanmerking komende crediteuren

47. Zie hiervoor ook voetnoot 24.
48. HR 13 mei 1988, NJ 1988/748 m.nt. Van der Grinten. In feite is dit arrest later voor roerende

zaken nog eens bevestigd in: HR 22 april 2005, NJ 2006/56, m.nt. Kortmann (Reuser/
Postbank).
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moeten worden verdeeld.49 Het door Boekraad ingenomen standpunt lijkt het
meest voor de hand te liggen. Daarop zal het in het volgende hoofdstuk
worden ingegaan.

3. De retentor/kleine aannemer met zijn vordering van 200 meldt zich. Als
retentor heeft hij voorrang boven alle latere rechten (dat geldt zowel
eigendomsrechten, beperkte rechten en voorrechten) van derden. Hij heeft
tevens voorrang boven eerdere rechten van derden, mits de betreffende
schuldenaar (later gefailleerde) tot het sluiten van de overeenkomst
bevoegd was. In deze casus wordt ervan uitgegaan dat die bevoegdheid
er was. Dat betekent dat het retentierecht een uitermate sterk recht is. De
retentor heeft, buiten faillissement, evenwel niet het recht van parate
executie. Hij zal dan eerst de beschikking moeten krijgen over een
executoriale titel en vervolgens executoriaal beslag moeten leggen om tot
verkoop over te gaan, ten einde, al dan niet in het kader van een
rangregeling, uit de opbrengst voldaan te worden.50 In een faillissements-
situatie lijkt de positie van de retentor sterker, maar is het niet. Hij lijkt
sterker omdat krachtens artikel 60 lid 3 Fw de retentor wel het recht van
parate executie heeft indien althans de curator, na een door de retentor
gestelde termijn, de vordering van de retentor niet inlost en evenmin het
goed opeist om met toepassing van artikel 101 of 176 te verkopen. Echter,
in de praktijk zal de curator wel tot opeising van het goed overgaan, indien
te verwachten is dat er een netto-opbrengst zal zijn.51 Dat betekent dat, als
de curator verkoopt, de retentor weliswaar voorrang houdt op de opbrengst
voor het bedrag van zijn vordering, maar zich de omslag algemene
faillissementskosten moet laten welgevallen.52

Als kleine aannemer lijkt de retentor niet veel te hebben aan zijn voorrecht
ex artikel 3:285 BW. Dit voorrecht gaat nimmer boven hypotheek.

In casu wordt ervan uitgegaan dat de curator heeft opgeëist. De vraag rijst
of de curator zelf ex artikel 176 Fw mag (dan wel moet) verkopen en
daardoor het recht van parate executie van de hypotheekhouder komt te
vervallen. Of behoudt de hypotheekhouder wel het recht van parate
executie en kan hij op grond van artikel 57 Fw zijn recht uitoefenen alsof

49. Zie voor Verstijlen, voetnoot 40 en voor Boekraad voetnoot 41.
50. Zie Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI*2010, nr. 515; Tekstra, Botsing van pand en

hypotheek met andere rechten, jaarboek Insolad 2001 “Onzekere Zekerheid”, p. 161 e.v.;
Faber, Retentierecht en art. 57 lid 3 en 60 Fw, NbBW 1998 p. 75 e.v.; Verdaas, SDU
Commentaar Insolventierecht, artikel 57 en 60 Fw; Zie voorts artikel 3:290 e.v. BW.

51. Zie Tekstra t.a.p.
52. Zie Tekstra t.a.p.; idem Faber t.a.p. en Verdaas t.a.p. Zie tevens Asser/Van Mierlo & Van

Velten 3-VI*2010, nr. 508.
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er geen faillissement ware? Zoals Steneker opmerkt53 lijken er geen
steekhoudende redenen aanwezig te zijn om aan te nemen dat de hypo-
theekhouder, bij toepassing door de curator van het opeisingrecht van
artikel 60 lid 2 Fw, zijn separatistenpositie zou verliezen. Bij verkoop door
de curator zou dan namelijk de hypotheekhouder waarschijnlijk ook
moeten meedelen in de omslag van de algemene faillissementskosten.
Het valt niet in te zien dat, doordat het retentierecht tegen de hypotheek-
houder kan worden ingeroepen, de positie van de hypotheekhouder verder
verslechtert dan dat hij bij verdeling van de executieopbrengst de retentor
vóór moet laten gaan.54 Uitgaande van het feit dat de hypotheekhouder
mag executeren (dan wel dat de curator verkoopt en er sprake is van een
zogeheten oneigenlijke lossing55) zou de afwikkeling tot 2 varianten
kunnen leiden:
a. Als de beslaglegger exclusief gerechtigd zou zijn tot 300 (minus

omslag), de Verstijlen-benadering dus, zou deze 300 door de hypo-
theekhouder ten behoeve van de beslaglegger als 57-3-actief moeten
worden afgestort en vervolgens zou de hypotheekhouder nog eens een
bedrag van 200 ten behoeve van de retentor als 57-3-actief aan de
boedel moeten laten. De hypotheekhouder ontvangt dan de resterende
500. De beslaglegger en de retentor ontvangen dan (na de omslag van
10%) respectievelijk 270 en 180.

b. Ervan uitgaande dat het beslagen deel strekt ten behoeve van alle
crediteuren, overeenkomstig hun voorrangsposities (de Boekraad-va-
riant), betekent het dat ten behoeve van de boedel een bedrag van 300
strekt en de hypotheekhouder 700 ontvangt. Van het bedrag van 300
zou dan 200 gelden als 57-3-actief ten faveure van de retentor en de
resterende 100 als vrij actief. Na omslag van de algemene faillisse-
mentskosten resteert er dan voor de retentor 180 en ten behoeve van de

53. In zijn noot onder de uitspraak van Rb. ’s-Gravenhage 9 maart 2007, JOR 2007/163.
54. Aldus ook Verdaas (SDU Commentaar Insolventierecht, bij artikel 60 Fw sub C.2.2); zo

kennelijk ook Tekstra, t.a.p. op p. 162; anders J. van Hees in zijn noot onder Rb. Arnhem
24 december 1997, JOR 1998/83, die van mening is dat bij opeising door de curator de
hypotheekhouder zijn separatistenpositie wel verliest en, gelijk de retentor, moet meedelen
in de omslag van de algemene faillissementskosten. Overigens is er ook in de wetsge-
schiedenis geen aanwijzing te vinden dat de hypotheekhouder zijn recht tot parate executie
zou verliezen (Kortmann/Faber, Geschiedenis van de Faillissementswet, Wetswijzigingen,
deel III sub artikel 60).

55. De curator verkoopt dan in overleg met de hypotheekhouder, zonder dat deze zijn
separatistenpositie prijs geeft, waarna op grond van artikel 58 lid 2 Fw de hypotheekhouder
(geheel of gedeeltelijk) wordt ingelost.
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overige crediteuren 90 (100 minus 10).56 Het is ook deze oplossing die
de rechtbank ’s-Gravenhage heeft gekozen.57 Zoals in het volgende
hoofdstuk zal blijken lijkt dit ook de juiste uitkomst.

4. De huurder met zijn schadevergoedingsvordering van 100 voegt zich in de
concursus. Krachtens artikel 3:264 lid 7 BW is die huurder – die zijn
huurrecht heeft verloren op grond van het huurbeding – bevoorrecht op de
opbrengst van het onroerend goed onmiddellijk na de hypotheekhouder.
Aangenomen moet worden dat hij ook komt nà degene, die boven hypo-
theek gaan, zoals de retentor. Uitgaande van de juistheid van de hiervoor
sub 3b gekozen variant zou dat betekenen dat van de 300 die in de boedel
komt (nadat de hypotheekhouder 700 heeft ontvangen) er 200 ten faveure
van de retentor strekt en 100 ten behoeve van de huurder. Dat zou dus
betekenen dat deze, na de omslag, respectievelijk 180 en 90 ontvangen.
Ook dan ontstaat weer een ogenschijnlijk merkwaardige situatie. Want
hoewel de huurder komt nà de hypotheekhouder ontvangt hij 90, terwijl de
hypotheekhouder nog niet geheel is voldaan. Immers, die heeft dan 700
ontvangen op zijn vordering van 750.58

5. De fiscale vordering ad 400 lijkt de sub 4 bedoelde afwikkeling niet te
verstoren. De hypotheekhouder gaat zonder meer al voor het voorrecht van
de fiscus. Dat geldt ook voor de retentor en de huurder. Immers, deze
hebben een voorrangsrecht. In artikel 21 van de Invorderingswet is in lid 2
bepaald dat de fiscus gaat boven alle andere voorrechten, met uitzondering
van de daargenoemde voorrechten. Dat zou dus moeten betekenen – maar
ook dat is niet zeker – dat, zoals de fiscus als uitgangspunt pand en
hypotheek moet laten voorgaan, dat ook geldt ten aanzien van de rechten
van voorrang van de retentor en huurder.

56. Om de puzzel nog ingewikkelder te maken: men zou ook kunnen stellen dat de 300, die in
de boedel komt, in de relatie tot de retentor als gebonden actief moet worden beschouwd. Na
omslag van de algemene faillissementskosten resteert dan 270, waaruit de retentor met zijn
vordering van 200 geheel zou kunnen worden voldaan, waarna het restant naar het vrij actief
gaat. En om er nog maar een andere dimensie aan toe te voegen: wellicht zou ook gesteld
kunnen worden dat de retentor als kleine aannemer op grond van artikel 3:285 BW voor zijn
resterende vordering van 20 bevoorrecht is op voornoemde (meeropbrengst van) 70, zodat
deze als gebonden actief moet worden gekwalificeerd.

57. Rb. ’s-Gravenhage 9 maart 2007, JOR 2007/163 met noot Steneker. Terecht stelt Steneker in
zijn noot (sub 4) dat de rechtsoverweging ten overvloede van de rechtbank, inhoudende hoe
de retentor aan de omslag van de algemene faillissementskosten had kunnen ontkomen, niet
juist is.

58. In de Verstijlen-variant van 3a ontvangt de huurder in het geheel niets omdat dan
beslaglegger en retentor voorgaan.
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Ook deze casus, die zich in de praktijk heel wel laat denken, toont aan dat het
bepaald niet eenvoudig is om tot een (juiste) afwikkeling te komen. En dan zijn
nog niet eens alle mogelijke verwikkelingen in kaart gebracht.

Verstijlen versus Boekraad

De curator is op basis van artikel 57 lid 3 Fw gehouden om de belangen te
behartigen van die bevoorrechte crediteuren, die in rang boven de pand- of
hypotheekhouder gaan. Dat leidt ertoe dat de curator in dergelijke gevallen van
de pand- of hypotheekhouder bedragen zal moeten opeisen ter grootte van
(maximaal) de vorderingen van die preferente crediteuren. Deze bedragen
komen als 57-3-actief in de boedel, als primaire netto-opbrengsten. Op grond
van artikel 182 lid 1 Fw moet de curator over deze netto-opbrengsten een
evenredig deel van de algemene faillissementskosten omslaan om zodoende te
komen tot de daarbij horende secundaire netto-opbrengst. Tot hier lijkt het
systeem duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar. De daarna te beant-
woorden vraag is of deze secundaire netto-opbrengst uitsluitend bestemd is
voor die preferente crediteur die boven de pand- of hypotheekhouder gaat dan
wel of deze vervolgens, conform de wettelijke regels van voorrang, ter
beschikking staat van alle faillissementscrediteuren.

Hiervoor zijn al meerdere voorbeelden gegeven. Ik herhaal er één:59 de crediteur
met een vordering uit hoofde van kosten tot behoud gaat vóór de hypotheek-
houder maar komt na de fiscus.60 De hypotheekhouder komt echter vóór de
fiscus. Ergo: A gaat vóór B, B gaat vóór C, maar C gaat weer vóór A. Hoe dan
deze puzzel op te lossen?

In de visie van Verstijlen dient de curator de ten behoeve van de kb-crediteur als
57-3-actief ontvangen gelden ook exclusief ten behoeve van deze crediteur te
separeren. De consequentie hiervan is dat de fiscus, ondanks het feit dat die een
hogere ranking heeft dan de kb-crediteur, niets van dat 57-3-actief zal ontvan-
gen. Verstijlen nam dit standpunt al in 1994 in.61 In een artikel in 2006 verwijst
hij nog naar zijn eerdere artikel en maakt ook melding van de andersluidende
opvatting van Boekraad, zodat het er voor mag worden gehouden dat Ver-
stijlen’s standpunt niet is veranderd.62

59. Casus I sub 4c.
60. In het geval dat de vordering van de kb-crediteur is ontstaan vóór de fiscale aanslagen.
61. In zijn artikel “Over botsende voorrechten en zekerheidsrechten”, WPNR 1994/6143 p. 479-

482.
62. Vide “Moet de faillissementscurator aan het worteltrekken?”, TvI 2006, 24 p. 109-110.
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Boekraad is van mening dat, als het 57-3-actief eenmaal is ingebracht, het juist
niet (meer) exclusief ter beschikking staat van de crediteur ten wiens behoeve
het is ingebracht, maar alsdan moet worden gekeken of er wellicht hogere
bevoorrechte crediteuren zijn. In ons voorbeeld zou dus weliswaar ten behoeve
van de kb-crediteur zijn ingebracht, maar omdat de fiscus in dat geval een
hogere ranking heeft dan die kb-crediteur dient uit die secundaire netto-
opbrengst eerst de fiscus te worden voldaan.63

Voor hun verschillende en uiteenlopende standpunten baseren zij zich beiden
m.n. op dezelfde arresten van de Hoge Raad, te weten Dutch Air/De Bary64 en
Banque du Suez/Bijkerk.65

In het jongste arrest van de twee (Dutch Air/De Bary) ging het inderdaad om
een voorrangssituatie, waarbij een later gefailleerde zijn voorraden in fiduciaire
eigendom (onder het oude recht was dat mogelijk) had overgedragen aan de
bank De Bary. Dutch Air had als douane-expediteur een (algemeen) voorrecht
dat boven de fiduciaire zekerheid van de bank ging. In een rechtstreekse
procedure met de bank trachtte Dutch Air zijn voorrecht te gelde te maken.
Dutch Air probeerde dat dus buiten de curator en het faillissement om “als ware
er geen faillissement”. De Hoge Raad stond dit Dutch Air niet toe, omdat deze
niet als separatist kon worden beschouwd. Daarom moest Dutch Air, volgens de
Hoge Raad, de vordering in het faillissement indienen. De curator zou dan bij
de bank afdracht moeten eisen (op basis van artikel 57 lid 3 Fw) van een bedrag
ter grootte van de vordering van Dutch Air, waarna de afwikkeling van de
vordering van Dutch Air via de boedel zou lopen. Boekraad concludeert uit dit
arrest dat de Hoge Raad bedoeld heeft dat vervolgens de vordering van Dutch
Air in het faillissement zou moeten worden behandeld als elke andere vordering
van enige andere crediteur. Verstijlen zegt daarover:

De omstandigheid dat de Hoge Raad in het onderhavige arrest de vordering
van Dutch Air zo uitdrukkelijk behandelt als elke andere vordering, zou
kunnen suggereren dat de rang van Dutch Air op de uitdelingslijst
inderdaad moet worden afgezet tegen de rang van de overige schuldei-
sers.[….] Naar ik meen kan deze konklusie niet worden aanvaard. Zij
miskent dat de zekerheidseigendom alleen ten opzichte van de expediteur
wordt gerelativeerd [….] Dat de curator met een beroep op het voorrecht

63. Zie Boekraad’s bijdrage Omhoog (of omlaag): Escherachtige rangordeproblemen, Insolad
Jaarboek 2001 “Onzekere Zekerheid”, p. 59-75.

64. HR 5 november 1993, NJ 1994/258 m.nt. Kleijn.
65. HR 13 mei 1988, NJ 1988/748 m.nt. Van der Grinten.
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van de expediteur (een gedeelte van) de opbrengst van de in zekerheids-
eigendom overgedragen goederen in de boedel kan doen vloeien, betekent
niet dat deze gelden op dezelfde wijze als de overige gelden moeten worden
verdeeld. Dit zou tot gevolg hebben dat de relativering van de zekerheids-
eigendom ook jegens anderen werkt, en zou – in de woorden van Kleijn –

een “verabsolutering vormen van de relativering.66

De volgende kanttekeningen lijken op zijn plaats:
a. De casus in het arrest ging helemaal niet over de vraag wie in een

faillissement voorgaat. In deze procedure – waarin noch curator noch
andere crediteuren betrokken waren – ging het slechts over de vraag of de
Dutch Air buiten het faillissement om als een soort separatist zijn voorrecht
kon verzilveren. Dat mocht niet van de Hoge Raad. Dutch Air moest zich
wenden tot de curator, die dan zou moeten zorgen dat een bepaald goed als
57-3-actief in de boedel kwam. Niets meer en niets minder heeft de Hoge
Raad beslist. De Hoge Raad liet zich niet uit over de vraag hoe dan
vervolgens binnen faillissement zou moeten worden afgewikkeld.

b. In dit arrest ging het om een algemeen voorrecht van de douane-expediteur.
Het ging dus niet om een bijzonder voorrecht, dat wil zeggen een voorrecht
op een bepaald goed.

c. In het arrest ging het om de relativering van aan een derde (de bank)
toebehorende eigendom. Weliswaar ging het om eigendom tot zekerheid
(zoals onder het oude recht mogelijk was), maar dat is iets anders dan de
huidige zekerheidsvormen van pand en hypotheek. Bij deze laatste zeker-
heidsvormen is de (later) gefailleerde de eigenaar en niet een derde, wiens
eigendom dient te worden gerelativeerd.67

Mede op grond van deze kanttekeningen lijken de gevolgtrekkingen, die zowel
Boekraad (uit het arrest zou volgen dat de douane-expediteur gewoon met
andere crediteuren om de voorrang zou moeten concurreren) als Verstijlen (de
zekerheidseigendom mag alleen ten opzichte van de expediteur worden ge-
relativeerd) op basis van dit arrest maken, niet zonder meer concludent. Het
arrest lijkt derhalve noch in de ene noch in de andere richting een afdoende
oplossing te geven.

In het arrest Banque du Suez/Bijkerk ging het helemaal niet om een voor-
rangsrechtelijke situatie. Er was geen sprake van een (bijzonder) voorrecht of

66. Zie WPNR 1994/6143 p.481 linker kolom.
67. Welke relativering van eigendom, onder het oude recht, ook aan de orde was in Van

Wessem/Traffic, HR 6 maart 1970, NJ 1970, 433 en in het arrest Van Gend & Loos, HR
7 maart 1975, NJ 1976, 91.
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een andere vorm van voorrang. Er was beslag gelegd, voorafgaande aan een
hypotheekvestiging. Beslag schept, als uitgangspunt, geen voorrang. Buiten
faillissement kan op hetzelfde goed door meerdere crediteuren beslag gelegd
worden, waarbij het niet zo is dat het oudste beslag prevaleert boven latere
beslagen. Bij meerdere beslagen zullen de beslagcrediteuren overeenkomstig de
tussen hen geldende rangregeling hebben af te wikkelen. Als er na gelegde
beslagen een faillissement volgt en door de werking van artikel 33 Fw de
beslagen als vervallen moeten worden beschouwd zijn degenen, die wel beslag
hebben gelegd evenmin bevoorrecht boven die crediteuren die vóór faillisse-
ment geen beslagleggers waren. Ook in die zin schept beslaglegging geen
enkele voorrang. De beslagleggers van vóór het faillissement zullen conform de
paritas creditorum moeten delen met de andere schuldeisers, met inachtneming
van de normale voorrangsregels. Weliswaar kan de beslaglegger zich buiten
faillissement jegens de hypotheekhouder op het standpunt stellen dat hij bij de
verdeling van de opbrengst vóórgaat op de hypotheekhouder. Maar als er een
faillissement is uitgesproken dan moet van de opbrengst van het beslagen goed
een bedrag ter grootte van de vordering van de beslaglegger ten behoeve van de
boedel worden afgedragen. Want het individuele beslag van de individuele
beslaglegger is overgegaan in het algemene beslag van het faillissement. De
Hoge Raad overwoog in dit arrest:68

…………..
dat de opbrengst bij verkoop van het goed in de boedel valt voor zover

die opbrengst het beloop van de vordering van de beslaglegger niet
overtreft, en dat voor de uitdeling van het in de boedel gevallen bedrag
de vordering van de hypotheekhouder wordt achtergesteld bij die van de
beslaglegger zodat de hypotheekhouder met betrekking tot dat bedrag niet
batig wordt gerangschikt.

Verstijlen leidt uit de laatste zinsnede van de Hoge Raad af dat daarmee zou zijn
vastgesteld dat de opbrengst, die aldus in de boedel komt, exclusief bestemd is
voor de beslaglegger. Boekraad meent dat de Hoge Raad dit niet bedoeld heeft
en redelijkerwijs ook niet bedoeld kan hebben en dat er sprake is van een
vergissing. Deze laatste visie wordt door velen gedeeld.69 In een min of meer

68. Zie slot van rechtsoverweging 3.1.
69. Op de eerste plaats door Van der Grinten in zijn annotatie onder het arrest. Ook wordt

verwezen naar Heyman/Bartels “Met twee maten meten bij de verdeling van de executie-
opbrengst van registergoederen”, NTBR 1998/7 p. 219 e.v.; Oudelaar “Gelegde beslagen
vervallen. Of niet?”, WPNR 5887 (1988), p. 534; Van der Kwaak in CJHB (Brunner-
bundel), 1994, p. 238-239.
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vergelijkbare situatie70 overwoog de Hoge Raad ook zelf later dat artikel 33
lid 2 Fw tot gevolg heeft dat de beslagen vordering in het faillissement valt en
daarmee strekt tot verhaal voor de schuldenaar die beslag heeft gelegd én de
overige schuldeisers. De Hoge Raad lijkt hier zijn (mogelijke) vergissing te
corrigeren. Het beslagen bedrag staat dus kennelijk niet exclusief ter beschik-
king van de oorspronkelijke beslaglegger. A fortiori blijkt dat ook nog eens uit
een arrest van 2009, inzake Ontvanger/De Jong.71 In de casus van dit arrest was
executoriaal beslag gelegd, door de fiscus, op machines van de schuldenaar.
Deze laatste verkocht daarna, vlak vóór zijn eigen faillissement, de machines
door aan een derde, die vervolgens ook failleerde. De Hoge Raad concludeerde
op de eerste plaats dat in deze situatie de vervreemding niet tegen de
beslaglegger kan worden ingeroepen. Vervolgens werd geconcludeerd dat ex
artikel 33 lid 2 Fw het beslag vanwege het faillissement van de derde-verkrijger
was vervallen. Ten slotte concludeerde de Hoge Raad dat de beslaglegger in het
faillissement van de derde-verkrijger kon (en ook moest) opkomen “om daarin
naar de hem toekomende rang te worden erkend als bevoorrecht op de
opbrengst van de zaak”. Daarbij werd tevens overwogen dat “de beslaglegger
geen aanspraak heeft op afzonderlijke uitkering van de opbrengst of verdeling
daarvan op de voet van artikel 481 e.v. Rv, maar het hem toekomende langs de
weg van de uitdelingslijst zal ontvangen”. Met andere woorden: zelfs in een
dergelijke situatie werd de beslaglegger, die geen vordering had op de derde-
verkrijger, maar op diens rechtsvoorganger, niet als exclusief gerechtigd tot de
opbrengst van het beslagen goed beschouwd, maar moest hij meedelen met de
“echte” schuldeisers van de gefailleerde derde-verkrijger. Daaruit lijkt eens te
meer te concluderen dat de Hoge Raad de beslaglegger niet als een soort semi-
separatist beschouwt, zoals Verstijlen dat wel betoogt.72

Ook middels dit arrest kan de juistheid van de standpunten van hetzij Boekraad
hetzij Verstijlen niet worden vastgesteld. Dat van Verstijlen niet, omdat het door
hem daarin gelezen “semi-separatisme” door de latere arresten van de Hoge
Raad lijkt te zijn achterhaald. Dat van Boekraad niet, omdat het bij een
beslagsituatie als in dit arrest niet gaat om botsende voorrechten of andere
voorrangsrechten. Het beslag schept geen voorrang en alleen al om die reden
kan het niet botsen met andere voorrangscrediteuren.

70. In het arrest Reuser/Postbank, HR 22 april 2005, NJ 2006/56 m.nt. Kortmann, rechts-
overweging 3.3.

71. HR 20 februari 2009, NJ 2009/376 m.nt. (A) van Mierlo.
72. Zie over dit arrest onder andere Biemans, “Het faillissement van de derde-rechthebbende”,

TvI 2009, 15 p. 78 e.v.
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Voor zover bekend hebben andere schrijvers zich niet met de controverse
tussen Boekraad en Verstijlen bezig gehouden. Van Mierlo heeft weliswaar
het probleem van de “Escherachtige” rangordeproblemen onderkend,73 maar
hij geeft voor het probleem geen (voorkeurs)oplossing.74 Ook in de door de
wetgever – al lang geleden – beoogde wetswijziging75 wordt geen oplossing
van het gesignaleerde “Escherachtige” problemen gegeven. Evenmin lijkt de
wetsgeschiedenis van de bestaande regelgeving soelaas te bieden. De wetgever
heeft allerlei preferenties en andere voorrangsvormen gecreëerd zonder zich, zo
schijnt het althans, rekenschap te geven van de problemen en botsingen en
schier onoplosbare puzzels die zich daarbij voordoen. Ook de aan het gehele
systeem ter grondslag liggende dogmatiek lijkt niet tot een eenduidige oplos-
singsrichting te leiden.

Althans, dat kan gesteld worden met betrekking tot botsende voorrangsrechten.
Die oplossing ligt wel voor de hand in de hierboven beschreven beslagsituaties.
Want het lijkt erop, en het is ook het meest logisch, dat bij een beslaglegging,
voorafgaande aan een pand- of hypotheekvestiging, en een nadien gevolgd
faillissement, het gelegde beslag opgaat in het algehele faillissementsbeslag en
dat de bedragen, die daartoe in de boedel komen, ter beschikking staan voor
alle faillissementscrediteuren, overeenkomstig hun ranking. De gedachte van
Verstijlen, dat het door de boedel ontvangen bedrag exclusief ter beschikking
dient te staan van de beslaglegger, lijkt niet concludent en zeker niet voor de
hand te liggen.

Ten aanzien van de wel botsende voorrangsrechten is zowel voor het standpunt
van Boekraad als dat van Verstijlen het nodige te zeggen. Want waarom zou als
er ten behoeve van een bepaalde crediteur moet worden ingebracht deze
vervolgens een ander moeten laten voorgaan? (Verstijlen) Of waarom zou
een hoger bevoorrechte crediteur hebben te gedogen dat een lager preferente de
opbrengst krijgt? (Boekraad) Maar tegelijkertijd lijken er toch onvoldoende
“tools” aanwezig te zijn om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Het
door Verstijlen bepleite “semi-separatisme”, inhoudende dat de opbrengst wel

73. In “Puzzels voor een curator, in geval van fiscale invordering en andere redenen van
voorrang”, in: De Curator, een Octopus, 1996 p. 81-99.

74. Evenmin doet hij dat in de 14de druk van de Asserserie, Asser/Van Mierlo & Van Velten
3-VI*2010, hoofdstuk 5 (voorrechten) en hoofdstuk 6 (retentierecht).

75. Wetsvoorstel 22 942, dat beoogde om alle bevoorrechte vorderingen in het BW onder te
brengen, maar dat al bijna 20 jaar (!) stil ligt. Dit ontwerp biedt wel enige oplossingen in de
doolhof van voorrangsrechten en de daarop toepasselijke afwijkingen, maar ook conform dat
voorstel zou onze puzzel (kb-crediteur gaat voor hypotheekhouder; hypotheekhouder gaat
voor fiscus en fiscus gaat weer voor kb-crediteur) blijven bestaan.
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via de boedel loopt en onderhevig is aan de omslag algemene faillissements-
kosten, maar vervolgens ook wordt uitgekeerd aan die crediteur, ten behoeve
van wie het in de boedel is gekomen, is wel een duidelijke en zeer praktische
oplossing. Misschien is het daarom ook wel de meest wenselijke oplossing, bij
gebreke van een duidelijke keuze van de wetgever. Dat zou dus in concreto
betekenen dat in de hiervoor in dit hoofdstuk bedoelde eenvoudige casus de kb-
crediteur de opbrengst ontvangt van het door de curator opgeëiste 57-3-actief en
hij niet, zoals door Boekraad bepleit, de fiscus met zijn hogere (algemene)
voorrecht behoeft te laten voorgaan.

Tot slot

Het thans bestaande systeem van voorrangsrechten leidt tot samenloopperikelen
en onderlinge botsingen, die soms onoplosbaar zijn of lijken. Dat blijkt wel uit
de in dit artikel besproken casusposities, die alles behalve buitenissig zijn of een
te hoog academisch gehalte hebben. De besproken casusposities kunnen
zich daadwerkelijk in de praktijk voordoen en zijn er feitelijk ook. Men dient
zich daarbij dan ook te bedenken dat de betreffende casusposities nog maar het
topje van de ijsberg vormen. Alleen al met betrekking tot de afwikkeling van
voorrangsrechten op onroerend goed zijn er nog tientallen andere modaliteiten
te bedenken en als we die zouden uitbreiden tot samenlopende en botsende
voorrangsrechten op alle andere soorten goederen dan zijn de verschillende
mogelijkheden schier eindeloos.

Het bleek best wel eens aardig om, op een lange zomeravond gezeten in de
achtertuin, diverse casusposities in kaart te brengen en dan wat “goederenrech-
telijk te puzzelen” ten aanzien van mogelijke oplossingen. Het is misschien
zelfs interessanter dan het oplossen van de moeilijkste sudoku’s. Maar de vraag
“Waar heb dat nou voor nodig?”76 dringt zich wel sterk op. Waarom toch al die
voorrangsrechten? Is er wel voldoende rechtvaardiging voor al die voorrangs-
posities? “Pollens, wat een heisa!”.77 Natuurlijk, pand en hypotheek vormen in
het kader van de financieringspraktijk een onmiskenbare functie. En wellicht
moet het hoge fiscale voorrecht alleen al om budgettaire redenen gehandhaafd
worden. Maar is er wel een diepere rechtvaardiging voor al die andere
voorrangsregels? Bedacht dient te worden dat het beginsel van de paritas
creditorum voorop staat. Immers, iedere schuldeiser is gelijk aan iedere andere,
tenzij…. Maar dat “tenzij” moet dan wel voldoende body hebben en zeker
voldoende doordacht zijn. En als handhaving van sommige voorrangsregels al

76. Zoals Barend Servet in 1973 zong in Wim T. Schippers’ VPRO televisie-programma “De
Sjef van Oekel-show”

77. Dat zong Servet in dezelfde show.
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wenselijk zou zijn, dienen ten aanzien van de onderlinge verhoudingen door de
wetgever in ieder geval duidelijke en gemotiveerde keuzes gemaakt te worden.

Maar lijkt het, ook en juist als we de bovenstaande puzzels in de beschouwin-
gen betrekken, niet eerder voor de hand te liggen om, indachtig hetgeen Von
Ebner-Eschenbah in de 19e eeuw al meldde, t.w. “Der grösste Feind des Rechtes
ist das Vorrecht”,78 te doen wat Vriesendorp al in 2001 bepleitte79 en ook in
2007 in het Voorontwerp Insolventiewet van de daartoe ingestelde staats-
commissie (commissie Kortmann) is aangegeven?80 Te weten: schaf de voor-
rechten en andere voorrangssituaties zoveel mogelijk af ! Moge de in dit artikel
gesignaleerde “mer à boire” aan afwikkelingsproblemen daartoe mede een
aansporing zijn: Wetgever, doe nu eindelijk eens wat!

78. Geciteerd door Erasmus, Bevoorrechte Vorderingen, Studiepockets Privaatrecht, 1975, p. 35.
79. In zijn bijdrage Zeker een goed verhaal: contouren van een nieuw preferentiestelsel,

Jaarboek Insolad 2001 “Onzekere zekerheid”, p. 3 e.v.
80. Zie het Voorontwerp Insolventiewet in Geschiedenis van de Faillissementswet 2-IV, p. 152

sub 16.
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De LMA intercreditor overeenkomst1 in
Nederlandsrechtelijke context; een Engels voertuig op
de Nederlandse weg of een sportmodel in minder
sportieve tijden?

ANGÉLIQUE THIELE EN LATIFA AIT YOUSS2

Inleiding

In deze bijdrage nemen wij enkele aspecten van de LMA model intercreditor
overeenkomst onder de loep. Deze in haar oorspronkelijke vorm door Engels
recht beheerste achterstellingsovereenkomst, die op initiatief van de Engelse
Loan Market Association (LMA) is ontwikkeld in samenspraak met een aantal
grootbanken en overige marktpartijen, is aanvankelijk opgesteld om gebruikt te
worden bij grote(re) acquisitiefinancieringen, waarin door financiers op ver-
schillende achterstellingsniveaus wordt geparticipeerd. Inmiddels is de LMA
intercreditor overeenkomst ook ingeburgerd in andere Europese landen en
wordt deze model overeenkomst ook gebruikt bij andersoortige meer complexe
financieringstransacties, zoals vastgoed- en projectfinancieringen.

De hoofdmoot van de LMA intercreditor overeenkomst bestaat uit bepalingen
die beogen de achterstelling van vorderingen van bepaalde (senior) financiers
ten opzichte van vorderingen van andere (mezzanine) financiers op de krediet-
nemer te reguleren. Daarnaast bevat de LMA intercreditor overeenkomst een
aantal bepalingen op grond waarvan vorderingen van aan de kredietnemer
gerelateerde partijen, zoals groepsvennootschappen van en investeerders in de
kredietnemer, op hun beurt zijn achtergesteld bij de vorderingen van senior en
mezzanine financiers op de kredietnemer.

Ook in de Nederlandse financieringspraktijk wordt de LMA intercreditor
overeenkomst al een goed aantal jaren veelvuldig gebruikt bij grote(re)
financieringstransacties. In een aantal gevallen wordt het op deze overeenkomst

1. Gedoeld wordt hierbij op de model intercreditor overeenkomst (LMA.ICA.03) zoals deze is
gepubliceerd op de website van de LMA (The Loan Market Association) (www.lma.eu.
com), meest recentelijk in april 2010.

2. Beide advocaat bij Boekel De Nerée te Amsterdam. Wij willen onze kantoorgenoot Joost
Volkers bedanken voor zijn waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel.
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toepasselijke recht dan gewijzigd naar Nederlands recht, overigens meestal
zonder dat aan de inhoud van de overeenkomst al te veel wordt gewijzigd.
Ook indien ervoor wordt gekozen de in de LMA intercreditor overeenkomst
opgenomen rechtskeuze voor Engels recht te handhaven, dient rekening te
worden gehouden met toepasselijke bepalingen van Nederlands recht, indien de
intercreditor overeenkomst ziet op een financiering waarbij sprake is van een
Nederlandse kredietnemer, garant of hypotheek- of pandgever of van door
Nederlands recht beheerste zekerheden. Dat de LMA intercreditor bepalingen
op Engelsrechtelijke leest zijn geschoeid, maakt de zaak er voor de advocaat
of inhouse jurist aan wie gevraagd wordt te adviseren over de correcte uitleg
van betreffende bepalingen niet altijd eenvoudiger op, maar mogelijk wel
interessanter.

Met name de commerciële vastgoedfinancieringspraktijk bleek de afgelopen jaren
bij uitstek een bron voor LMA intercreditor gerelateerde geschillen, al leidden
deze geschillen naar ons begrip zelden tot gerechtelijke procedures. Commercieel
vastgoed is in de jaren voorafgaand aan de (krediet)crisis in veel gevallen voor
steeds hogere prijzen verkocht en doorverkocht. Daarbij werd vaak zo een
80 procent of meer, tot soms zelfs de volledige koopsom, met vreemd vermogen
gefinancierd. Dergelijke vastgoedfinancieringen werden vervolgens (deels) ge-
securitiseerd, gesyndiceerd of op andere wijze opnieuw verpakt, waarbij ver-
schillende senior, mezzanine en junior achterstellingsniveaus werden gecreëerd,
met een onderling afwijkend risicoprofiel en bijbehorende prijsstelling. Daaraan
viel voor de oorspronkelijke financier en arrangeur van de financiering dan
doorgaans ook nog iets extra’s te verdienen.

Inmiddels heeft zich bij commercieel vastgoed in de meeste gevallen (enige tot
vaak ook zelfs een flinke) waardedaling voorgedaan. Als gevolg daarvan en
door leegstand en teruglopende huurinkomsten, kunnen kredietnemers onder
dergelijke vastgoedfinancieringen veelvuldig niet langer aan de kredietvoor-
waarden voldoen. De kredietcrisis duurt naar het zich laat aanzien de komende
paar jaar nog voort en ook voor wat betreft waardedalingen in de markt voor
Nederlands commercieel vastgoed lijkt de bodem nog niet bereikt. Een en ander
leidt tot een situatie waarin verkoop van het gefinancierde vastgoed moeizaam
en herfinanciering daarvan meestal geen optie is, zeker nu veel financiers hun
exposure op vastgoedfinancieringen juist trachten af te bouwen. Zolang zich
echter geen goede, voor financiers acceptabele, mogelijkheid tot een exit
voordoet, blijven de betrokken financiers echter tot de financiering en daarmee
niet alleen tot de kredietnemer, maar ook tot elkaar, veroordeeld.
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Zeker indien het er naar uit ziet dat niet alle financiers uit de opbrengst van het
vastgoed zullen kunnen worden voldaan3 of indien zij van mening verschillen
over een verder te volgen strategie met betrekking tot de financiering, zullen zij
willen weten wat nu precies hun rechtspositie is. Bij financieringen waarvoor
een LMA type intercreditor overeenkomst is aangegaan, zal het antwoord op
dergelijke vragen in belangrijke mate door deze overeenkomst worden bepaald.

Hieronder komen achtereenvolgens de navolgende onderwerpen aan bod die
naar onze ervaring met enige regelmaat aanleiding geven tot discussie tussen
(vastgoed)financiers die partij zijn bij een LMA intercreditor overeenkomst:
(i) interpretatievragen met betrekking tot de term “Insolvency Event” zoals
gedefinieerd in de LMA intercreditor overeenkomst, (ii) de werking van
zogenaamde “standstill” bepalingen en (iii) de effectiviteit van “non-competi-
tion” bepalingen, zoals opgenomen in de LMA intercreditor overeenkomst,
naar Nederlands recht.

De term Insolvency Event vormt in de LMA intercreditor overeenkomst een
belangrijk scharnierpunt. Nadat zich een Insolvency Event heeft voorgedaan
worden, kort samengevat, alle verdere betalingen van de kredietnemer aan
achtergestelde financiers geblokkeerd, totdat de senior financiers volledig
zijn voldaan. Onder de term Insolvency Event gaat echter een breder scala
aan eventualiteiten schuil dan een taalkundige interpretatie van deze term
wellicht doet vermoeden. Het begrip Insolvency Event is om die reden, zeker
in deze tijd, veelvuldig onderwerp van discussie. Hieronder staan wij stil bij de
vraag hoe deze term naar Nederlands recht zou moeten worden geduid.

Standstill bepalingen als opgenomen in de LMA intercreditor overeenkomst
omvatten, kort samengevat, een verplichting van achtergestelde (mezzanine)
financiers om gedurende een bepaalde periode, de zogenaamde “standstill
termijn”, niet over te gaan tot het nemen van verhaalsmaatregelen jegens de
kredietnemer. De oorspronkelijke gedachte daarbij was dat senior financiers
eerst de kans moeten krijgen om hun strategie te bepalen en hun rechten uit te
oefenen, maar dat er ook geen sprake zou moeten kunnen zijn van oneindig
stilzitten waardoor achtergestelde financiers in hun verhaal zouden kunnen
worden benadeeld. In een markt waarin stilzitten vanuit de optiek van de senior
financiers soms beter is dan uitwinnen, kunnen standstill bepalingen soms
echter verrassende gevolgen hebben. Wij lichten dit hieronder toe aan de hand
van enige voorbeelden uit de commerciële vastgoedfinancieringspraktijk.

3. Daarbij dient te worden bedacht dat het bij vastgoedfinanciering doorgaans zal gaan om
zogenaamde “non recourse” financiering, waarbij het verhaal van financiers beperkt is tot
het gefinancierde vastgoed en daaraan gerelateerde activa.
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Voor het geval derdenzekerheid wordt uitgewonnen en de betrokken financiers
daarna nog niet volledig zijn voldaan, bevat de LMA intercreditor overeen-
komst een aantal bepalingen die beogen verhaal van de derde zekerheidsver-
strekker (in de praktijk veelal aan de kredietnemer gelieerde vennootschappen)
op de kredietnemer te voorkomen, totdat de financiers alsnog volledig zijn
betaald. Vraag is of deze ook naar Nederlands recht de gewenste werking
hebben. Recente jurisprudentie waarin, zo durven wij wel te stellen, tot
verrassing van velen is uitgemaakt dat regresvorderingen geen bestaande
(voorwaardelijke) maar toekomstige vorderingen zijn,4 voegt aan deze proble-
matiek nog een extra dimensie toe.

Wij koesteren geenszins de illusie dat de problematiek die in deze bijdrage aan
bod komt daarmee uitputtend is behandeld. Wel menen wij dat onze onderwerp-
keuze een aardig beeld geeft van het soort vragen waartoe de LMA intercreditor
overeenkomst in de context van een financieringstransactie in de huidige
rechtspraktijk zoal aanleiding kan geven, in het bijzonder bij een herstructure-
ring van de betreffende financiering wegens (verwachte) financiële problemen
van de kredietnemer gecombineerd met een zeker nog niet bedwongen krediet-
crisis.

De vragen die in deze bijdrage worden behandeld zijn niet noodzakelijkerwijs
uniek voor transacties met een Nederlandsrechtelijk aspect, maar zullen door
ons hieronder wel steeds vanuit Nederlandsrechtelijke optiek worden behan-
deld. Het past de schoenmaker om bij zijn leest te blijven.

Hierna wordt in beginsel uitgegaan van het geval waarin door senior en
achtergestelde (mezzanine) financiers financiering is verstrekt aan één krediet-
nemer, die daarvoor eventueel zelf zekerheid in de vorm van een hypotheek- of
pandrecht heeft verstrekt. Indien specifiek wordt gedoeld op een derde die een
garantie, hypotheek- of pandrecht heeft verstrekt, zullen wij kortweg het begrip
derde zekerheidsverstrekker gebruiken.

4. HR 6 april 2012, RvdW 2012/534 (ASR Verzekeringen/Achmea). Zie voor oudere jurispru-
dentie waarin door de Hoge Raad lijkt (?) te zijn uitgemaakt dat regresvorderingen bestaande
(voorwaardelijke) vorderingen zijn: HR 3 juni 1994, NJ 1995/340 (Nederlandse Antillen/
Komdeur q.q.), HR 3 mei 2002, NJ 2002/393 (Brandao/Joral) en HR 9 juli 2004, NJ 2004/
618 (Bannenberg q.q./NMB-Heller).
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(i) De correcte interpretatie van de term “Insolvency Event”, maar dat
kunnen we toch niet bedoeld hebben …

In de LMA intercreditor overeenkomst wordt de term Insolvency Event als
volgt gedefinieerd:5

“Insolvency Event” means, in relation to any member of the Group:
(a) any resolution is passed or order made for the winding up, dissolution,

administration or reorganisation of that member of the Group, a morato-
rium is declared in relation to any indebtedness of that member of the
Group or an administrator is appointed to that member of the Group;

(b) any composition, compromise, assignment or arrangement is made with
any of its creditors;

(c) the appointment of any liquidator, receiver, administrator, administrative
receiver, compulsory manager or other similar officer in respect of that
member of the Group or any of its assets;

(d) any analogous procedure or step is taken in any jurisdiction.”

Wellicht het belangrijkste gevolg van het intreden van een Insolvency Event is
dat vanaf dat moment de afgesproken rangorde van financiers daadwerkelijk in
volle omvang wordt geëffectueerd, oftewel de achtergestelde financiers ont-
vangen geen betaling meer van de kredietnemer totdat de senior financiers
volledig zijn voldaan.6 In de praktijk zal het daarbij meestal draaien om aan de
achtergestelde financiers verschuldigde rente. Voor wat betreft aflossingen geldt
dat hiervoor (behoudens beperkte uitzonderingen) doorgaans sowieso zal zijn
bepaald dat achtergestelde financiers pas worden afgelost indien de senior
financiers volledig zijn voldaan.

De angel van de definitie van Insolvency Event zit in paragraaf (b): “any
composition, compromise, assignment or arrangement is made with any of its
creditors”. Deze bepaling is zo breed geformuleerd dat naar de letter in ieder
geval iedere vorm van schikking of betalingsregeling die de kredietnemer treft
met één van diens crediteuren meebrengt dat achtergestelde financiers niet
langer betaald krijgen. Moet dit artikel nu zo worden gelezen dat het in ieder
geval moet gaan om een regeling die wordt getroffen tegen de achtergrond van
(dreigende) betalingsonmacht van de kredietnemer? De term Insolvency Event
zelf lijkt hierop te duiden, maar in de tekst van paragraaf (b) wordt deze link
niet gelegd. Men zou ook nog kunnen stellen dat een redelijke interpretatie van
(b) dit meebrengt. Dient, nu het hier zal gaan om een overeenkomst tussen

5. Artikel 1.1 LMA intercreditor overeenkomst.
6. Artikel 9 en 14 LMA intercreditor overeenkomst.
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professionele partijen, echter niet toch meer gewicht te worden toegekend aan
de letterlijke tekst van paragraaf (b)?7 Wij vrezen dat niet kan worden uitge-
sloten dat de Nederlandse rechter inderdaad tot die conclusie zal komen.

De term “any of its creditors” is eveneens zeer algemeen. Daarbij zou het, in
ieder geval naar de letterlijke tekst van het artikel, ook kunnen gaan om een
betrokken senior financier. Maakt de senior financier die een (beperkte)
regeling treft met betrekking tot, bijvoorbeeld, uitgestelde betaling van fees
of rentemarge,8 in elk voorkomend geval misbruik van zijn bevoegdheid indien
hij vervolgens stelt dat sprake is van een Insolvency Event, zodat de krediet-
nemer geen betalingen meer aan achtergestelde financiers mag doen, totdat zijn
eigen senior vorderingen volledig zijn voldaan. Een dergelijke handelwijze
wringt wellicht op het eerste gezicht maar dit lijkt ons toch geen uitgemaakte
zaak, zeker niet wanneer de achtergrond van de getroffen regeling wel degelijk
betalingsonmacht van de kredietnemer is. Wat, bijvoorbeeld, echter te denken
ingeval het slechts gaat om mogelijk in de toekomst te verwachten financiële
problemen bij de kredietnemer?9

7. Volgens vaste rechtspraak dient bij de interpretatie van zorgvuldig opgestelde commerciële
overeenkomsten tussen vermogende professionele partijen, waarbij partijen zijn bijgestaan
door gespecialiseerde externe juridische adviseurs danwel inhouse juristen, de letterlijke
tekst van de betreffende overeenkomst in beginsel doorslaggevend te zijn. Dit geldt temeer
indien het gaat om standaardteksten waarover door de betrokken partijen niet of nauwelijks
is onderhandeld (de zogenaamde ‘CAO norm’). Zie hiervoor: HR 17 september 1993,
NJ 1994/174 (Gerritse/HAS), HR 31 mei 2002, NJ 2003/110 (Ziekenhuis De Heel), HR
19 januari 2007, NJ 2007/575 (Meyer Europe/PonMeyer) en HR 29 juni 2007, NJ 2007/576
(Derksen /Homburg).

8. De LMA intercreditor overeenkomst staat senior financiers toe om voor wat betreft hun
senior vorderingen, binnen bepaalde bandbreedtes, uitstel van betaling te geven. Zie artikel
3.2 LMA intercreditor overeenkomst.

9. In beginsel staat het de senior crediteur vrij om in diens eigen belang te handelen. Dit is
slechts anders indien hij daarmee misbruik zou maken van zijn bevoegdheid. Daarvan is
volgens de wet onder meer sprake indien een partij een hem toekomende bevoegdheid
uitoefent met geen ander doel dan een ander te schaden, met een ander doel dan waarvoor zij
is verleend of ingeval hij, in aanmerking nemend de onevenredigheid tussen het belang bij
de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die
uitoefening had kunnen komen. In een situatie waarin de reële verwachting bestaat dat de
kredietnemer in de financiële problemen zou kunnen geraken, strekt de handelwijze van de
senior financier hemzelf goed betoogbaar tot voordeel. Hij geeft de kredietnemer enerzijds
zelf wat financiële armslag en blokkeert anderzijds betalingen aan achtergestelde financiers.
Onzes inziens kan in zo een situatie moeizaam worden beargumenteerd dat sprake is van
misbruik van bevoegdheid. In het algemeen zal misbruik van bevoegdheid in contractuele
relaties een kleine rol spelen nu deze beheerst worden door de beginselen van redelijkheid en
billijkheid (art. 6:248 Burgerlijk Wetboek); daardoor komt de strengere maatstaf die bij
misbruik van bevoegdheid hoort hier niet snel aan de orde.
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Dat achtergestelde financiers geen baat hebben bij een ruime bepaling zoals
thans onder (b) van de definitie van Insolvency Event opgenomen is duidelijk.
Ook de kredietnemer, die hierdoor niet langer aan zijn betalingsverplichtingen
jegens achtergestelde financiers kan voldoen, ondervindt hiervan nadeel. De
betreffende achtergestelde financiers zijn weliswaar gebonden aan de inter-
creditor overeenkomst en mogen op grond daarvan geen betaling van de
kredietnemer vorderen, maar de kredietnemer wordt intussen normaal ge-
sproken wel additionele boeterente aan hen verschuldigd en, ook al is ook
die achtergesteld bij vorderingen van de senior financiers, de schuldenlast van
de kredietnemer wordt hier wel door verhoogd. Daarnaast kan het feit dat een
betalingsverzuim jegens achtergestelde financiers ontstaat er, afhankelijk van de
precieze redactie van kredietovereenkomsten die de kredietnemer met derde
financiers is aangegaan, ook toe leiden dat derde financiers door hen aan de
kredietnemer verstrekt krediet kunnen opeisen.10 De financiers die hun vor-
deringen op grond van de intercreditor overeenkomst hebben achtergesteld,
hebben dat alleen gedaan jegens de eveneens bij die overeenkomst partij zijnde
senior financiers en derde financiers zijn aan die overeenkomst vanzelfsprekend
niet gebonden.

Dat bepaalde partijen nadeel kunnen ondervinden van een contractuele bepa-
ling, maakt die bepaling op zichzelf natuurlijk nog niet tot een ongelukkige.
Ook vanuit de optiek van senior financiers laat de vraag zich echter stellen of zij
nu zo geholpen zijn met de huidige ruime redactie van (b) en de onzekerheid die
daardoor bestaat over de reikwijdte van het begrip Insolvency Event. Een
cascade van derde financiers van de kredietnemer die gerechtigd worden hun
financiering vervroegd op te eisen, kan ook voor senior financiers nadelig zijn.
Zelfs als er geen derde financiers zijn, kan een (te) ruime toepassing van het
begrip Insolvency Event ook voor senior financiers tot complicaties leiden.
Vanaf het moment dat zich een Insolvency Event heeft voorgedaan, dienen alle
betalingen zijdens de kredietnemer volgens de LMA intercreditor overeenkomst
te worden gedaan aan de zekerheden agent.11 Deze partij, doorgaans betreft het
hier in de praktijk een speciale ‘agency’ afdeling van een van de betrokken
financiers, zal ingeval van onzekerheid over de vraag of zich nu wel of niet een
Insolvency Event heeft voorgedaan, de bedragen waarover een dispuut bestaat
liever niet uitkeren, althans niet zonder daarover eerst juridisch advies te

10. In het ideale geval zullen die er niet zijn. De LMA model intercreditor overeenkomst is in
beginsel op deze gedachte geënt. De praktijk is echter weerbarstig en het kan, bijvoorbeeld,
heel wel zijn dat bestaande werkkapitaalfinancieringen in stand worden gelaten, omdat dit
voor de kredietnemer goedkoper is en dat de betreffende financier om wat voor een reden
dan ook geen partij wordt bij de intercreditor overeenkomst.

11. Artikel 9 LMA intercreditor overeenkomst.
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hebben ingewonnen. Of zo een juridisch advies in dit verband voldoende
uitsluitsel zal kunnen geven is de vraag. De zekerhedenagent zal dan, zo leert de
ervaring, doorgaans geen risico willen nemen en op zoek gaan naar een
oplossing waar alle partijen mee kunnen leven.

Bovendien bepaalt de LMA intercreditor overeenkomst dat partijen met wie
hedge overeenkomsten zijn gesloten terzake de financiering – doorgaans ter
afdekking van renterisico’s onder de betreffende financiering – ingeval van het
zich voordoen van een Insolvency Event het recht hebben om deze overeen-
komsten vervroegd te beëindigen.12 In een markt waarin de rentestand laag is
kan het vervroegd afwikkelen van een hedge tot een flinke vordering op de
kredietnemer leiden en zo een hedge vordering dient volgens de LMA
intercreditor overeenkomst steeds (pro rata) tezamen met de vorderingen van
de senior financiers door de kredietnemer te worden voldaan.13

De vraag of in artikel (b) van de LMA intercreditor overeenkomst de definitie
van Insolvency Event niet veel te breed is geformuleerd, is onzes inziens dan
ook een valide vraag. Wij behandelen deze vraag hier, niet zozeer omdat deze
vraag aanleiding geeft tot interessante complexe bespiegelingen van hoog-
staande technisch-juridische aard, maar vooral omdat zij grote impact kan
hebben op de positie van alle betrokken partijen en ook omdat zij illustratief is
voor vele andere vragen die de LMA intercreditor overeenkomst bij nauw-
keurige lezing oplevert. De realiteit is naar onze ervaring dat in betere tijden
simpelweg minder aandacht bestond voor de mogelijke implicaties van dit soort
ogenschijnlijk crediteurvriendelijke bepalingen. In de praktijk piepte doorgaans
niemand, tenzij het daadwerkelijk slecht ging met de kredietnemer. In een tijd
van kredietcrisis waarin verscheidene financiers zelf in de problemen zijn
geraakt en hun leningenportfolio hoe dan ook willen afbouwen, is die instelling
echter niet langer een gegeven. Dit probleem speelt zeker ook op de
Nederlandse financieringsmarkt. De senior financier die er niet op uit is om
aan de rem te trekken, kan op deze manier ook aardig verrast worden door een
andere senior financier die dat om hem moverende redenen wel wil.

Het zou onzes inziens daarom in ieder geval raadzaam zijn om artikel (b) van de
LMA intercreditor overeenkomst definitie voor nieuwe transacties te beperken
tot arrangementen die zijdens de kredietnemer getroffen worden met een hele
“class or category of creditors” die geen partij zijn bij de intercreditor overeen-
komst. Individuele schikkingen met crediteuren die heel wel ingegeven kunnen
zijn door andere motieven dan door financiële problemen van de kredietnemer,

12. Artikel 4.9(c) LMA intercreditor overeenkomst.
13. Artikel 14 LMA intercreditor overeenkomst.
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blijven op deze manier buiten beschouwing, zonder dat een uitdrukkelijke link
naar betalingsonmacht van de kredietnemer wordt gelegd. Discussie over de in
dat geval direct opkomende vraag wanneer sprake is van betalingsonmacht
zijdens de kredietnemer, maakt de bepaling er naar ons oordeel evenmin
duidelijker op. Financiers die zelf partij zijn bij de intercreditor overeenkomst
zouden aan de kredietvoorwaarden in de met hen gesloten leningovereenkomst,
in combinatie met de eveneens in de LMA intercreditor opgenomen bepaling
dat achtergestelde financiers niets meer ontvangen indien en zolang zich een
materieel verzuim onder de kredietvoorwaarden van de senior lening voor-
doet,14 voldoende comfort moeten kunnen ontlenen.15

Het achteraf aanpassen van een op LMA standaard gebaseerde intercreditor
overeenkomst op dit punt is overigens ook nog een kwestie op zich. Naar onze
mening bestaat ruimte voor een betoog dat daarvoor de toestemming van
alle financiers is vereist, in afwijking van de hoofdregel dat voor aanpassing
van de intercreditor overeenkomst de instemming van tweederde meerderheid
van de (senior en mezzanine) financiers nodig is.16

(ii) De werking van “standstill” bepalingen in tijden waarin stil staan soms
de voorkeur geniet boven accelereren

Vooropgesteld dat het gaat om zekerheden die conform toepasselijke rechts-
regels en in de zekerheidsdocumentatie opgenomen contractuele bepalingen
daaromtrent uitwinbaar zijn geworden, komt – dat zal niet verrassend zijn – de
bevoegdheid om al dan niet tot uitwinning van de zekerheden over te gaan, op

14. Hieronder dient volgens de LMA intercreditor overeenkomst in ieder geval een betalings-
verzuim met betrekking tot de senior financiering te worden begrepen, alsmede een aantal
andere, in de praktijk doorgaans nader gespecificeerde, materiële opeisingsgronden onder de
senior kredietvoorwaarden. Zie artikel 5 LMA intercreditor overeenkomst.

15. Overigens dient in dit verband te worden opgemerkt dat LMA standaardleningdocumentatie
een opeisingsgrond (Event of Default bepaling) kent die even ruim geformuleerd is als
paragraaf (b) van de LMA intercreditor definitie van het begrip Insolvency Event. Wij
bevelen aan deze definitie op dezelfde wijze aan te passen.

16. Volgens artikel 24.1 LMA intercreditor overeenkomst onder (b)(i) en (iii) behoeft iedere
wijziging op artikel 14 LMA intercreditor overeenkomst of, meer in het algemeen, iedere
(andere) wijziging die wordt aangebracht op “the order of priority or subordination” als
vastgesteld in de intercreditor overeenkomst de instemming van alle (senior en mezzanine)
financiers. Artikel 14 LMA intercreditor overeenkomst bepaalt de volgorde waarin be-
trokken financiers, onder meer, ingeval van een insolvency event (zie op dit punt artikel 9.2
LMA intercreditor overeenkomst) worden voldaan. Gesteld kan worden dat een aanpassing
van de definitie van de term insolvency event tamelijk direct ingrijpt op de tussen partijen
overeengekomen achterstellingsafspraken.

De LMA intercreditor overeenkomst

163



grond van de LMA intercreditor overeenkomst, in beginsel uitsluitend toe aan
de senior financiers.17

Om te voorkomen dat achtergestelde financiers die, met inachtneming van, kort
samengevat, voorrang van verhaal voor de senior financiers, eveneens in deze
zekerheden delen benadeeld worden, doordat een uitwinningsactie zijdens de
senior financiers gedurende langere periode uitblijft, bevat de LMA intercre-
ditor overeenkomst zogenaamde standstill bepalingen.18

Op grond van deze bepalingen kunnen achtergestelde financiers, nadat de
kredietnemer in verzuim is geraakt onder de kredietvoorwaarden met betrek-
king tot hun achtergestelde financiering, een schriftelijke mededeling doen aan
de senior financiers dat zij over zouden willen gaan tot uitwinning van de
betreffende zekerheden. Als gevolg van deze mededeling gaat een standstill
termijn lopen. De exacte duur daarvan is gewoonlijk onderwerp van onder-
handeling bij het aangaan van de intercreditor overeenkomst. Men ziet daarbij
meestal perioden van 90 tot 180 dagen, afhankelijk van de aard van de
betreffende activa, de snelheid waarmee de betreffende zekerheden volgens
toepasselijk recht kunnen worden uitgewonnen, de specifieke aard van het
verzuim, het soort bedrijf van de kredietnemer, de hoogte van de achtergestelde
financiering ten opzichte van de hoogte van de senior financiering en, natuur-
lijk, de onderhandelingsleverage die partijen ten opzichte van elkaar hebben.
De LMA model intercreditor overeenkomst geeft om die redenen geen
specifieke termijn aan. Indien de senior financiers geen uitwinningsactie
ondernemen staat het de achtergestelde financiers19 na verstrijken van de
overeengekomen standstill termijn vrij om over te gaan tot uitwinning van
hun mede toekomende zekerheden, al blijft daarbij wel gelden dat de senior
financiers het eerst uit de opbrengst van de zekerheden dienen te worden
voldaan.20

De eerste gedachte is wellicht dat hoewel het de senior financiers wellicht niet
welgevallig zal zijn dat achtergestelde financiers na het einde van een standstill
termijn tot uitwinning van zekerheden overgaan, het feit dat zij hoe dan ook
eerst uit de executieopbrengst zullen worden voldaan hen een behoorlijke mate

17. Zie artikel 5.11 LMA intercreditor overeenkomst.
18. Zie artikelen 5.12 en 12.2 LMA intercreditor overeenkomst.
19. Evenals bij een zijdens senior financiers geïnitieerde uitwinningsaktie geldt hierbij wel dat

uitwinning van zekerheden volgens de LMA intercreditor overeenkomst slechts zal kunnen
plaatsvinden door een daartoe door betrokken financiers aangestelde zekerhedenagent die,
afhankelijk van het geval, zal handelen op instructie van een tweederde meerderheid van de
achtergestelde (mezzanine) financiers (artikel 12 LMA intercreditor overeenkomst).

20. Artikel 14 LMA intercreditor overeenkomst.
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van zekerheid biedt dat de achtergestelde financiers alles in het werk zullen
stellen om te komen tot een opbrengst waardoor de senior financiers volledig
zullen kunnen worden voldaan. De praktijk kan echter anders zijn.

De huidige commerciële vastgoedfinancieringspraktijk is op dit punt illustratief.
Feit is dat veel commercieel vastgoed in de jaren voorafgaand aan de krediet-
crisis voor steeds hogere prijzen werd gekocht, waarbij de koopsom in de
meeste gevallen voor het overgrote deel tot zelfs helemaal met vreemd
vermogen werd gefinancierd. Daarna heeft zich in veel gevallen een waardeda-
ling voorgedaan. De kredietcrisis duurt naar het zich laat aanzien de komende
paar jaar eveneens nog voort. Een en ander leidt tot een situatie waarin verkoop
van het gefinancierde vastgoed moeizaam en herfinanciering daarvan meestal
geen optie is.

Tegen deze achtergrond doet zich nogal eens het geval voor dat de senior
financiers geen actie willen of kunnen ondernemen ook al is de kredietnemer al
enige tijd in verzuim, vooral wanneer er nog geen sprake is van een betalings-
verzuim onder de senior financiering, of in ieder geval niet voor wat betreft de
daaronder verschuldigde rente. Oorzaken voor zo een stilzitten kunnen soms
gelegen zijn in het feit dat een senior financier zelf in de problemen verkeert of
zijn ingegeven door de identiteit van betrokken senior financiers. Indien het
senior krediet is gesecuritiseerd kan het mobiliseren van betrokken obligatie-
houders een probleem op zichzelf zijn. Vaak ook zullen de senior financiers
echter zelf eenvoudigweg nog geen acute verhaalsproblemen zien voor wat
betreft hun eigen senior financiering of maken zij liever geen gebruik van hun
recht tot vervroegde opeising van hun krediet , zolang zij in ieder geval rente
betaald krijgen, omdat het gefinancierde vastgoed naar huidige stand van de
markt in een uitwinningsscenario naar verwachting mogelijk zelfs minder zal
opleveren dan hun totale senior vordering.

In een dergelijk geval zullen achtergestelde financiers doorgaans weinig meer te
verliezen hebben. Indien een achtergestelde financier niettemin meent met wat
meer drastische (en wellicht ook meer risicovolle) maatregelen op de (middel)
lange termijn toch nog een upside te kunnen genereren en daar tijd en moeite en
enige kosten in wil steken, zal hij het vastgoed wellicht zelf in beheer willen
nemen21 of tot een voorgekookte onderhandse executoriale verkoop van het
gefinancierde vastgoed willen overgaan, waarbij hijzelf of een met hem

21. De wet beschermt daarbij overigens wel tegen al te drastische acties. De bevoegdheid van
een hypotheekhouder tot in beheer nemen van het verhypothekeerde vastgoed is op grond
van de wet beperkt tot bevoegdheden die vallen te scharen onder het begrip ‘op de winkel
passen’, zoals de bevoegdheid om huurpenningen te innen en onderhoud te plegen. Onzeker!
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samenwerkende partij die zijn inschatting dat aan het betreffende vastgoed op
de langere termijn weer te verdienen valt deelt, het vastgoed opkoopt. Voor
zover dit geschiedt voor een koopsom die gelijk is aan de reële executie-
waarde,22 kunnen senior financiers hiertegen onzes inziens nog niet zo ge-
makkelijk bezwaar maken, ook niet indien zij daarmee wellicht niet volledig
worden voldaan.23

Wel zouden de senior financiers nog kunnen trachten om een voorgekookte
onderhandse verkoop te dwarsbomen door de zekerhedenagent de instrueren
om in plaats daarvan over de gaan tot een openbare executieverkoop.24 Op
grond van de LMA intercreditor overeenkomst dient de zekerheden agent voor
wat betreft de methode van uitwinning de instructies van de senior financiers te
volgen, ook nadat een standstill termijn is verstrekken, mits de senior financiers
zodanige instructies ook daadwerkelijk verschaffen.25 De vraag is echter of,
aangenomen dat de senior financiers zelf niet tot inkoop willen overgaan, zich
in dat geval ook daadwerkelijk een derde aandient die meer biedt. Ook zou de
senior financier vrijwillige verkoop door de kredietnemer kunnen verlangen
(artikel 12.2(c)), maar dan moet dat onzes inziens wel een reëel scenario zijn.
Stilzitten kan de senior financier in ieder geval niet, wanneer hij na ommekomst

is welke verbouwingen/renovaties via het beheerbeding op kosten van de hypotheekgever
uitgevoerd kunnen worden. Het beheer gaat in ieder geval niet zo ver dat de hypotheekhouder
tevens bevoegd is het verhypothekeerde pand te slopen teneinde een hogere executiewaarde
van het goed te bereiken (HR 26 april 2002, NJ 2005/180 (Escensum).

22. Zie op dit punt artikel 13.2(c), “[ingeval van een uitwinningsscenario] the Security Agent
shall take reasonable care to obtain a fair market price in the prevailing market conditions
(though the Security Agent shall have no obligation to postpone [uitwinning] in order to
achieve a higher price” dat aardig overeen lijkt te komen met de stand van de Nederlandse
jurisprudentie op dit punt. Vergelijk: Hof ’s-Hertogenbosch 6 juli 2010, JOR 2010/292
(ING/Prevent Biomassa), waaruit volgt dat de bank als hypotheekhouder in beginsel het
recht van parate executie heeft, maar dat de bank hierbij een belangenafweging dient te
maken, waarbij de bank de belangen van de kredietnemer – die zijn gelegen in een
winstmaximalisatie – dient mee te nemen. Hierbij komt mede betekenis toe aan de
maatschappelijke functie van de bank en de in dat kader op de bank rustende zorgplichten.
De hypotheekhouder hoeft echter niet te wachten op betere marktomstandigheden.

23. Zie ook artikel 12.5 LMA intercreditor overeenkomst.
24. Ingevolge de MVA II, Parlementaire Geschiedenis (p. 283) kan de junior financier als niet

executerende financier dan overigens niet weer op zijn beurt een verzoek tot onderhandse
verkoop krachtens artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek indienen bij de rechtbank. Zie ook
Rb. Zwolle 28 april 2011, LJN BQ5314. Overigens, worden in de praktijk de zekerheden
voor de senior en junior financier gehouden (en geëxecuteerd) door een aangestelde
zekerhedenagent. In het geval de senior financier de executie van bijvoorbeeld de hypotheek
van de junior financier overneemt, zijn de intercreditor bepalingen ter zake de bevoegdheid
om de zekerhedenagent instructies te geven, doorgaans zo opgesteld dat de zekerhedenagent
in dat geval uitsluitend op instructie van de senior financiers dient te handelen.

25. Artikel 12.3(b)(ii) LMA intercreditor overeenkomst.
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van een standstill termijn een uitwinningsaktie zijdens achtergestelde financiers
wil voorkomen.

Het hoeft bij dit alles overigens niet te gaan om de oorspronkelijke achterge-
stelde financiers. Er zijn inmiddels verschillende partijen in de markt die met
deze bril naar commercieel vastgoed(krediet) kijken en juist ook het overnemen
van de positie van de achtergestelde financiers kan voor hen opportuun zijn.

Tegen deze achtergrond – en natuurlijk ook in het omgekeerde geval waarin de
achtergestelde financiers hun hoop op betere tijden die maken dat zij toch nog
wat van hun investering terugverdienen, zien verdampen doordat senior finan-
ciers tot uitwinning en verkoop van de in zekerheid gegeven activa overgaan –

vallen de nodige executiegeschillen te verwachten. Daarbij zal vooral de
vaststelling dat sprake is van een (indachtig dat het om een executoriale
verkoop gaat) marktconforme koopsom onderwerp zijn van dispuut.26

Voorts ligt in de rede dat partijen een nog nauwkeuriger afweging zullen willen
maken voor wat betreft het soort standstill bepalingen dat zij bereid zijn te
aanvaarden. Een acceptabel standaard compromis ligt zo vrezen wij niet voor
de hand. Zijdens de senior financiers valt in ieder geval aan te bevelen om een
uitdrukkelijke bepaling te verlangen op grond waarvan achtergestelde finan-
ciers na het einde van een standstill termijn slechts tot uitwinning van zeker-
heden mogen overgaan, indien zij aannemelijk kunnen maken dat de netto
verkoopopbrengst van de in zekerheid gegeven activa de senior schuld ook
daadwerkelijk in materiële mate (bijvoorbeeld met een bepaald percentage) zal
overstijgen.27

(iii) de effectiviteit van “non-competition” bepalingen, zoals opgenomen in
de LMA intercreditor overeenkomst, naar Nederlands recht, over
paardenkracht gesproken …

De vraag hoe zo veel mogelijk te voorkomen dat aan de kredietnemer
gerelateerde derde zekerheidsverstrekkers wier zekerheden door betrokken
financiers zijn uitgewonnen verhaal nemen op de kredietnemer terwijl de
betrokken financiers nog niet volledig zijn voldaan, heeft ook de opstellers
van de LMA intercreditor overeenkomst bezig gehouden.

26. Zie in dit verband Hof ’s-Hertogenbosch 6 juli 2010, JOR 2010/292 (ING/Prevent
Biomassa) en Rb. Amsterdam 10 september 2009 (tussenbeschikking) en 23 september
2009, JOR 2009/340 (Citibank/Schoeller Arca).

27. Bepalingen van deze strekking zijn niet uitzonderlijk. Ze zijn bijvoorbeeld vaak te vinden in
intercreditor overeenkomsten met betrekking tot (deels) gesecuritiseerd commercieel vast-
goedkrediet.
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De meest in het oog springende bepaling op dit punt is artikel 11.3 LMA
intercreditor overeenkomst. Deze bepaling luidt, samengevat, als volgt:

“No Creditor or Debtor will exercise any rights which it may have by reason of
the performance by it of its obligations under the Debt Documents [hieronder
vallen alle documenten die zijn aangegaan in verband met vorderingen waarop
de LMA intercreditor overeenkomst betrekking heeft, inclusief in verband
daarmee aangegane zekerheidsdocumenten] to take the benefit (in whole or in
part and whether by way of subrogation or otherwise) of any rights under the
Debt Documents of any Creditor which ranks ahead of it […] until all of the
[prior ranking] Liabilities have been irrevocably paid in full.”

Bij zo een bepaling vallen onzes inziens vanuit Nederlandsrechtelijke optiek
enkele kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste blijven wij aarzeling houden of de
redactie van deze bepaling eraan in de weg staat dat een derde zekerheidsver-
strekker die zekerheid naar Nederlands recht heeft verstrekt niet subrogeert in
de rechten van de partij(en) wier vordering(en) daardoor zijn voldaan.28 Dat
staat er namelijk niet. De bepaling lijkt er slechts toe te strekken dat de
betreffende derde zekerheidsverstrekker zich verplicht om zolang vorderingen
van betrokken financiers die hoger in rang zijn nog niet volledig zijn voldaan,
zijn eventueel uit subrogatie verkregen rechten niet uit te oefenen.29

Ingeval de betreffende derde zekerheidsverstrekker deels subrogeert in door
Nederlands recht beheerste hypotheek- of pandrechten die door (de zekerheden
agent ten behoeve van) betrokken financiers worden gehouden, ontstaat onzes
inziens een gemeenschappelijk hypotheek- of pandrecht waarop artikel 3:170
Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Anders dan velen aarzelen wij of in zo

28. Subrogatie zal in een dergelijk geval naar Nederlands recht van rechtswege geschieden
(artikelen 6:12 en 6:150 Burgerlijk Wetboek). Op grond van artikel 15 van de EG
Verordering 593/2008 (Rome-I) zal de vraag of de derde zekerheidsverstrekker van rechts-
wege wordt gesubrogeerd in rechten van partijen wier vordering hij (deels) heeft voldaan,
naar Nederlands recht dienen te worden beantwoord indien de uitgewonnen derdenzekerheid
door Nederlands recht wordt beheerst.

29. Volledigheidshalve merken wij daarbij op dat de aldus krachtens subrogatie door de
derdezekerheidsver-strekker verkregen vordering naar onze mening – zodra deze door de
derdezekerheidsverstrekker is verkregen – achtergesteld geraakt bij de vorderingen van
senior en mezzanine financiers. Dit volgt uit de daarin opgenomen definities van Intra-
Group Liabilities, Liabilities en Debt Documents in combinatie met artikel 6 LMA
intercreditor overeenkomst. In de regel zullen betrokken financiers eisen dat alle derdeze-
kerheidsverstrekkers bij deze overeenkomst partij zullen zijn. Wij vrezen echter dat dit niet
afdoet aan het hierboven geschetste probleem met betrekking tot artikel 3:170 lid 3
Burgerlijk Wetboek.

Angélique Thiele/Latifa Ait Youss

168



een geval vanaf dat moment voor de uitwinning van het betreffende gemeen-
schappelijke hypotheek- of pandrecht niet ook de instemming van de betref-
fende derde zekerheidverstrekker is vereist. In de rechtsliteratuur wordt
veelvuldig betoogd30 dat het uitwinnen van een gemeenschappelijk hypotheek-
of pandrecht een handeling is die te brengen valt onder artikel 3:170 lid 2
Burgerlijk Wetboek, nu het hier om normale exploitatie van het zekerheidsrecht
zou gaan. Indien dit correct is staat het partijen vrij een beheersregeling te
treffen op grond waarvan een besluit tot uitwinning genomen kan worden door
een of meer bepaalde (en niet alle) partijen.

Op grond van artikel 3:170 lid 3 Burgerlijk Wetboek zijn de deelgenoten in een
gemeenschap tot het verrichten van handelingen anders dan in 3:170 leden 1 en
2 Burgerlijk Wetboek bedoeld echter slechts gezamenlijk bevoegd. Wij achten
het discutabel of uitwinning van een hypotheek- of pandrecht onder “normale
exploitatie” te brengen is. Het betreft hier onzes inziens een – tamelijk
definitieve – daad van beschikking. De parlementaire geschiedenis met betrek-
king tot artikel 3:170 lid 3 Burgerlijk Wetboek lijkt er ook op te wijzen dat
daden van beschikking onder het regime van 3:170 lid 3 Burgerlijk Wetboek
vallen.31

30. Van Mierlo (Asser/Van Mierlo/Van Velten 3-VI*: Vermogensrecht algemeen: Zekerheids-
rechten, nr. 42) en Perrick (Asser/Perrick Asser 3-IV: Goederenrecht: Gemeenschap, nr. 80)
menen dat de uitwinning van een zekerheidsrecht valt aan te merken als een handeling die
voor normale exploitatie dienstig kan zijn en dus valt onder de reikwijdte van artikel 3:170
lid 2 Burgerlijk Wetboek. Zo ook Wolters, Beheer en de uitwinning van een gemeenschap-
pelijk zekerheidsrecht, NTBR 2011/4, p. 151-157. Loesberg meent eveneens dat een van
beide zekerheidshouders de ander niet kan beletten de gemeenschappelijke zekerheid uit te
winnen omdat hij zal delen in de opbrengst van de executie, zo blijkt uit ‘Beschouwingen
naar aanleiding van HR 1 februari 2008, NJ 2009, 343 (ING/Provincie Utrecht)’ in
Tijdschrift voor financiering, zekerheden en insolventierechtpraktijk, nr. 3 mei 2010,
p. 70-74. Bos is van mening dat indien de gemeenschap een meer zakelijke aard heeft
een beheersregeling omtrent executie kan worden getroffen. Hij meent dat de aard van de
gemeenschap en de rechtsverhouding tussen de deelgenoten van invloed is op de vraag wat
tot de normale exploitatie gerekend kan worden (Bankhypotheek en de gevolgen van
overgang, NTBR 2002/2, p. 56-61). Molenaar is overigens een verstrekkender mening
toegedaan (Gemeenschap, Monografieën Nieuw BW B11, nr. 14) en is van oordeel dat
iedere financier (deelgenoot) gerechtigd is om tot executie over te gaan zodra de schuldenaar
jegens de betreffende financier in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor het
zekerheidsrecht tot waarborg strekt, zulks met een beroep op het in artikel 3:230 Burgerlijk
Wetboek neergelegde ondeelbare karakter. In gelijke zin Stein met een beroep op artikel
3:171 Burgerlijk Wetboek in Groene Serie Privaatrecht – Vermogensrecht, artikel 3:230
Burgerlijk Wetboek, aantekening 3.2.

31. Van Zeben/Dupont/Olthof, Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
boek 3, p 739.
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Artikel 3:170 lid 3 is dwingend recht. Het staat partijen dan ook niet vrij van
deze bepaling af te wijken.32 In verband met artikel 3:170 lid 3 dient overigens
wel nog te worden bedacht dat deze bepaling er niet aan in de weg staat dat
deelgenoten aan andere deelgenoten een volmacht tot handelen verstrekken. Zo
een volmacht is echter niet exclusief33 en is niet langer effectief ingeval van
faillissement of surseance van de volmachtgever.34

Ook zou afgesproken kunnen worden dat de derde zekerheidsgever bij voorbaat
afstand doet van alle rechten die hij door subrogatie mocht verkrijgen of dat hij
deze rechten ten behoeve van de betrokken financiers verpand. Zo een afstand
van recht of verpanding is echter evenmin effectief, indien de derde zeker-
heidsverstrekker failliet is of in surseance verkeert op het moment dat de door
hem verstrekte derde zekerheid wordt uitgewonnen als gevolg waarvan hij de
betreffende rechten verkrijgt. Hij is op dat moment immers niet meer (zelf-
standig) bevoegd om over de betreffende rechten te beschikken.35

Blijkens een recent arrest van de Hoge Raad36 lijkt een afstand of verpanding
van regresrechten naar Nederlands recht37 nu hetzelfde lot beschoren te zijn,
ingeval de derde zekerheidsverstrekker failliet is of in surséance verkeert op het
moment van uitwinning van diens derde zekerheid. In een casus die met de
financieringspraktijk in het geheel niets van doen had maar betrekking had op
een geschil tussen verzekeraars over de vraag of een regresvordering van de ene

32. Van Zeben/Dupont/Olthof, Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek,
Boek 3, p. 589.

33. Zie: HR 29 september 1989, NJ 1990, 307 (Van Spijk/Stichting Beeldrecht).
34. Artikel 3:72 sub a Burgerlijk Wetboek in het geval van een faillissement van de

volmachtgever. Artikel 228 Faillissementswet heeft als rechtsgevolg dat de schuldenaar
onbevoegd is tot daden van beheer en beschikking betreffende de boedel zonder mede-
werking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder, in het verlengde daarvan zullen ook
volmachten van de schuldenaar aan derden tot het verrichten van dergelijke handelingen
vervallen.

35. Artikelen 23 en 228 Faillissementswet in het geval van een faillissement respectievelijk
surseance van betaling. Zie voor wat betreft afstand van regres voorts: Ophof, De afstand
van regres-akte en de problematiek van de toekomstige vorderingen, in Maeijer, Slijkhuis &
Van Helden, De bankier als jurist tegen wil en dank en Van der Grinten, Regresproblematiek
in het bijzonder bij sterfhuisconstructies, in Lievens e.a., Financiële kruisverbanden en
andere aspecten van concernfinanciering. In iets anders zin: Snijders, Regresvordering
toekomstig volgens Hoge Raad in ASR/Achmea, wat betekent dit voor concernfinanciering,
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk, juli 2012, die overigens ook
meent dat na datum faillissement ontstane regresvorderingen mogelijk niet effectief bij
voorbaat kunnen worden achtergesteld.

36. HR 6 april 2012, RvdW 2012/534 (ASR Verzekeringen/Achmea).
37. Artikel 6:10. Op grond van artikel 16 van de EG Verordering 593/2008 (Rome-I) wordt een

recht van regres door Nederlands recht beheerst indien de uitgewonnen derdenzekerheid
door Nederlands recht wordt beheerst.
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verzekeraar op de andere verzekeraar in verband met schade als gevolg van een
schoppend paard al dan niet was verjaard, liet de Hoge Raad zich als volgt uit:

“3.6 Met betrekking tot de vraag op welk moment een regresvordering uit
hoofde van art. 6:10 ontstaat, wordt het volgende overwogen. De tekst van art.
6:10 lid 2 (“De verplichting tot bijdragen (…) komt op iedere medeschuldenaar
te rusten”) en van art. 6:11 lid 1 en 3 (“op het tijdstip van het ontstaan van de
verplichting tot bijdragen”) wijst erop, mede in het licht van de in de conclusie
van de wijst erop, mede in het licht van de in de conclusie van de plaats-
vervangend Procureur-Generaal onder 12 geciteerde passages uit de parlemen-
taire geschiedenis, dat de regresvordering pas ontstaat indien de hoofdelijk
verbonden schuldenaar de schuld voldoet voor meer dan het gedeelte dat hem
aangaat. Deze betaling door de hoofdelijk verbonden schuldenaar is dan ook
niet een voorwaarde in de zin van art. 6:21 BW (voorwaardelijke verbintenis),
maar een wettelijke voorwaarde voor het ontstaan van de regresvordering.
Daarop wijst ook het bestaan van de art. 6:8 en 7:865 BW, die overbodig
zouden zijn indien de hoofdelijk verbonden schuldenaar reeds voor de betaling
een (voorwaardelijk) schuldeiser van zijn medeschuldenaren zou zijn;

Vgl Parl. Gesch. Boek 6, p. 102 en Parl. Gesch. Boek 7, p. 462. Daarom moet,
anders dan wel is afgeleid uit een aantal eerdere uitspraken van de Hoge Raad
(HR 3 juni 1994, LJN ZCI 1386, NJ 1995/340, HR 3 mei 2002, LJN AD 9618,
NJ 2002/393 en HR 9 juli 2004, LJN AO 7575, NJ 2004/618), tot uitgangspunt
dienen dat de regresvordering van een hoofdelijk verbonden schuldenaar pas
ontstaat op het moment dat hij de schuld aan de schuldeiser voldoet voor meer
dan het gedeelte dat hem aangaat.”

Dit arrest heeft velen verrast nu het zich op het eerste gezicht niet gemakkelijk
laat rijmen met eerdere arresten van de Hoge Raad, waarin de Hoge Raad ervan
uit lijkt te gaan dat regresvorderingen geen toekomstige, maar bestaande
voorwaardelijke vorderingen zijn die ontstaan op het moment dat de betreffende
derde zekerheid wordt verstrekt en niet pas op het moment dat deze wordt
ingeroepen of uitgewonnen.38 Gezien de moeite die de Hoge Raad heeft
genomen om haar overweging op dit punt uitvoerig te motiveren, kan deze
overweging echter moeilijk als een “slip of the pen” worden afgedaan.

38. Zie de overige in noot 3 aangehaalde jurisprudentie. Twee recente artikelen van de hand van
Wibier (De regresvordering in de Nederlandse financieringspraktijk na het arrest ASR
Verzekeringen/Achmea, MvV, juni 2012) en J.L. Snijders (Regresvordering toekomstig
volgens Hoge Raad in ASR/Achmea, wat betekent dit voor concernfinanciering, Tijdschrift
Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk, juli 2012) geven de worsteling om na dit
arrest te komen tot een coherente duiding van de jurisprudentie op dit onderwerp goed weer.
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Aardig vinden wij de door J.L. Snijders39 aangedragen oplossing. Die komt
erop neer dat tussen de kredietnemer en de derde zekerheidsverstrekker een
afspraak wordt gemaakt op grond waarvan de eigen interne draagplicht van de
laatste gelijk wordt gesteld aan het bedrag dat hij als gevolg van uitwinning van
zijn derde zekerheid aan de betrokken financiers heeft voldaan. Op deze manier
wordt zowel subrogatie, als het ontstaan van een regresvordering voorkomen.40

Achterstelling, afstand of verpanding van dergelijke rechten zijn dan niet langer
nodig. Wel neemt onzes inziens in zo een geval mogelijk het risico toe dat de
derde zekerheidsverstrekker die een rechtspersoon is, danwel, indien de derde
zekerheidsverstrekker failliet is, zijn curator, een beroep doet op artikel 2:7
Burgerlijk Wetboek, strekkend tot vernietiging van de betreffende afspraak of
zelfs de betreffende derde zekerheid wegens gebrek aan voldoende vennoot-
schappelijk belang. Dit risico gold echter ook al ingeval van derde zekerheid
waarbij de derde zekerheidsverstrekker afstand deed van alle rechten die hij uit
hoofde van subrogatie of regres mocht verkrijgen.

Tot slot

Tegen de achtergrond van de dynamiek van de huidige markt, kan verwacht
maar worden dat intercreditor arrangementen volop in beweging zullen blijven.
Dit zal zeker ook gelden voor de LMA intercreditor overeenkomst. Deze
uitvoerige, 124 pagina lange, en tamelijk complexe standaard intercreditor
overeenkomst toont echter ook aan dat papier geduldig is en dat meer woorden
soms juist ook meer voer voor discussie kunnen opleveren.

39. Regresvordering toekomstig volgens Hoge Raad in ASR/Achmea, wat betekent dit voor
concernfinanciering, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk, juli 2012.

40. Artikelen 6:10, 6:12, 6:150 en 6:151 Burgerlijk wetboek.
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FAILLISSEMENT EN BOUW





Retentierecht uitoefenen voor een verpande vordering:
voor wie is de buit?

MARIE-JOSÉ COOLS1

1. Inleiding

“Grote bouwers steeds vaker bankroet” kopt Cobouw op 6 juli 2012. Een
explosieve toename van het aantal faillissementen in de bouwsector heeft tot
gevolg dat curatoren dit jaar een grote kans maken te worden aangesteld in het
faillissement van een bouwbedrijf.

De failliete bouwbedrijven bieden een breed scala aan juridische problema-
tiek.

Eén van de juridische problemen waarmee een curator van een bouwbedrijf kan
worden geconfronteerd is het retentierecht. Vaak betreft dit het retentierecht dat
door een schuldeiser van de failliete bouwonderneming wordt uitgeoefend.
Artikel 60 lid 2 FW geeft de curator twee mogelijkheden. Hij kan de zaak
opeisen, waarbij degene die het retentierecht uitoefent (de retentor) voorrang
behoudt op de opbrengst van de teruggehouden zaak maar meedeelt in de
faillissementskosten. De curator kan ook, wanneer dit in het belang van de
boedel is, de zaak in de boedel terugbrengen door voldoening van de vordering
waarvoor het retentierecht wordt uitgeoefend.

Ik bespreek in dit artikel evenwel een andere situatie, namelijk het retentierecht
dat door de failliete bouwonderneming zélf wordt uitgeoefend tegenover een
van zijn opdrachtgevers. De vraag die voorligt is wie gerechtigd is tot de
opbrengst bij verkoop van de teruggehouden zaak wanneer de retentor de
vordering uit hoofde waarvan hij het retentierecht uitoefent heeft verpand aan
de bank. Is dit de boedel als retentor of de bank als pandhouder van de
vordering tot zekerheid waarvan het retentierecht wordt uitgeoefend? Deze
vraag tracht ik te beantwoorden aan de hand van een casus.2 Eerst schets ik de
casus en bespreek ik het juridisch kader.

1. Marie-José Cools is advocaat bij De Advocaten van Van Riet B.V. te Utrecht. Met dank aan
kantoorgenoot mr. Maarten Jansen en mr. Miranda van Eeden-van Harskamp van La Gro
Advocaten te Alphen aan de Rijn voor hun waardevolle inbreng.

2. Voor de goede orde merk ik op dat ik als curator betrokken ben bij een faillissement waarbij
een soortgelijke casus met betrekking tot een retentierecht speelt.
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De Hoge Raad liet zich in 2005 uit over een vergelijkbare vraag. Dit arrest,
bekend onder de naam Rabobank/Stormpolder Vastgoed3 verdient nadere
aandacht. Ik bespreek de overeenkomsten en verschillen tussen de door mij
geschetste casus en het arrest. Voorts trek ik een parallel tussen het retentierecht
en eigendomsvoorbehoud. Vervolgens behandel ik de vraag of het retentierecht
kan worden beschouwd als een wilsrecht dat naar zijn aard uitsluitend door de
contractspartijen kan worden uitgeoefend en ik sluit af met enkele bevindingen.

2. De casus

Y sluit een aannemingsovereenkomst en bouwt in opdracht van Z een
kantorencomplex. Tussen partijen ontstaat een geschil over bouwtermijnen
die Z onbetaald laat. In oktober 2009 schort Y de bouwwerkzaamheden op
en vanaf dezelfde datum oefent hij door middel van omheining met hekken en
continue beveiliging een retentierecht uit op de grond en de onvoltooide
nieuwbouw voor de (resterende) aanneemsom en het meerwerk.

Vervolgens failleert Y. Y heeft zijn vorderingen, ook die op Z, verpand aan Bank 1.
Bank 2 heeft een eerste recht van hypotheek op de onvoltooide bouw en de

grond ten laste van Z.
Dat hypotheekrecht is gevestigd voordat Y het retentierecht uitoefende.

Schematisch weergegeven ziet de casus er als volgt uit:

vordering op
Bank 1 Y

verpanding deb.

vordering plus
retentierecht

vordering op
Bank 2 Z

hypotheekrecht

3. HR 11 maart 2005, NJ 2006, 362 m.nt. Snijders (Rabobank/Stormpolder Vastgoed); JOR
2005/131 m.nt. Kortmann.
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Het gaat in dit artikel dus om een vordering en twee met die vordering in
verband staande rechten. Het retentierecht dat aannemer Y uitoefent om zich
ervan te verzekeren dat zijn vordering door Z wordt voldaan en daarnaast het
pandrecht van zijn financier, Bank 1, die tot zekerheid voor de terugbetaling
door Y van de financiering pandrecht op dezelfde vordering heeft verkregen.

3. Het wettelijk kader

Ik bespreek de definitie van het retentierecht in het Burgerlijk Wetboek en het
systeem van de wet.

Zoals ik in de casus aangeef is sprake van een bank die een pandrecht heeft.
Het is derhalve interessant te bezien of de bankvoorwaarden bepalingen over
het retentierecht bevatten.

Het retentierecht is opgenomen in Boek 3 BW (Vermogensrecht in het
algemeen) onder verhaalsrechten op goederen. Artikel 3:290 bevat de definitie
en luidt als volgt:

Retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet aangegeven gevallen
aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot
afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering
wordt voldaan.

Drie elementen uit deze definitie vallen op. Het recht betreft een bevoegdheid.
Die bevoegdheid bestaat uit een opschortingsrecht. Het kan worden uitgeoefend
door het onder zich houden van een zaak.

Voor de volledigheid vermeld ik dat de algemene bepalingen inzake opschor-
tingsrechten uit Boek 6 (artikel 6:52 e.v.) van toepassing zijn. Hoewel het
retentierecht is geregeld in Boek 3, wordt daarin niet het antwoord gegeven op
de vraag of in een bepaald geval een retentierecht bestaat. Dat is geregeld in
Afdeling 7 van Boek 6 BW over de opschortingsrechten. Voor wat betreft de
gevallen waarbij het over en weer om verbintenissen gaat, is het retentierecht
een lex specialis van het in artikel 6:52 BW geregelde opschortingsrecht.4

Het retentierecht is een sterk recht. Het kan immers tegen anderen dan de
schuldenaar worden ingeroepen (artikel 6:53 BW)5 en kent vergaande derden-
werking. De retentor kan zijn bevoegdheid tot opschorting van afgifte van de zaak

4. MvA II. Parl. Gesch. 3, p. 881.
5. MvA II. Parl. Gesch. 6, p. 211; Asser 3-VI Zekerheidsrechten nr. 507.
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inroepen tegen derden met een jonger recht (artikel 3:291 lid 1 BW)6 en onder
bepaalde voorwaarden zelfs tegen gerechtigden met een ouder recht (artikel 3:291
lid 2 BW). Bovendien is aan de vordering van de retentor een hoge voorrang
verbonden (artikel 3:292 BW).7

4. De bankvoorwaarden

Nu er een bank bij betrokken is, is de vraag of met het retentierecht rekening is
gehouden in de algemene bankvoorwaarden.

Geen van de door mij geraadpleegde bankvoorwaarden8 bevatten een
bepaling die specifiek ziet op een door de pandgever uitgeoefend retentierecht.
Alle banken wijzen erop dat de verpanding geschiedt met alle aan de
vorderingen verbonden afhankelijke rechten en nevenrechten of dat zij in het
kader van hun inningsbevoegdheid gerechtigd zijn de bij de vordering be-
horende nevenrechten – pandrecht, hypotheekrecht, borgtocht – uit te oefenen,
waarbij enkele banken ook het uitoefenen van executoriale titels noemen.

Ter illustratie citeer ik een bepaling die in de meeste bankvoorwaarden
voorkomt:

Wanneer de schuldenaar in de nakoming van zijn verplichting tekort schiet
is de bank bevoegd de bij de vordering behorende nevenrechten – zoals
rechten van pand en hypotheek en uit borgtocht, voorrechten en de
bevoegdheid om terzake van de vordering en de nevenrechten bestaande
executoriale titels ten uitvoer te leggen – uit te oefenen.

Eén van de banken wijst in de definitie van vorderingen op derden ook op de
rechten die de pandgever jegens derden kan uitoefenen krachtens de wet. Hij
noemt daarbij diverse wetsartikelen (o.a. met betrekking tot huur en pacht),
maar niet die over retentierecht of opschorting. Ik vind het opmerkelijk dat
banken daarover niets zeggen in hun voorwaarden. Voorstelbaar zou zijn dat
daarin de verplichting voor de schuldenaar wordt opgenomen dat hij gehouden
is het (uitgeoefende) retentierecht ten behoeve van de bank als pandhouder uit
te oefenen of daarin een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan de

6. De retentor kan het retentierecht jegens een derde met een jonger recht op die zaak slechts
inroepen als hij op een ook voor een zodanige derde voldoende duidelijke wijze de feitelijke
macht over de zaak uitoefent (HR 5 december 2003, JOR 2004/92, m.nt. Bartels (Rabo/
Fleuren). Daarbij dient mede rekening te worden gehouden met hetgeen aan de derde ten
tijde van diens rechtsverkrijging omtrent het retentierecht bekend was (zie HR 23 juni 1995,
NJ 1996, 216 Deen/Van der Drift B.V.).

7. MvA II. Parl. Gesch. 3, p. 889; Mon. Nieuw BW B-13 (Fesevur), nr. 24; A.I.M. van Mierlo
m.m.v. F.M. Beijer, GS Verbintenissenrecht art. 6:142 BW, aant. 18.

8. Ik bekeek de bankvoorwaarden van ABN-AMRO, Fortis Bank Nederland, ING en Rabobank.
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pandhouder wordt verstrekt om met betrekking tot de vorderingen al hetgeen te
doen wat de pandgever zelf zou kunnen doen. Dit laatste geeft naar mijn
mening de pandhouder de mogelijkheid het retentierecht namens de pandgever
uit te oefenen, maar biedt geen soelaas ingeval van faillissement van de
pandgever. Door het faillissement is de werking van de volmacht immers
geëindigd (artikel 3:72 sub b BW).9

Waar bijna alle bankvoorwaarden vermelden dat de verpanding van de
vorderingen geschiedt met alle daaraan verbonden afhankelijke- en neven-
rechten, is het van belang te onderzoeken of retentierecht onder de reikwijdte
van een afhankelijk recht of nevenrecht valt.

5. Afhankelijke rechten

De definitie van een afhankelijk recht is gegeven in artikel 3:7 BW:

“Een afhankelijk recht is een recht dat aan een ander recht zodanig
verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan.”

Afhankelijke rechten zijn zodanig met een hoofdrecht verbonden dat zij deze in
haar rechtstoestand volgen (artikel 3:82 BW). Wanneer het hoofdrecht overgaat
of teniet gaat, gaat het afhankelijk recht van rechtswege mee over of teniet. Een
afhankelijk recht is niet zelfstandig overdraagbaar. Voorbeelden van afhanke-
lijke rechten zijn pandrechten, hypotheekrechten, borgtocht (die verbonden zijn
aan vorderingsrechten), mandeligheid en erfdienstbaarheid (verbonden aan
eigendom van het heersende erf).10

De vergelijking van het retentierecht met een afhankelijk recht dringt zich op.
Het retentierecht kan niet bestaan zonder de vordering tot zekerheid waarvan
het strekt.

Ingevolge artikel 3:82 BW volgen afhankelijke rechten het recht waaraan zij
verbonden zijn. Er is derhalve sprake van een overgang van rechtswege. Draagt
A zijn vordering op B over aan C, dan verkrijgt C van rechtswege het
hypotheekrecht dat de overgedragen vordering versterkt.

Van dat laatste is echter bij een retentierecht geen sprake. Anders dan bij een
volledig afhankelijk recht gaat het retentierecht ingeval van overgang van
de vordering tot zekerheid waarvan het strekt niet van rechtswege over op de
verkrijger van de vordering. De uitoefening van het retentierecht is immers

9. Eén van de banken heeft in haar voorwaarden een dergelijke volmacht opgenomen.
10. Asser/Mijnssen, De Haan & Van Dam 3-I 2006, nr. 8.
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nauw verbonden met de feitelijke machtspositie die de retentor ten aanzien van
de zaak inneemt.11 Die machtspositie kan niet van rechtswege op de verkrijger
van de vordering overgaan. De retentor is evenmin bevoegd zonder toestem-
ming van de schuldenaar de macht over de desbetreffende zaak te verschaffen
aan de nieuwe schuldeiser. Omdat deze de zaak niet in zijn macht krijgt en dus
ook de verplichting tot afgifte niet kan opschorten, heeft hij geen retentierecht12

In deze zin is het retentierecht derhalve geen afhankelijk recht in de zin van
artikel 3:7 BW. Waar de bankvoorwaarden erop wijzen dat verpanding
geschiedt met alle aan de vorderingen verbonden afhankelijke rechten kan
daarmee derhalve het retentierecht niet zijn bedoeld, omdat dit niet kwalificeert
als afhankelijk recht.

6. Nevenrechten

Ik kom toe aan de vraag of het retentierecht dan valt onder de in de
bankvoorwaarden genoemde nevenrechten. Een goede definitie van neven-
rechten wordt in de wet niet gegeven. Artikel 6:142 BW geeft louter voorbeel-
den van nevenrechten, te weten:

“Bij overgang van een vordering op een nieuwe schuldeiser verkrijgt deze
de daarbij behorende nevenrechten, zoals rechten van pand en hypotheek en
uit borgtocht, voorrechten en de bevoegdheid om de terzake van de
vordering en de nevenrechten bestaande executoriale titels ten uitvoer te
leggen.”

Het gaat hierbij om de bij de vordering als hoofdrecht behorende rechten.13

Het recht van retentie wordt in artikel 6:142 BW niet genoemd.

Ik schreef reeds dat artikel 6:142 BW voorbeelden geeft van nevenrechten,
maar geen definitie. Desalniettemin geeft dit artikel wel een antwoord op de
vraag of het retentierecht een nevenrecht is. Uit dit artikel blijkt immers dat
nevenrechten met de vordering mee over gaan. Eerder constateerde ik dat het
recht van retentie niet zonder toestemming van de schuldenaar aan de nieuwe
schuldeiser kan worden verschaft. Aldus kan het retentierecht evenmin als een
nevenrecht kwalificeren.

11. Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI 2010, nr. 505.
12. Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI, 2010 nr. 505 en MvA II. Parl Gesch Boek 3, p. 883.
13. Nevenrechten kunnen slechts zijn verbonden aan vorderingen; afhankelijke rechten kunnen

ook aan andere categorieën rechten zijn verbonden, zoals een aan huur of pacht verbonden
afhankelijk opstalrecht of mandeligheid (Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-II 2010, nr. 52;
Asser/Mijnssen, De Haan & Van Dam 3-I, 2006 nr. 8.
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In paragraaf 5 concludeerde ik dat het retentierecht niet een afhankelijk recht
is. Ook is het retentierecht niet te beschouwen als een nevenrecht.

Dit brengt mee dat de bankvoorwaarden, die uitsluitend spreken over
afhankelijke – en nevenrechten, dus niet zien op het retentierecht.

7. Retentierecht en overgang van de vordering

Ik kom tot een tussenstand.
Het retentierecht is een bevoegdheid om iets te doen, namelijk het op-

schorten van de verplichting tot afgifte van een zaak. Zoals ik reeds schreef valt
het niet onder de afhankelijke rechten en evenmin onder de nevenrechten. Het
retentierecht kan weliswaar niet bestaan zonder de vordering tot zekerheid
waarvan het strekt, maar bij overgang van de vordering gaat het retentierecht
niet van rechtswege mee over.

Overigens doet de overgang van de vordering terzake waarvan het retentierecht
wordt uitgeoefend, dat recht niet steeds verloren gaan. Onder omstandigheden
kan de oorspronkelijke schuldeiser het retentierecht uitoefenen ten behoeve van
de nieuwe schuldeiser totdat de nieuwe schuldeiser is voldaan.14

De casus draait om verpanding van de vordering terzake waarvan het retentie-
recht wordt uitgeoefend en derhalve niet om de overgang van een vordering.
Toch is het voor de beeldvorming nuttig bij de consequenties van een overgang
van een verpande vordering stil te staan.

We keren terug naar de in paragraaf 2 geschetste casus.
Stel dat Y zijn vordering niet had verpand, maar overgedragen aan een

derde. Het retentierecht dat Y uitoefent gaat daarmee niet van rechtswege over.
De consequentie daarvan zou kunnen zijn dat de nieuwe schuldeiser aanmerke-
lijk minder verhaalsmogelijkheden heeft nu hij het retentierecht niet mee
overgedragen heeft kregen, terwijl Y het retentierecht niet meer kan uitoefenen,
omdat hij de daaraan ten grondslag liggende vordering niet meer bezit. Het aan
Z (en diens schuldeisers, waaronder de hypotheekhouder Bank 2) in de schoot
geworpen voordeel voelt onredelijk aan.

8. Parallel Rabobank-Stormpolder

Een parallel met het arrest Rabobank/Stormpolder15 dringt zich op. In dit arrest
ging het niet om de uitoefening van een retentierecht, maar om een door

14. MvA II. Parl. Gesch. 3, p. 883; Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II, 2009 nrs. 257-259.
15. HR 11 maart 2005, NJ 2006, 362 m.nt. H.J. Snijders, JOR 2005/131, m.nt. SCJJK, JOL

2005, 149.
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hypotheekrecht gesecureerde vordering die middels derdenbeslag door de
derdenbeslaglegger ten laste van zijn debiteur op de derde werd geïnd.

Omdat het een ingewikkelde casus betrof, geef ik hem hierna schematisch weer:

€ 200.000,-
vordering op                    schuldenaar v X

schuldeiser  schuldeiser v  Z
(beslaglegger)

gniredrov
€ 200 K                        op          hypotheek

recht-nedred
beslag      € 800.000

Z schuldenaar van Y
(derde-beslagene)

X                                                     Y

Z heeft een schuld aan Y van € 800.000, waarvoor hij een hypotheekrecht heeft
verleend op zijn villa ten gunste van Y. X heeft op zijn beurt een niet
gesecureerde vordering van € 200.000 op Y. Op enig moment is Y in verzuim
en X legt derdenbeslag onder Z. Z legt geen verklaring af en betaalt evenmin.
Dit alles heeft tot gevolg dat X een zelfstandige executoriale titel verkrijgt tegen
Z. Mag X in plaats van Y het hypotheekrecht uitwinnen?

De Hoge Raad16 beantwoordde de vraag bevestigend. Hij baseerde zich in de
eerste plaats op het wettelijke systeem van artikel 477 Rv. Daarnaast gaf de
Hoge Raad een praktisch argument voor zijn oordeel in rechtsoverweging 3.6,
aldus:

“Een andere opvatting zou aan het derdenbeslag het niet te rechtvaardigen
effect verlenen dat de overige schuldeisers van de derde-beslagene bij de
verdeling van de opbrengst van het verhypothekeerde registergoed door dat
beslag zouden worden bevoordeeld, terwijl degene ten laste van wie dat
beslag gelegd is gedupeerd zou worden door het verval van de aan de
beslagen vordering verbonden voorrang.”

16. Zie hiervoor voetnoot 15.
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In haar zeer uitgebreide en goed gedocumenteerde conclusie maakt A-G
Wesseling-van Gent een vergelijking tussen derdenbeslag op een door hypo-
theek gedekte vordering enerzijds en verpanding van een door hypotheek
gedekte vordering anderzijds.

Verpanding van een vordering moet naar haar mening worden gezien als een
overdracht van bevoegdheden.

De beslaglegger daarentegen ontleent zijn bevoegdheid aan het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering, waarbij geen sprake is van overdracht of over-
gang van bevoegdheden. Op basis van dit verschil concludeert zij dat de
beslaglegger het hypotheekrecht niet kan uitoefenen.

De Hoge Raad volgde de A-G in deze uitspraak niet. Hij overweegt dat indien
de beslaglegger in geval van derdenbeslag op een vordering onder hypothecair
verband zich niet op de hypothecaire voorrang zou mogen beroepen, de overige
schuldeisers van de derde-beslagene bij de verdeling van de opbrengst van het
verhypothekeerde goed door dat beslag zouden worden bevoordeeld. Bovendien
zou degene ten laste van wie dat beslag is gelegd, worden gedupeerd door het
verval van de aan de beslagen vordering verbonden voorrang van hypotheek. De
Hoge Raad acht dit niet te rechtvaardigen.

Het arrest heeft zich in een grote belangstelling mogen verheugen en er zijn
vele noten over geschreven.17 Door het arrest Rabobank/Stormpolder is de
discussie beslecht voor de situatie waarin een door een zekerheidsrecht gedekte
vordering wordt beslagen en per analogiam voor het geval een door een
zekerheidsrecht gedekte vordering wordt verpand. In het eerste geval mag de
beslaglegger het zekerheidsrecht ten eigen bate uitwinnen.18 In het tweede
geval geldt dit voor de pandhouder.19

17. Zie hiervoor voetnoot 15; in de zeer uitgebreide conclusie maakt de A-G gewag van een
eerder, naar aanleiding van de invoering van het nieuw BW gevoerde discussie omtrent de
vraag of, wanneer een door een zekerheidsrecht gedekte vordering wordt verpand, dit
zekerheidsrecht van rechtswege overgaat op de pandhouder. Het voert binnen het bestek van
dit artikel te ver om daarop dieper in te gaan. Aanbevolen wordt nt. 8 uit de conclusie van de
A-G te lezen.

18. Mits hij over een zelfstandige executoriale titel tegenover de derde-beslagene beschikt uit
hoofde van artikel 477 a lid 2 Rv; zie Boekveldt, TCR 2005 nr 4. Uitwinning van aan een
beslagen vordering verbonden zekerheden (HR 11 maart 2005, RvdW 2005, 39). Zie ook
A.J. Verdaas, Stil Pandrecht op vorderingen op naam, diss, serie OO&R deel 43, Kluwer,
Deventer 2008, p. 284.

19. Noot Kortmann onder dit arrest JOR 2005/131.
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De consequenties van dit arrest ingeval van faillissement van Y breng ik aan de
hand van de geschetste casus in beeld.

X heeft een ongesecureerde vordering op Y, maar door het derdenbeslag krijgt
hij als gevolg van het hypotheekrecht dat Y van Z heeft bedongen, het voordeel
dat Y diens vordering op Z wel door middel van een zekerheidsrecht heeft
gesecureerd.

Gaat Y failliet voor executie door X onder Z, maar nadat X een eigen titel heeft
gekregen uit hoofde van artikel 477a lid 1 Rv, dan doet zich een complicatie
voor. X zal als concurrente crediteur van Y in de rij moeten staan met de
overige crediteuren. De curator van Y zal namens diens boedel de vordering op
Z willen incasseren en kan een rechtsgeldig beroep op het voorrecht van
hypotheek doen.

De complicatie is dat X ook een zelfstandig vonnis op Z uit hoofde van
artikel 477a lid 1 Rv heeft. Kan hij uit hoofde van dat vonnis een beroep doen
op het hypotheekrecht als inningsbevoegd namens Y? Ik zou menen van niet.
Waarom zou X een betere positie verkrijgen dan andere schuldeisers van Y, die
net zo min als hij een zekerheid hebben bedongen op hun vorderingen op Y?

Stel, dat X zijn vordering op Y wél heeft gesecureerd door middel van een
pandrecht op diens debiteuren. Zodra X zijn pandrecht openbaar heeft gemaakt,
is hij bevoegd de vordering van Y op Z te incasseren. Is die laatste vordering
gesecureerd middels een hypotheekrecht, dan leert Rabobank/Stormpolder ons
dat X de hypotheekrechten van Y op Z kan executeren en als inningsbevoegd
namens Y aanspraak kan maken op het zekerheidsrecht van hypotheek. Gaat Y
failliet dan nog kan X, uit hoofde van zijn pandrecht op de debiteuren van Y
(waaronder Z), zich bij voorrang, als separatist voldoen door de vordering van
Y op Z te executeren middels executie van het hypotheekrecht. X heeft dan
geen boodschap aan de overige schuldeisers van Y.

Marie-José Cools

184



Het is tijd voor een variatie en we vervangen de partijen X, Yen Z uit het schema
van Rabobank/Stormpolder door de partijen uit de casus van paragraaf 2:

vordering op
Bank 1 Y

verpanding deb.

vordering plus
retentierecht

Z

De vraag ligt voor of de uitkomst van Rabobank/Stormpolder analoog is toe te
passen indien de vordering van Y op Z niet is gezekerd door middel van een
recht van hypotheek, maar door een opschortingsrecht in de vorm van een recht
van retentie.

Het uitoefenen van de feitelijke machtspositie van de retentor verschilt in zijn
uiterste consequentie, te weten voorrang op de opbrengst, immers niet principieel
van voorrang op de opbrengst door het recht van het pand of hypotheek.

Via deze mogelijke analoge toepassing kom ik toe aan de vraag waarom het in
de casus gaat.

Mag Bank 1, als inningsbevoegde pandhouder op de vordering van Y op Z
nu ook het retentierecht van Yuitoefenen, of verschilt de positie van de retentor
dermate dat die niet met die van een derdenbeslaglegger (uit Rabobank/
Stormpolder) danwel pandhouder kan worden vergeleken?

9. Parallel met eigendomsvoorbehoud

Voor het antwoord kan wellicht inspiratie worden geput uit een situatie waarbij
een pandgever een eigendomsvoorbehoud heeft op geleverde zaken. Ik geef de
situatie schematisch weer.
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vordering op
X                                           Y

stille verpanding
debiteuren

vordering plus
EVB

Z

Deze situatie werd door Verdaas in zijn dissertatie20 beschreven aldus:

“Heeft de pandgever zich terzake van de door hem verpande vordering de
eigendom van een door hem geleverde zaak voorbehouden, dan kan men
zich afvragen of de pandhouder dat eigendomsrecht van de pandgever kan
uitoefenen. Voorbehouden eigendom is geen afhankelijk recht. Evenals de
van de verpande vordering afhankelijke rechten, gaat een voorbehouden
eigendomsrecht door de verpanding van een vordering of het inningsbe-
voegd worden van de pandhouder niet over op de pandhouder. Een andere
grondslag voor de uitoefening van het eigendomsrecht van de pandgever
door de pandhouder is er niet.”

Vervolgens constateert Verdaas dat als de pandhouder inningsbevoegd is, zijn
inziens moet worden aangenomen dat de inningsonbevoegde pandgever niet
(meer) bevoegd is zijn eigendomsrecht uit te oefenen. Als noch de pandgever,
noch de pandhouder het eigendomsrecht kan uitoefenen, wordt de kans kleiner
dat de verpande vordering volledig kan worden geïnd, hetgeen nadelig is voor
zowel de pandgever als de pandhouder. Volgens Verdaas is de oplossing voor
dit probleem dat de pandgever zijn voorbehouden eigendom overdraagt aan de
pandhouder, eventueel onder de ontbindende voorwaarde dat de inningsbe-
voegdheid van de pandhouder eindigt. Tot slot acht hij het verdedigbaar dat de
pandgever, als hij zijn voorwaardelijke eigendomsrecht niet aan de pandhouder
heeft overgedragen, gehouden is om in voorkomend geval ten behoeve van de
pandhouder tot uitoefening van het eigendomsvoorbehoud over te gaan.21

Waarom Verdaas dit verdedigbaar acht blijft evenwel in het midden.

20. t.a.p. p. 288 e.v.
21. t.a.p. p. 289.
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Wordt hetgeen Verdaas omtrent het eigendomsvoorbehoud stelt toegepast op
het recht van retentie, dan valt op dat de beide rechten hierin verschillen dat het
voorbehouden eigendom kan worden overgedragen zonder toestemming van de
derde tegenover wie men het recht op eigendomsvoorbehoud doet. Eerder
constateerde ik in paragraaf 5 dat dit voor het retentierecht niet geldt. De
retentor is niet bevoegd zonder toestemming van de schuldenaar de macht over
de zaak waarvoor hij het retentierecht heeft ingeroepen te verschaffen aan een
nieuwe schuldeiser.22

Hoe principieel is nu dit verschil? Ik keer terug naar de casus. De vraag is wat
de curator van Y eraan heeft het retentierecht als opschortingsrecht ten behoeve
van de boedel te handhaven voor een vordering die aan Bank 1 is verpand en
waarvan laatstgenoemde inningsbevoegd is. Mogelijk snijdt het argument van
Verdaas hout dat de curator van Y gehouden is het retentierecht ten behoeve van
Bank 1 als pandhouder uit te oefenen. De pandhouder behoeft de medewerking
van de curator om het retentierecht te kunnen uitoefenen. Zou de curator zich op
het standpunt kunnen stellen dat hij die medewerking niet, althans niet zonder
vergoeding, behoeft te verlenen? Of verdient dat standpunt geen bescherming
wegens een gebrek aan belang?23 De verlangde medewerking bestaat immers –
slechts – uit het op kosten van Bank 1 handhaven van het retentierecht.

De medewerking van de curator van Y is niet vereist voor de inning van de
vordering zelf door de pandhouder.

Het retentierecht, dat in de casus voorrang heeft op de met betrekking tot
dezelfde zaak ten behoeve van Bank 2 door Z gevestigde hypotheek, is echter
wel de poort naar het incasseren van de vordering. De pandhouder is op de
boedel aangewezen om het retentierecht uit te oefenen. Alleen op die wijze kan
zij haar vordering op Z incasseren vóórdat Bank 2 als hypotheekhouder aan bod
komt. Door het door Y uitgeoefende retentierecht krijgt pandhouder X een veel
betere uitgangspositie dan hij had. Ik vraag mij af waarom daarvan niet ook alle
overige schuldeisers van Y zouden mogen genieten?

22. Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI 2010, nr. 505.
23. Aandacht verdient de vraag hoe de curator zelf het retentierecht kan uitoefenen. De curator

kan immers niet als vertegenwoordiger van de failliete debiteur worden gezien. Tromp
(Insolad jaarboek 2011, J.B.M. Tromp, Retentierecht in faillissement: que si, que no?),
Kortmann en Faber (S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, De faillissementscurator: een
vertegenwoordiger of niet? Jaarbundel: De curator, een octopus 1996, p. 139-172), menen
dat de curator handelt op basis van een eigen hem door de wet toegekende bevoegdheid.
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11. Retentierecht als wilsrecht?

Tot dusverre werd de casus benaderd vanuit de zekerheidsgerechtigde danwel
de derdenbeslaglegger. Het is interessant om de situatie ook te benaderen vanuit
de oorspronkelijke contractspartijen.

Verpanding van een vordering uit overeenkomst resulteert er niet in dat de
oorspronkelijke contractspartijen geen bevoegdheden meer hebben. Zij blijven
bevoegd de contractuele rechten uit te oefenen, zoals de bevoegdheid de rechts-
verhouding op te zeggen, de overeenkomst te ontbinden of deze te vernietigen.24

Eerder constateerde ik dat het retentierecht bij de oorspronkelijke retentor
blijft, ook als de vordering waarvoor het wordt uitgeoefend overgaat op een
nieuwe schuldeiser.25 Waar het retentierecht bij de retentor blijft in geval van
overdracht van de vordering, is dit per definitie het geval wanneer de retentor de
vordering niet overdraagt, maar daarop een pandrecht verleent. Waar het
meerdere mag, kan het mindere ook.

De pandhouder is geen partij bij de overeenkomst tussen de pandgever (Y) en
de debiteur (Z). In die contractuele verhouding is de pandhouder wel betrokken
in de zin dat hij, mits zijn pandrecht openbaar is gemaakt, bevoegd is de
vordering te innen. De overige rechten uit de overeenkomst blijven bij de
oorspronkelijke contractspartijen. Zo blijft de pandgever het recht behouden
met zijn contractspartij (de debiteur) nadere afspraken te maken, bijvoorbeeld
omtrent het verlenen van korting, het toestaan van verrekening of het maken
van nadere afspraken over de opeisbaarheid. Toegespitst op de casus: Y maakt
met Z de afspraken en Bank 1 (de pandhouder) moet dit dulden.

Rechten die op grond van de overeenkomst zijn aan te merken als wils-
rechten die slechts door de oorspronkelijk schuldeiser (de pandgever) kunnen
worden uitgeoefend (zoals ontbinding, vernietiging en opzegging), zijn van
uitoefening door de pandhouder uitgezonderd.26 Behoort het retentierecht tot
een dergelijk uitsluitend door de pandgever uit te oefenen recht?

Een wilsrecht kan zo persoonlijk zijn, dat de aard ervan zich ertegen verzet dat
het door anderen dan de contractspartijen wordt uitgeoefend.

24. Parl. Gesch. Boek 3, p. 772-773 en A.J. Verdaas, Kluwer Deventer 2008, serie Onderneming
en Recht deel 43, par. 339.

25. Parl.Gesch. boek 6, p. 528; Asser/Hartkamp & Sieburgh, 6-II, 2009, nr. 259; Asser/
Mijnssen, De Haan & Van Dam, 3-I, 2006, nr. 285. De genoemde rechten gaan niet van
rechtswege met de vordering mee over en zijn evenmin zelfstandig overdraagbaar. A.I.M.
van Mierlo m.m.v. F.M. Beijer, GS Verbintenissenrecht art. 6:142 BW, aant. 18., art. 6:142
BW, aant. 20 en 21.

26. Verdaas, Kluwer Deventer 2008, serie Onderneming en Recht deel 43, par. 37.
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Daar staat tegenover dat het niet ongebruikelijk is dat een wilsrecht door een
ander wordt uitgeoefend. Zo is dit de basis voor de rechtsfiguur “vertegen-
woordiging”. Ik wijs in dit verband op art. 3:60 e.v. BW voor de volmacht en
art. 7:414 BW e.v. voor lastgeving.27 Bij vertegenwoordiging oefent de
vertegenwoordiger de wil van de achterman uit.

De Hoge Raad hakte een belangrijke knoop over de uitoefening van wilsrechten
door in het veelbesproken “beslag op kredietruimte”-arrest.28 Hij overwoog in
r.o. 3:6:

“Het wilsrecht van de cliënt dat ligt besloten in de bevoegdheid tot afroep is
naar zijn aard niet vatbaar voor beslag en executie omdat dit recht niet kan
worden overgedragen.

Evenmin kan het wilsrecht door de beslaglegger in de plaats van de
beslagene/cliënt worden uitgeoefend.

Het onderhavige wilsrecht is niet vatbaar voor overdracht, omdat door
overdracht een rechtsbetrekking zou ontstaan tussen de derde aan wie het
recht wordt overgedragen en de kredietverlenende bank, zonder dat de bank
daarover enigerlei zeggenschap zou hebben, terwijl voor haar de persoon
van haar wederpartij van groot belang is.”

Hij vervolgt in r.o. 3.8:

“…. dat de derde-beslagene als gevolg van het derdenbeslag niet in een
slechtere positie mag komen te verkeren dan waarin hij stond tegenover de
beslagene.”

Wat hieruit volgt is dat de pandhouder de wilsrechten van de pandgever niet kan
uitoefenen indien de aard van die wilsrechten zich daartegen verzet.

Door het voorgaande te projecteren op de casus uit paragraaf 2, stuiten we op
twee vragen. De eerste is de vraag of het retentierecht kwalificeert als een
zodanig wilsrecht dat naar zijn aard niet vatbaar is om door Bank 1 als
pandhouder te worden uitgeoefend.

De tweede vraag luidt of Z in een slechtere positie zou komen te verkeren
dan waarin hij tegenover Y stond wanneer het retentierecht door Bank 1 als
pandhouder in plaats van Y als pandgever wordt uitgeoefend.

27. Jongbloed in JBPR 2004/68 (noot bij HR 29 oktober 2004).
28. HR 29 oktober 2004, JOR 2004/338 m.nt. A. van Hees, NJ 2006, 14 m.nt. H.J. Snijders,

JBPR 2004/68 m.nt. A.W. Jongbloed en TCR 2005, p. 18 e.v. L.P. Broekveldt.
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Omdat de tweede vraag het eenvoudigst te beantwoorden is begin ik daarmee.
Voor Z maakt het niet uit of Y of diens pandhouder de vordering bij haar
incasseert. Haar positie van debiteur wordt door de inningsbevoegdheid van
Bank 1 als pandhouder niet verslechterd.

De eerste vraag daarentegen is lastiger te beantwoorden. Dat het retentierecht
een zodanig wilsrecht zou zijn dat de aard daarvan zich ertegen verzet dat het
wordt uitgeoefend door een ander dan de pandgever, lijkt mij moeilijk vol te
houden.

Juist vanwege het feit dat het retentierecht slechts kan worden uitgeoefend
bij gratie van het bestaan van een vordering en daarmee uitsluitend kan bestaan
indien er een vordering bestaat (tot zekerheid waarvan het strekt), maakt het
tegenovergestelde aannemelijker. Het retentierecht kan weliswaar niet worden
overgedragen aan een ander, doch strekt zozeer tot zekerheid van de vordering
waarvoor het wordt uitgeoefend dat er alle reden bestaat eenzelfde, praktische,
argumentatie te gebruiken als in het oordeel van de Hoge Raad in de casus
Rabobank/Stormpolder. Ik zie niet in waarom het redelijk zou zijn Z (en
daarmee diens schuldeisers waaronder bank 2) bij de verdeling van de
opbrengst van de teruggehouden zaak te bevoordelen, hetgeen het geval is
wanneer de inningsbevoegde pandhouder zich niet op dit door de pandgever
uitgeoefende retentierecht zou mogen beroepen. Voor de casus betekent dit naar
mijn mening dat indien de zaak waarop het retentierecht van Y en het
hypotheekrecht van Bank 2 rusten in het kader van een door Y verkregen
executoriale titel wordt verkocht, de vordering van Y uit hoofde van artikel
3:291 lid 2 BW (derdenwerking tegenover ouder recht) bij voorrang boven
Bank 2 als hypotheekhouder wordt voldaan uit de opbrengst. Voorts betekent
het dat Bank 1 als inningsbevoegde pandhouder op de vorderingen van Y,
boven de curator van Y, aanspraak kan maken op het deel van de opbrengst dat
overeenkomt met de vordering, omdat de aard van het retentierecht zich
daartegen niet verzet.

Zonder de mogelijkheid om de vordering tot zekerheid waarvan het retentie-
recht strekt te kunnen incasseren, heeft de curator aan het retentierecht – sec –
niets. Het geeft hem een feitelijke machtspositie die geen bate voor de boedel
kan opleveren, omdat het retentierecht immers verbonden is aan de vordering
waarvoor een ander (Bank 1) inningsbevoegd is. De curator kan het recht niet
uitoefenen ten bate van de overige schuldeisers. Het is immers beperkt tot de
specifieke vordering en de specifieke debiteur tegen wie hij het bij wijze van
opschorting kan inroepen. Hoewel het retentierecht niet overdraagbaar is, valt
er geen situatie te bedenken waarin de curator dit recht kan uitoefenen voor iets

Marie-José Cools

190



anders dan de specifieke vordering van de specifieke debiteur waarvan de
inningsbevoegdheid bij de pandhouder ligt.

Onder die omstandigheden heeft de boedel geen belang.

12. Tot slot

In dit artikel bezie ik wie gerechtigd is tot de opbrengst bij de verkoop van een
teruggehouden zaak uit hoofde van het retentierecht. Is dit de boedel als
retentor, of de bank als pandhouder van de vordering tot zekerheid waarvan
het retentierecht wordt uitgeoefend?

Ik besprak het wettelijk kader en trok parallellen naar twee uitspraken van de
Hoge Raad. Ook de situatie waarin, in plaats van retentierecht, sprake is van
eigendomsvoorbehoud onderzocht ik. De conclusie is gewettigd dat de prak-
tische argumentatie als door de Hoge Raad in het arrest Rabobank/Stormpolder
toegepast, eveneens van toepassing is op een vordering waarvoor een retentie-
recht wordt uitgeoefend (in plaats van een zekerheid in de vorm van pand of
hypotheek). Ook hier geldt immers dat een andere opvatting zou leiden tot een
niet te rechtvaardigen voordeel voor de (schuldeisers van de) schuldenaar
tegenover wie het retentierecht wordt uitgeoefend. Gespiegeld aan de uitkomst
van het “beslag op krediet-ruimte”-arrest kan het retentierecht worden ge-
kwalificeerd als een wilsrecht dat – anders dan in dit laatste arrest – naar zijn
aard wel vatbaar is om door een ander dan de oorspronkelijke contractspartij te
worden uitgeoefend.

Resteert tot slot de vraag of de curator gehouden is om ten behoeve van de
pandhouder tot uitoefening van het retentierecht over te gaan. Die vraag zal niet
licht met een stellig ja of nee kunnen worden beantwoord.

Onder omstandigheden zal het onredelijk of zelfs onrechtmatig kunnen zijn
wanneer de curator niet meewerkt aan de handhaving van het retentierecht,
zeker wanneer alle daarmee gemoeide kosten, dus ook de inspanningen van de
curator, door de pandhouder worden vergoed.29

29. Ik liet onbesproken de mogelijkheid dat tussen de contractspartijen Y en Z rechtsgeldig
overeengekomen is dat hun vorderingen over en weer niet verpandbaar zijn.
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Het verpandingsverbod en andere perikelen in het
faillissement van een onderaannemer

MR. R.A.L.M. VAN DOOREN1

I. Inleiding

Het aantal faillissementen in de bouwsector neemt de laatste jaren toe, voor een
belangrijk deel veroorzaakt door de economische crisis, waarin Nederland zich
(voorlopig nog wel even?) bevindt. Menig Insolad-lid zal daarom recentelijk
wel benoemd zijn of binnenkort benoemd kunnen worden tot curator van een
onderneming in de bouwsector. In veel gevallen betreft het een aannemer of
onderaannemer. Daarbij doemen dan situaties op, die in faillissementen van
ondernemingen in een andere branche vaak onbekend zijn. Met name het
faillissement van een onderaannemer in de bouw levert voor een curator, die
“nieuw” is in deze tak van sport, nog weleens onverwachte obstakels op, maar
ook meevallers, waar geen rekening mee werd gehouden, doch waarvan
natuurlijk wel van belang is, dat ze door hem of haar worden opgemerkt.

In mijn bijdrage komen vooral de perikelen bij het incasseren van de open-
staande vorderingen aan bod. Hieraan heb ik een relatief omvangrijk hoofdstuk
gewijd, dat is onverdeeld in meerdere subparagrafen. Daarna bespreek ik nog
enkele losstaande kwesties, te weten het retentierecht, het voorrecht van de
kleine (onder)aannemer in artikel 3:285 BW en tenslotte de vraag welke
bodemzaken een doorsnee (onder)aannemer heeft.

II. Incassoperikelen

Doorgaans zal een gefailleerde onderaannemer door een bank gefinancierd zijn
en men kan er geredelijk van uitgaan, dat deze bank als zekerheid hiervoor de
openstaande vorderingen aan zich heeft laten verpanden. Op grond van de
opeenvolgende rechtspraak op dit gebied,2 die steeds meer in het voordeel van
de bank als pandhouder is uitgevallen, zal de curator er verstandig aan doen om
niet al te veel tijd te steken in het bestuderen of dit pandrecht aangevochten kan
worden. Als regel kan men aannemen, dat alle vorderingen, waar verrichte

1. Advocaat bij Boels Zanders Advocaten, vestiging Maastricht.
2. O.a. NJ 1995, 447 (Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.), NJ 2004, 182 (Mulder

q.q./Rabobank Alphen a/d Rijn) en onlangs NJ 2012, 261 (Dix q.q./ING).
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werkzaamheden of geleverde materialen tegenover staan, ongeacht of ze
gefactureerd zijn, zullen zijn verpand, al of niet in losse individuele pandaktes,
voorzien van de catch-all-clausule, dan wel door middel van een verzamelpan-
dakte met volmacht. De enige mogelijkheid, dat het geïncasseerde bedrag aan
de boedel toekomt, lijkt nog slechts te zijn, dat de opdrachtgever – bijvoorbeeld
in zijn algemene voorwaarden – heeft bedongen, dat het de onderaannemer niet
is toegestaan of dat het onmogelijk is3 om de vorderingen, die hij op hen heeft,
te cederen of te verpanden. Omdat het verbod om de vorderingen te verpanden
in de praktijk het meest voorkomt, zal ik mij hierna beperken tot het verpan-
dingsverbod, waar dan tevens onder valt het cessieverbod.4

a. Verpandingsverbod
Sedert het arrest Oryx/Van Eesteren5 wordt het verpandingsverbod door veel
grotere bouwbedrijven in hun algemene voorwaarden of in het contract zelf
bedongen. De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn, maar veelal is de
achtergrond, dat de opdrachtgever bij een openbare verpanding niet voor het
dilemma komt te staan, dat hij het G-gedeelte van de openstaande factuur niet
op de G-rekening van de onderaannemer zou mogen betalen, maar aan de
pandhouder zou moeten voldoen.6 In bovengenoemd arrest besliste de Hoge
Raad, dat een op de voet van artikel 3:83 lid 2 BW (jo. artikel 3:98 BW)
overeengekomen verpandingsverbod niet leidt tot beschikkingsonbevoegdheid
van de gerechtigde tot de vordering (de pandgever), maar in de weg staat aan de
rechtsgeldigheid van de verpanding zelf. Met andere woorden: zulk een
verpanding is non-existent; zij bestaat eenvoudig niet; er heeft geen verpanding
plaatsgevonden.

In dit door de Hoge Raad berechte geval ging om een verpandingsverbod in een
overeenkomst van bouwopdracht, die luidde:

“Het is de onderaannemer verboden zijn uit deze onderaannemingsover-
eenkomst jegens de hoofdaannemer voortvloeiende vorderingen zonder
diens toestemming aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke
titel dan ook in eigendom over te dragen.”

3. Afhankelijk van de bewoordingen.
4. Met Orval (Cessieverbod nader bezien , WPNR 6823 par. 4.3) en Vriesendorp (noot onder

AA52 (2003) 3, p. 193) ben ik het overigens eens, dat een overeengekomen cessieverbod,
gezien de redactie van artikel 3:228 BW, automatisch een verpandingsverbod inhoudt.

5. HR 17 januari 2003, NJ 2004, 281.
6. Zie ook Rongen in zijn noot onder het arrest Oryx/Van Eesteren in de NJ.
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Opmerkelijk is, dat de verpanding in dit geval niet was uitgesloten7 of
onmogelijk verklaard, doch dat het verboden was om te verpanden. Verdedig-
baar is daarom, dat een overtreding van een verbod om te verpanden slechts
leidt tot een tekortschieten van de desondanks verpandende onderaannemer
jegens zijn opdrachtgever, afhankelijk van de uitleg van de clausule, waarin het
verbod om te verpanden is opgenomen,8 doch de Hoge Raad lijkt deze
redenering toch met zoveel woorden te hebben afgewezen. Toch is de rechtbank
Utrecht9 onlangs overgegaan tot uitleg van een clausule met een cessieverbod,
dat luidde “dat … zijn rechten niet zal overdragen”, en kwam al “haviltexend”
tot de slotsom, dat deze clausule niet tot onoverdraagbaarheid leidde, maar
slechts tot wanprestatie van de overdragende partij. Partijen hadden volgens de
rechtbank met het cessieverbod slechts verbintenisrechtelijke en geen goede-
renrechtelijke werking beoogd.10

Vooralsnog lijkt in bovengenoemd arrest Oryx/Van Eesteren toch te zijn
bepaald, dat een contractueel verbod om te verpanden ertoe leidt, dat er
überhaupt geen verpanding heeft plaatsgevonden.11

In het arrest Oryx/Van Eesteren werd door de eiseres tot cassatie ook nog een
beroep gedaan op derdenbescherming, als bedoeld in artikel 3:36 BW, doch
evenmin met succes, omdat deze bepaling weliswaar bescherming biedt aan
degene, die te goeder trouw is afgegaan op een bepaalde rechtsschijn (in casu
de schijn, dat de vordering verpandbaar is), doch die bescherming heeft
relatieve werking: de juistheid van de schijn kan enkel worden tegengeworpen
tegen hem, die de schijn door een verklaring of gedraging heeft opgewekt.12

In de praktijk zal het niet vaak voorkomen, dat de pandgever tegenover de bank
de indruk wekt, op welke indruk de bank zou mogen afgaan, dat zijn
vorderingen verpandbaar zijn, afgezien van de standaardclausule in pandover-
eenkomsten, dat de schuldenaar tot verpanding bevoegd is. Omdat deze
contracten geheel eenzijdig door de banken plegen te worden opgesteld en de
schuldenaar – wil hij tenminste een financiering krijgen – zo’n contract enkel
conform de aangeleverde tekst zal moeten accepteren, kan de bank mijns

7. Zoals de tekst van artikel 3:83 lid 2 BW luidt.
8. Zoals Beekhoven van den Boezem en Bergervoet in hun bijdrage in TvI 2012/13: Uitleg van

cessie- en verpandingsverboden, hfdst. 4 ad 3, die stellen dat hun visie niet indruist tegen de
uitkomst van voornoemd arrest, omdat de Hoge Raad gebonden was aan de feitelijke
vaststelling van het hof, dat de litigieuze clausule viel onder artikel 3:83 lid 2 BW.

9. Rb. Utrecht 2 maart 2011, JOR 2012/195.
10. Zie noot Orval onder dit vonnis.
11. Zoals onlangs nog Rb. Maastricht 2 februari 2011, JOR 2012/231.
12. Zie noot Rongen onder JOR 2003/52.
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inziens zich er niet op beroepen, dat zij daardoor in redelijk vertrouwen mocht
afgaan op een door de pandgever afgegeven verklaring of gedraging, dat de te
verpanden vorderingen daadwerkelijk verpandbaar waren. In nagenoeg alle
gevallen is de pandgever zich er überhaupt niet van bewust, dat zijn opdracht-
gever in diens algemene voorwaarden een verpandingsverbod heeft opgeno-
men. Dat pleegt ook pas uit te komen in een faillissementsituatie, als de
opdrachtgever weigert op het betalingsverzoek van de bank in te gaan.

In de praktijk zal het al helemaal niet voorkomen, dat de opdrachtgever van
de pandgever tegenover de bank (voorafgaande aan de verpanding) de indruk
wekt, dat er sprake is van een verpandingsverbod. Deze partijen plegen elkaar
immers niet te kennen.

Het lijdt geen twijfel, dat de arresten ING/Verdonk q.q. en Hamm q.q./ABN
Amro13 ingeval van een verpandingsverbod ex artikel 3:83 lid 2 BW niet van
toepassing zijn. Ik acht een curator in zo’n geval direct bevoegd om tot actieve
inning van de openstaande vorderingen van de failliet over te gaan zonder
vooroverleg met de bank als pandhouder, mits hij zich tevoren niet alleen ervan
overtuigt, dat de door de respectieve opdrachtgevers gehanteerde algemene
voorwaarden een verpandingsverbod in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW
bevatten, maar vooral, dat deze algemene voorwaarden op het contract met zijn
failliet van toepassing zijn.

Een rondje langs de algemene voorwaarden, die door de grotere bouwbedrijven
worden gehanteerd, heeft mij geleerd, dat deze nagenoeg allemaal een cessie-
en verpandingsverbod bevatten.14 Dit biedt de curator van een onderaannemer,
die voor grotere bouwbedrijven werkt, de kans om zelf tot inning van de
vorderingen over te gaan met daarmee tevens de hoop de boedel te spekken,
welke hoop als gevolg van de rechtsontwikkeling, die de Hoge Raad met het
arrest Rivierenland/Gispen15 had ingezet, inmiddels nagenoeg verloren leek.
Edoch, bij de inning van vorderingen van een onderaannemer zal de curator nog
op vele obstakels stuiten, niet in het minst, omdat het veelal slechts vorderingen
zijn op grond van een termijnverdeelstaat en de betreffende werken nog niet
zullen zijn voltooid. Deze obstakels komen hierna ter sprake.

Het verpandingsverbod heeft ook een keerzijde. Nu deze clausule steeds vaker
door bouwbedrijven in hun contractuele verhouding met onderaannemers
gehanteerd wordt, zullen de banken het financieren van een onderaannemer
steeds risicovoller vinden en dreigt zodoende de wal het schip te keren. Rongen

13. HR 22 juni 2007, NJ 2007, 520 en HR 30 oktober 2009, NJ 2010, 96.
14. Overigens slechts bij uitzondering een onmogelijkheid tot verpanding.
15. NJ 1995, 447.
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in zijn proefschrift “Cessie”16 signaleert dit ook en pleit om die reden voor een
herbezinning op artikel 3:83 lid 2 BW.

Tenslotte wil ik nog wijzen op een merkwaardige consequentie van het
verpandingsverbod in een faillissement. In dat geval komt de inningsbevoegd-
heid weer bij de curator te liggen en deze zou ervoor kunnen kiezen om de
vorderingen als geheel, bijvoorbeeld ingeval van een doorstart, te verkopen aan
een derde. Dit levert de boedel wellicht een hogere opbrengst op en bevordert in
elk geval een snellere afwikkeling van het faillissement. Door het verpandings-
verbod, dat doorgaans tevens een cessieverbod inhoudt, heeft zo’n verkoop in
beginsel geen goederenrechtelijke werking; de verkoop heeft de facto niet
plaatsgevonden. De koper zou in dat geval de koopsom van de vorderingen
onverschuldigd betaald hebben aan de boedel en weer kunnen terugvorderen
(een concurrente boedelvordering) tegen afdracht aan de boedel van hetgeen hij
inmiddels geïncasseerd heeft (verrekenbaar op grond van artikel 6:127 BW).
Dit rechtsgevolg is vanzelfsprekend noch door de curator, noch door de koper
gewild.

De curator pleegt echter executoriaal te verkopen ex artikel 176 Fw en het is de
vraag of het cessieverbod hetzelfde effect heeft ingeval van een executiever-
koop. Van Galen17 en Wessels18 zijn van mening, dat de curator niet gebonden
kan worden aan verbintenissen, die de schuldenaar in persoon beperken.
Volgens hen pleegt de curator dan weliswaar wanprestatie, maar dat lost zich
op doordat de schuldeiser zijn vordering terzake schadevergoeding kan aan-
melden ter verificatie. Overtreding van een cessieverbod levert echter niet
alleen wanprestatie op, maar kan ook de overgang non-existent maken. Zover
mij bekend bestaat er nog geen rechtspraak over de gevolgen van verkoop van
vorderingen door een curator in weerwil van een cessieverbod.19 Ik verwacht,
dat in zo’n geval de rechter zal oordelen, dat een cessieverbod niet van kracht is
bij een executoriale verkoop van een vordering. De rechter kan dit onderdeel
baseren op de uitleg van de tekst van het cessieverbod. Hij kan ook oordelen,
dat de debitor cessus afstand van het in zijn algemene voorwaarden opgenomen
beding van cessieverbod heeft gedaan, indien hij (aanvankelijk) betaald heeft.
Hij zou wellicht ook nog kunnen oordelen, dat een cessieverbod zich niet

16. Serie Onderneming en Recht, deel 70, Hfdst. VI, nummer 562.
17. Losbladige Editie Kluwer Faillissementswet; aantekening 2 bij artikel 175 Fw en aanteke-

ningen 2 en 4 bij artikel 176 Fw.
18. Insolventierecht, derde druk; Vereffening van de boedel, par. 7060.
19. In een procedure voor de Rb. Middelburg 19 juli 2006, LJN:AY5825. kwam het terloops ter

sprake, maar door de koper van de vordering werd het verweer niet gevoerd, dat een
executoriale verkoop van de vorderingen met een cessie-verbod de overgang ervan niet
belemmert.
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verdraagt met de taak van een curator om alle vermogensbestanddelen ten
behoeve van de faillissementscrediteuren uit te winnen. Beekhoven van den
Boezem20 ziet de oplossing in artikel 176 lid 2 Fw; volgens hem vallen
onoverdraagbare vorderingen onder de werking van deze bepaling en kan de
curator daarover beschikken op de wijze door de rechter-commissaris goed te
keuren.

De curator doet er in zo’n geval desondanks verstandig aan om, alvorens de
vorderingen met een cessie- en verpandingsverbod te verkopen, een verklaring
van de debitores cessus te vragen om af te zien van de betreffende clausule in
hun algemene voorwaarden. Indien zij echter na verkoop van de vorderingen
aan de koper hebben betaald, zou men dat overigens als een gedraging kunnen
beschouwen, waaruit valt af te leiden dat zij hebben afstand gedaan van het
door hen geclausuleerde cessie- en verpandingsverbod.21

b. Verrekeningsproblematiek
Indien een onderaannemer in staat van faillissement geraakt, terwijl de op dat
moment door hem uit te voeren projecten nog niet zijn afgerond, is hierop
artikel 37 Fw van toepassing; zijn contractspartij, de hoofdaannemer, zal de
curator vragen om binnen een korte termijn aan te geven of hij de bewuste
overeenkomst van onderaanneming gestand doet. Reageert de curator binnen
de gestelde termijn niet of negatief, dan heeft de hoofdaannemer vervolgens de
mogelijkheid tot ontbinding (al of niet partieel) van de overeenkomst met
aanvullende of vervangende schadevergoeding. Artikel 37a Fw bepaalt, dat de
hoofdaannemer voor deze vordering tot schadevergoeding in het faillissement
kan opkomen als concurrent schuldeiser.

Zoals ik al eerder betoogd heb22 biedt hem dit in het overgrote deel van de
faillissementen geen soelaas. Het wordt pas interessant, indien de hoofdaan-
nemer een schuld aan de failliet heeft; die schuld kan hij dan op grond van
artikel 53 Fw verrekenen met zijn vordering tot schadevergoeding. Met deze
bepaling kan een hoofdaannemer meerdere tegenvorderingen ter verrekening
opwerpen, indien hij voor zijn openstaande schuld wordt aangesproken. Mijn
ervaring als curator is, dat het incasseren van openstaande vorderingen in het
faillissement van een onderaannemer vaak onbegonnen werk is, vooral ten
aanzien van vorderingen die gebaseerd zijn op een termijnverdeelstaat, terwijl
het werk nog niet gereed is. Nog er van afgezien, dat een gerechtelijke

20. B. Wessels, Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding”, diss.2003,
p. 152 e.v.

21. Vgl. Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II, nr. 314.
22. Insolad Lustrumbundel 2011, p. 86 - 89.
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incassoprocedure doorgaans erg kostbaar is, omdat in veel gevallen arbitrage
blijkt overeengekomen te zijn, heeft de hoofdaannemer de mogelijkheid om
meerdere schadeclaims in verrekening brengen, zoals:
• Het resterende werk zal moeten worden gereedgemaakt door een derde, die –

gezien de vereiste snelle actie – zeker duurder zal zijn dan de failliet. De per
saldo hogere aanneemsom voor de resterende werkzaamheden is een schade-
post, die op grond van artikel 53 Fw voor verrekening in aanmerking komt.

• Een volgende verrekeningsmogelijkheid is de contractuele boete, die de
hoofdaannemer jegens een opdrachtgever vaak verbeurt bij het te laat
opleveren van het werk. Als gevolg van het faillissement van een onderaan-
nemer is de kans op een vertraagde oplevering groot. Op het moment van
verrekening is deze schadevordering nog een voorwaardelijke, maar deze kan
desondanks worden geverifieerd op grond van artikel 130 Fw en kan aldus
met inachtneming van het aldaar bepaalde in verrekening worden gebracht.

• Als gevolg van het door de onderaannemer niet meer kunnen nakomen van
contractuele garanties op het werk of op onderdelen daarvan lijdt de
hoofdaannemer eveneens schade. Hoewel daar anders over gedacht kan
worden,23 ben ik van mening, dat hier geen sprake is van een voorwaarde-
lijke vordering,24 maar dat deze vordering direct al geverifieerd kan worden
op basis van artikel 133 Fw: voor haar geschatte waarde in Nederlands geld
uitgedrukt. Een bouwwerk zonder garanties van bepaalde onderdelen is
immers minder waard dan mét deze garanties. Deze mindere waarde, die
door een deskundige kan worden vastgesteld25 treedt direct als schade op en
is dus zonder meer verrekenbaar.

In al deze gevallen, waar sprake is van een voorwaardelijke vordering, zal de
hoofdaannemer, los van zijn recht op verrekening, zich in elk geval op
opschorting van zijn betalingsverplichting kunnen beroepen met verwijzing
naar het bepaalde in artikel 6:52 jo 53 BW en 6:262 BW. Dit opschortingsrecht
heeft de hoofdaannemer uitdrukkelijk ook ten opzichte van de curator.26

• Indien op de aannemingsovereenkomst de WKA27 van toepassing is, loopt
de hoofdaannemer ingeval van een faillissement het bepaald niet denk-
beeldige risico, dat de failliete onderaannemer niet (volledig) voldaan heeft
aan diens afdrachtverplichtingen van loonbelasting en sociale verzekerings-
premies. In dat geval is de hoofdaannemer ten opzichte van de Belasting-
dienst hoofdelijk aansprakelijk voor deze niet verrichte afdrachten. Als

23. Bijvoorbeeld Van Andel in zijn noot onder JOR 2004/184.
24. Onder opschortende voorwaarde, dat een aanspraak op garantie ontstaat.
25. Bijvoorbeeld aan de hand van de verzekeringspremie, die het gemis aan garanties dekt.
26. Memorie van antwoord II, Parlementaire Geschiedenis 6, p. 211.
27. Artikel 35 Invorderingswet.
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gevolg van dit hoofdelijk schuldenaarschap verkrijgt de hoofdaannemer een
regresvordering op de onderaannemer. In zijn arrest van 18 december
199228 heeft de Hoge Raad beslist, dat de hoofdaannemer deze regres-
vordering op grond van artikel 53 Fw kan verrekenen met zijn schuld aan de
failliete ondernemer terzake openstaande facturen met betrekking tot het-
zelfde werk, omdat deze regresvordering voortvloeit uit de overeenkomst
van onderaanneming, waarin besloten ligt, dat hoofdelijke aansprakelijkheid
ontstaat, die tot een regresvordering kan leiden.

Via een andere weg kwam de Advocaat-Generaal Koopmans voorafgaande aan
dit arrest tot een zelfde resultaat: hij concludeerde, dat de regresvordering reeds
voorwaardelijk ontstond, telkens op de tijdstippen, dat de aansprakelijkheid
ontstond, te weten op het tijdstip van het uitbetalen van de lonen. Van
Schilfgaarde in zijn noot onder het arrest is het overigens met beide zienswijzen
eens.

Sedert de arresten van 3 juni 1994,29 3 mei 200230 en 9 juli 200431 mocht er van
uitgegaan worden, dat als regel in het burgerlijk recht geldt, dat een regresvorde-
ring, ongeacht of deze aan een hoofdelijk schuldenaar of aan een borg toekomt,
reeds – voorwaardelijk – ontstaat op het ogenblik, dat het hoofdelijk schuldenaar-
schap of de borgtocht wordt aangegaan en onvoorwaardelijk wordt, zodra de
hoofdelijk schuldenaar of de borg door de schuldeiser wordt aangesproken en aan
hem heeft betaald. Nog zeer onlangs heeft de AG Niessen in zijn conclusie,
voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad de dato 9 maart 201232 de
bovengenoemde vaste regel van het voorwaardelijk bestaan van een regresvorde-
ring onderstreept aan de hand van onder meer de hierboven genoemde uitspraken
Brandao/Joral en Bannenberg q.q./NMB Heller.33 De Hoge Raad ondersteunt die
vaste zienswijze in genoemd arrest. Niets aan de hand zou men denken.

Echter, nog geen maand later, op 6 april 201234 wijst ons hoogste rechtscollege
een arrest, waarin het met zoveel woorden overweegt,35 dat een regresvordering
uit hoofde van artikel 6:10 BW “pas ontstaat, indien de hoofdelijk verbonden
schuldenaar de schuld voldoet voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat.”Dat
dit beslist geen “slip of the pen” was, blijkt uit het feit dat de Hoge Raad in

28. NJ 1993, 734 (Harko/Groen-Kelderman q.q.).
29. NJ 1994, 340 (Nederlandse Antillen/Komdeur q.q.).
30. NJ 2002, 393 (Brandao/Joral).
31. NJ 2004, 618 (Bannenberg q.q./NMB Heller).
32. JOR 2012/171 en 172 m.nt. Tekstra.
33. Zie de conclusie van A-G Niessen, onderdeel 4.1 t/m 4.4 en 5.7.
34. RvdW 2012/534.
35. R.o. 3.6.
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diezelfde rechtsoverweging overweegt: “Daarom moet, anders dan wel is
afgeleid uit een aantal eerdere uitspraken van de Hoge Raad, tot uitgangspunt
dienen dat de regresvordering van een hoofdelijk verbonden schuldenaar pas
ontstaat op het moment, dat hij de schuld aan de schuldeiser voldoet voor meer
dan het gedeelte dat hem aangaat.” Voor deze eerdere uitspraken, waaruit een
andere uitkomst zou zijn afgeleid, verwijst de Hoge Raad onder meer naar de
hierboven met noot 24 tot en met 26 genoemde drie uitspraken.

Opmerkelijk is in dit verband, dat Faber altijd heeft betoogd en is blijven
volhouden, dat de leer van de Hoge Raad met betrekking tot het ontstaans-
moment van een regresvordering onjuist is en dat er geen sprake is van een
voorwaardelijk ontstaan ervan, maar dat een regresvordering de facto pas
ontstaat als de borg of hoofdelijk schuldenaar – na aangesproken te zijn –

daadwerkelijk heeft betaald aan de schuldeiser. Faber lijkt nu dan toch gelijk te
hebben gekregen.36

Nogal flauw vind ik, dat de Hoge Raad zijn eerdere overduidelijke
uitspraken over dit onderwerp thans afzwakt door te overwegen, dat door
iedereen in het verleden kennelijk deze uitspraken verkeerd zijn uitgelegd. Dit
is beslist niet zo. Ik nodig de Hoge Raad uit om zelfs nog eens naar zijn toen
gebruikte bewoordingen te kijken.

Tekstra in zijn noot onder het arrest van 9 maart 201237 constateert weliswaar
de ommezwaai van de Hoge Raad, maar meent dat de Hoge Raad dit beperkt tot
de zogenaamde regresvordering van de hoofdelijk schuldenaar en dat het
ontstaansmoment van zo’n vordering voor de borg onveranderlijk het eerdere
moment is, dat de borgstelling wordt aangegaan. Ik ben het hiermee niet eens,
omdat uit artikel 7:866 BW blijkt, dat de wetgever de regresvordering van de
hoofdelijk schuldenaar en van de borg gelijk stelt. Of heeft de Hoge Raad
wellicht een onderscheid aangebracht tussen een regresvordering van hoofde-
lijke schuldenaren van een verbintenis uit de wet (in casu was immers sprake
van een onrechtmatige daad) en van een verbintenis uit overeenkomst? Dat is
haast niet voorstelbaar, want artikel 6:10 BW maakt geen onderscheid in de
bron van de hoofdelijkheid.

Het is wachten op een verduidelijking van de Hoge Raad en de visie van andere
schrijvers. Vooralsnog ben ik van mening, dat de Hoge Raad in werkelijkheid is
omgegaan op dit onderwerp, ook al geeft hij dat niet toe.

36. Faber: “Enige beschouwingen over het ontstaan van regresvorderingen” in NTBR 1995,
p. 35-40 en 154-156; voorts noot onder Rb. Rotterdam 12 februari 1998, JOR 1998/53.

37. Nogmaals JOR 2012/171 en 172.
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Als gevolg van dit arrest van 6 april jongstleden is er echter grote onduidelijk-
heid ontstaan voor onder meer een hoofdaannemer, die door de curator van de
failliete onderaannemer tot betaling wordt gesommeerd, terwijl hij door de
Belastingdienst nog niet is aansprakelijk gesteld op grond van de WKA, doch
wel het gerechtvaardigde vermoeden heeft dat dit te zijner tijd zal gebeuren. Is
hij wél al aansprakelijk gesteld, dan kan hij zich nog altijd op verrekening
beroepen op grond van de leer van de Hoge Raad in het arrest van 18 december
1992;38 het probleem bestaat dus enkel in het geval hij nog niet aansprakelijk is
gesteld, terwijl hij wél al tot betaling van openstaande facturen is gesommeerd.
In dat geval komt hem evenmin een opschortingsrecht toe, omdat er nog geen
“daartegenover staande verplichting” ex artikel 6:263 BW is ontstaan. In
artikel 136 lid 2 Fw kan men echter tóch weer een verrekeningsmogelijkheid
lezen.39

Kortom: over dit onderwerp zal de komende tijd nog veel gediscussieerd
worden.

III. Retentierecht

In de bouw wordt de laatste tijd vaker gebruik gemaakt van het retentierecht.
Artikel 3:219 BW laat ook het uitoefenen van retentierecht over een onroerende
zaak toe. In geval van wanbetaling door de opdrachtgever pleegt de aannemer
nog wel eens – naast het stilleggen van het werk – een hek om de bouwplaats
aan te brengen met bordjes erop in de trant van “verboden toegang; op dit werk
wordt retentierecht uitgeoefend door…”. Aldus schort de aannemer zijn
contractuele plicht tot afgifte (in casu “vrijgave”) van het bouwwerk op, zolang
zijn vordering niet wordt voldaan. De wet geeft aan de retentor een bijzonder
voorrecht op de opbrengst van de zaak (artikel 3:292 BW), maar geeft hem
geen recht van parate executie, behalve ingeval van faillissement zich de
situatie vóórdoet, als genoemd in artikel 60 lid 3 Fw. Wil de retentor gebruik
maken van zijn voorrecht zal hij dus eerst een executoriale titel moeten hebben.
Hij zal zijn vordering dus bij de rechter aanhangig moeten maken en een vonnis
zien te verkrijgen. Bij de verdeling van de executie–opbrengst heeft hij daarna
voorrang.

Het hek op de bouwplaats is noodzakelijk om de toegang voor derden te
kunnen verhinderen, teneinde de feitelijke heerschappij, die de retentor over de
zaak moet uitoefenen, te benadrukken. Retentierecht is anders niet kenbaar voor
derden, omdat het geen zogenaamd inschrijfbaar feit is in de zin van artikel 3:17

38. NJ 1993, 734 (Harko/Groen-Kelderman).
39. “zal verkrijgen” staat er immers ook genoemd.
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BW. Volgens vaste jurisprudentie40 oefent de retentor deze feitelijke heer-
schappij uit indien hij “houder” is van de zaak in de zin van artikel 3:108 BW.
Dit is grotendeels een feitelijke vaststelling en het kan zelfs zo zijn, dat een
derde nog altijd toegang tot de onroerende zaak heeft, terwijl desondanks de
feitelijke heerschappij door de retentor wordt vastgesteld.41

De retentor zal zijn recht ook kunnen uitoefenen tegen een derde met een ouder
recht, indien zijn vordering voortspruit uit een overeenkomst, die de schulde-
naar bevoegd was met betrekking tot de zaak aan te gaan, ofwel hij geen reden
had om aan de bevoegdheid van de schuldenaar te twijfelen, zo luidt
artikel 3:291 lid 2 BW. Aldus zal de retentor zijn recht ook tegenover de
hypotheekhouder kunnen uitoefenen. In geval van een faillissement instrueert
artikel 57 lid 3 Fw de curator.

Hoe een onbetaald gebleven onderaannemer zijn retentierecht moet uitoefenen
zal afhangen van het type prestatie, dat hij heeft geleverd en van de feitelijke
mogelijkheid om heerschappij over de zaak uit te oefenen. Een schildersbedrijf
bijvoorbeeld, dat als enige onderaannemer werkzaam is in een hal, zal
eenvoudiger deze vereiste heerschappij kunnen uitoefenen, dan indien er in
die hal meerdere onderaannemers aan het werk zijn. De onderaannemer kan zijn
retentierecht ook uitoefenen tegen de eigenaar op grond van artikel 3:291 lid 2
BW. Indien de eigenaar van de grond door natrekking inmiddels ook eigenaar is
geworden van het bouwwerk, dat de schuldenaar/aannemer heeft aangebracht,
kan de retentor/onderaannemer zijn retentierecht ook tegen deze eigenaar
inroepen en zal een faillissement van de schuldenaar/aannemer de positie van
de retentor ten opzichte van de eigenaar niet wijzigen. Dat dit tot specifieke
problemen kan leiden, blijkt uit een vonnis van de voorzieningenrechter van de
rechtbank Utrecht van 26 januari 201142 met een overzichtelijke noot van
Heilbron, waarin wordt aangegeven hoe de eigenaar in zo’n geval het beste kan
handelen.

Ingevolge artikel 60 Fw blijft het retentierecht in stand in geval van faillisse-
ment van de schuldenaar, maar in de praktijk biedt het de retentor vaak weinig
soelaas, omdat de curator de zaak kan opeisen en verkopen. De retentor behoudt
weliswaar zijn voorrecht, maar hij moet een omslag van de algemene faillisse-
mentskosten dulden bij de verdeling van de opbrengst. In geval van een
negatieve boedel ontvangt hij zelfs niets. De curator kan de vordering van de

40. HR 15 februari 1991, NJ 1991, 628; HR 23 juni 1995, NJ 1996, 216 en HR 6 februari 1998,
JOR 1998/82.

41. HR 5 december 2003, JOR 2004/92.
42. JOR 2012/192.
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retentor ook “lossen”, zoals voorzien in de tweede zin van lid 2 van artikel 60
Fw, doch deze constructie komt in de praktijk weinig voor. Dit levert immers
niet snel een voordeel voor de boedel op. De retentor kan de curator een
redelijke termijn stellen, binnen welke termijn de curator moet kenbaar maken
wat hij doet. Heeft hij binnen die termijn de zaak niet verkocht, dan verkrijgt de
retentor het recht van parate executie. Betreft het echter een registergoed dan
dient de retentor binnen 14 dagen na het verstrijken van bovengenoemde
redelijke termijn per exploot aan de curator aan te zeggen, dat hij tot executie
overgaat en dit exploot moet hij in de openbare registers inschrijven, bij
gebreke waarvan hij voornoemd recht van parate executie weer verliest.

IV. Het voorrecht van de (onder)aannemer

Artikel 3:285 lid 1 BW bepaalt, dat de aannemer “wegens bearbeiding van een
zaak” een voorrecht heeft op (de opbrengst van) die zaak voor zijn vordering,
die voortvloeit uit deze overeenkomst tot aanneming. Dit voorrecht geldt zowel
voor een roerende als voor een onroerende zaak.43 In artikel 2:286 lid 2 BW is
dit voorrecht uitgewerkt ten aanzien van bearbeiding van een gebouw, dat in
appartementen is verdeeld; in dat geval rust het op het appartementsrecht, in die
zin dat het rust op ieder appartement voor het bedrag, waarvoor de eigenaar van
dat appartement aansprakelijk is.

Het voorrecht is beperkt tot de vordering van de “kleine zelfstandige”. Het geldt
enkel voor een eenmanszaak, indien de eigenaar zelf aan dit soort werkzaam-
heden pleegt deel te nemen of, ingeval van een vennootschap of v.o.f., indien de
bestuurders of vennoten dit plegen te doen. In de aanloop naar de totstandko-
ming van het huidige BW werd aanvankelijk aanbevolen door de commissie
Houwing om het voorrecht geheel te laten vervallen,44 doch sociale overwe-
gingen hebben de grondslag gevormd om het voorrecht voor de kleine
zelfstandige te handhaven. Het mag duidelijk zijn dat de hier door de wetgever
aangelegde maatstaf arbitrair is en tot onzekerheden kan leiden.

In veel gevallen zal de (onder)aannemer naast dit voorrecht ook het retentie-
recht tot zijn beschikking hebben, indien hij nog de macht uitoefent over de
betreffende zaak. De positie van een retentor is echter sterker, mogelijk reden
waarom er minder gebruik gemaakt wordt van het voorrecht van artikel 3:285
lid 1 BW, hoewel dit voorrecht gaat boven het voorrecht van de bezitloos

43. NvW, Parl. Gesch. 3, p. 868.
44. Asser/Van Mierlo en Van Velten 3-VI 2010 nr. 481.
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pandhouder, aldus bepaalt lid 2 van dit wetsartikel, hetgeen in overeenstem-
ming is met oudere rechtspraak.45 Een andere reden, waarom vaker het recht
van retentie wordt gehanteerd, is dat de vordering met het voorrecht van de
(kleine) aannemer, in tegenstelling tot het voorrecht van de retentor, niet kan
worden verhaald op zaken, die aan een ander dan de schuldenaar toebehoren.
Dit geldt in beginsel ook indien er in opdracht van de huurder werkzaamheden
zijn verricht. Dit is slechts anders, indien de huurder door de eigenaar
gemachtigd was om de opdracht aan de aannemer te verstrekken. Via de
omweg van een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking zal de vorde-
ring op de eigenaar van het gebouw niet bevoorrecht zijn, ingeval de huurder
zonder volmacht heeft geopereerd, aangezien artikel 3:285 lid 1 BW bepaalt,
dat de bevoorrechte vordering moet voortvloeien uit een overeenkomst tot
aanneming van werk.46

V. Bodemzaken

In veel faillissementen bestaat het belangrijkste actief in de boedel uit de
opbrengst van de bodemzaken, omdat op grond van artikel 57 lid 3 Fw deze
opbrengst via de boedel loopt ten behoeve van de Belastingdienst, die echter,
vóórdat hij uitbetaald wordt, een omslag van de algemene faillissementskosten
moet dulden. Tot deze algemene faillissementskosten behoort in de eerste plaats
het curatorsalaris, waardoor begrijpelijk wordt dat de meeste curatoren bij de
aanvang van een faillissement grote interesse tonen voor de aanwezigheid van
bodemzaken. In een faillissement van een onderaannemer zal men echter
weinig bodemzaken aantreffen, buiten de standaard karige kantoorinrichting,
die in veel gevallen zelfs door de kringloopwinkel geweigerd zal worden.

Het gemis aan bodemzaken is echter niet zo vreemd, als men bedenkt, dat –
buiten de administratie – de werkzaamheden van een onderaannemer op de
bouwprojecten plegen plaats te vinden.

Curatoren zouden daarom op het idee kunnen komen om de bestelbusjes, die
veelal door onderaannemers zoals schilders- en installatiebedrijven worden
ingezet, te beschouwen als de “bodem” van de onderneming en de inhoud van
die busjes (o.a. gereedschappen) als bodemzaken aan te merken. De inhoud van
deze busjes kan immers, vooral bij installatiebedrijven e.d., een behoorlijke
waarde vertegenwoordigen. Men zou kunnen redeneren, dat de onderneming
grotendeels vanuit die busjes wordt gedreven, omdat de daarbij behorende

45. HR 6 maart 1970; NJ 1970, 433 (Van Wessem q.q./Trafic) en HR 7 maart 1975; NJ 1976, 91
(Van Gent & Loos-arrest).

46. Asser/Van Mierlo en Van Velten 3 VI 2010 nr. 483.
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werknemers hun werkzaamheden vanuit die busjes verrichten en die busjes
’s avonds zelfs bij hun woonhuis parkeren.

Deze illusie moet ik meteen wegnemen; onder bodem wordt verstaan het
perceel of gedeelte ervan, dat bij de belastingschuldige – voor welk doel dan
ook – in gebruik is en waarover hij onafhankelijk van anderen, de feitelijke
beschikking heeft.47 Deze omschrijving duidt al meteen op een onroerende
zaak, welke uitleg gevolgd is door de rechtbank Rotterdam,48 die besliste dat
een schip niet als bodem kan worden aangemerkt, omdat het een roerende zaak
is, ook al is het een registergoed. Deze zienswijze wordt gedeeld door
Tekstra.49 Dat zo zijnde moet men aannemen, dat zowel een baggerschip als
bijvoorbeeld een SRV-wagen geen bodem vormen, enkel omdat het geen
onroerende zaken zijn, hoewel niet aan twijfel onderhevig is, dat de onderne-
ming in die ruimte gedreven wordt.

VII. Slot

Ik hoop met deze bijdrage aan curatoren die nog niet zo veel ervaring hebben
met faillissementen van onderaannemers, enkele handvatten te hebben ge-
leverd, die bruikbaar zijn bij de afwikkeling van zo’n faillissement.

47. Leidraad invordering 2010, artikel 21 en 22 Invorderingswet.
48. Rb. Rotterdam 14 december 1990, V-N 1991, p. 237.
49. Handboek Fiscaal Insolventierecht 2011, Hst. 5, par. 5.2.
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De verpanding van huurpenningen bij
vastgoedfinanciering

A.J. TEKSTRA EN H.H. KREIKAMP1

1. Inleiding

Bij de financiering2 van vastgoed kunnen diverse zekerheden worden gevestigd.
De meest gangbare zekerheid is een hypotheekrecht op het te financieren
vastgoed. De financier heeft de onroerende zaak/zaken dan als onderpand voor
de terugbetaling van de financiering, inclusief de rente en kosten. Bij deze wijze
van zekerheidsverschaffing is de vooronderstelling dat het vastgoed voldoende
waardevast is om dekking te (blijven) verlenen voor de financiering. Deze
aanname is in de afgelopen periode op losse schroeven komen te staan, met
name vanwege de crisis in de vastgoedsector. Het gevolg daarvan is dat in veel
gevallen een situatie van ‘onderdekking’ ten aanzien van de hypothecaire zeker-
heden is ontstaan. De waardevermindering van het betreffende vastgoed wordt
primair veroorzaakt door een overcapaciteit in de vastgoedmarkt en veel leeg-
stand.

Naast deze hypothecaire zekerheid, kan een vastgoedfinanciering ook worden
verstrekt met als zekerheid een pandrecht op de huurinkomsten/huurpenningen
die de verhuur van het vastgoed zal opleveren. De zekerheid in verband met het
vastgoed wordt in dat geval direct gekoppeld aan de cash flow (lees: inkom-
stenstroom) van het vastgoed. Daarmee lijkt een pandrecht op huurpenningen
op zichzelf een interessante zekerheid te bieden. In de Nederlandse verhou-
dingen is echter sprake van een beperkte zekerheid, zo zal hierna nog blijken.
Als het er op aankomt in de lakmoesproef van een faillissement (of ook
surseance) van de schuldenaar, blijken de nog te verschijnen huurpenningen
niet onder het pandrecht te vallen.

1. Mr. dr. A.J. Tekstra en mr. drs. H.H. Kreikamp zijn advocaat bij Blauw Tekstra Uding te
Amsterdam.

2. Wij houden een breed begrip financiering aan: het betreft niet alleen kredietverlening maar
ook financiering door anderen dan financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld door de
aandeelhouders of andere betrokkenen bij het vastgoed.
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In deze bijdrage wordt, mede aan de hand van een casuspositie, ingegaan op de
juridische aandachtspunten die bij verpanding van deze huurpenningen een rol
kunnen spelen. De volgende onderwerpen komen aan bod. Om te beginnen wordt
onderzocht welke voorwaarden zijn verbonden aan de verpanding van huur-
penningen en hoe die van invloed kunnen zijn op een surseance of faillissement
van een verhuurder/kredietnemer. Daarbij is van belang dat de nog te verschijnen
huurpenningen vallen aan te merken als toekomstige vorderingen. Vervolgens
wordt onderzocht wat de gevolgen kunnen zijn van een onverpandbaarheidsbe-
ding en een verpandingsverbod ten aanzien van de huurpenningen, dan wel van
een afspraak dat de kredietnemer geen pandrechten op de huurpenningen zal
verlenen zonder de toestemming van de (eerste) kredietverschaffer. Daarna wordt
aandacht besteed aan de situatie dat er meerdere pandrechten zijn gevestigd op
dezelfde huurpenningen en één of meer van de pandhouders tot uitwinning willen
overgaan.

2. Voorwaarden voor de verpanding van huurpenningen

Art. 3:239 lid 1 BW stelt als voorwaarde voor een stil pandrecht op vorderingen,
te vestigen bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte, dat de vordering
ten tijde van de vestiging van het pandrecht reeds bestaat of rechtstreeks zal
worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding.3 Voor de
verpanding van huurpenningen betekent deze voorwaarde dat alleen de huurin-
komsten uit de op het moment van de verpanding bestaande huurrelaties onder het
pandrecht zullen vallen. Huurcontracten met nieuwe huurders, die pas na het
verpandingsmoment tot stand komen, vallen derhalve niet onder het pandrecht.4

Om er zeker van te zijn dat alle huurinkomsten onder het pandrecht vallen,
zal derhalve regelmatig een vernieuwde verpanding moeten plaatsvinden. Voor
financiële instellingen zal dit weinig problemen opleveren, aangezien zij veelal
werken met een verzamelpandakte die van dag tot dag bij de fiscus wordt

3. Zie over deze voorwaarde in meer uitgebreide zin A.J. Verdaas, Stil pandrecht op
vorderingen op naam, (diss.) 2008, Kluwer, p. 158 e.v. Interessant is nog de figuur van
de herverpanding, die in de praktijk overigens weinig voorkomt. Zie daarover recentelijk
K.J. Krzeminski, ‘Rangwisseling bij herverpanding: gevolgen voor derden?’, WPNR 2012/
6929, p. 343-349. Verder is nog interessant of er tussen de pandhouders onderling een
‘contractuele rangwisseling’ mogelijk is. Zie daarover Schuijling in zijn JOR-noot, nr. 2.1
bij de, in pararagraaf 4 nader te behandelen, uitspraak van de Rb. te Zutphen van 19 oktober
2011, JOR 2012/61.

4. Een bijzonder geval kan nog zijn dat er nog geen huurcontract is getekend, maar wel al een
beginselovereenstemming is bereikt over de huur(voorwaarden). In dat geval kan wel sprake
zijn van een reeds bestaande rechtsverhouding in de zin van art. 3:239 lid 1 BW. In veel
andere rechtsstelsel wordt de eis van een bestaande rechtsverhouding niet gesteld. Zie
Verdaas, a.w., p. 168.
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geregistreerd.5 Voor andere pandhouders zal dit mogelijk meer problemen
opleveren. Zij zullen in ieder geval regelmatig een vernieuwde verpanding
moeten bewerkstelligen. Deze voorwaarde wordt overigens niet ondervangen
door te werken met openbare verpanding van de huurpenningen. Weliswaar geldt
dan niet de voorwaarde dat sprake moet zijn van een rechtsverhouding in de zin
van art. 3:239 lid 1 BW, maar de pandhouder zal wel bekend moeten zijn met de
huurders om de verpanding bekend te maken. Die bekendheid is er nog niet.6

Als alternatief voor een stil pandrecht op de huurpenningen kan nog worden
gedacht aan een stille cessie.7 De voorwaarde dat de vordering (op het tijdstip
van de cessie) reeds dient te bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit
een dan reeds bestaande rechtsverhouding geldt dan eveneens.8 Bij een
openbare cessie zal de persoon van de huurder bekend moeten zijn, evenals
bij de openbare verpanding. Bij de stille cessie bestaat het gevaar dat de
rechtsverhouding, waar de cessie op is gebaseerd moet worden beschouwd als
een fiduciaire zekerheidsrelatie, waardoor die wordt getroffen door het verbod
van art. 3:84 lid 3 BW.9

Sinds het arrest WUH/Emmerig q.q., ook wel aangeduid als het (WUH/)Onex-
arrest10 staat vast11 dat nog niet verschenen huurtermijnen, vanuit de positie

5. Zie HR 3 februari 2012 (Dix q.q./ING Bank), JOR 2012/200, B.A. Schuijling, NJ 2012, 261,
F.M.J. Verstijlen, RI 2012/31. De vraag doet zich voor of de financiële instellingen in dit
soort gevallen, door de toepassing van de constructie met de verzamelpandakte wel een
voldoende inzicht hebben in de gegevens over de huur. De pandhouder zal immers tijdig de
huurders mededeling moeten doen van het pandrecht. Het lijkt daarom van belang dat
de pandhouder een regelmatig overzicht krijgt van de lopende huurovereenkomsten met de
NAW-gegevens van de huurders. Zie recentelijk over een (kennelijk) gebrek aan informatie
voor de pandhouder bij Eurocommerce: Vzr. Rb. Zwolle 23 mei 2012, LJN BW6457.

6. Zie Verdaas, a.w., p. 169.
7. Zie voor andere alternatieven, die hier niet verder worden uitgewerkt (zoals vruchtgebruik,

contractsoverneming en afsplitsing van rechtsverhoudingen) M.H.E. Rongen, Cessie, (diss.)
2012, Kluwer, p. 452.

8. Art. 3:94 lid 3 BW.
9. Zie Rongen, a.w., hoofdstuk VII en Hof Amsterdam 24 januari 2012, JOR 2012/164

(Lemstra q.q. en Van Voorst q.q./Fa-med), met noot Rongen. In dit verband verdient
vermelding dat ten aanzien van de huurpenningen geen sprake zal zijn van een financië-
lezekerheidsovereenkomst in de zin van art. 7:51 e.v. BW, aangezien geen sprake is van een
goed ex art. 7:51 lid 1, onder d, e of f, BW. Op een cessie ter nakoming van een
financiëlezekerheidsovereenkomst is het verbod van fiducia niet van toepassing (art. 7:55
BW).

10. HR 30 januari 1987, NJ 1987, 530 m.nt. G.
11. Het ligt niet voor de hand dat de Hoge Raad hier nog eens anders over gaat denken, zoals dat

wel geschiedde bij de regresvordering: zie het arrest ASR/Achmea (HR 6 april 2012, RI
2012/60).
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van de verhuurder gezien, als toekomstige vorderingen zijn te beschouwen. De
Hoge Raad heeft in dat arrest overwogen dat de vordering ten aanzien van niet
verschenen huurtermijnen, die niet geacht kunnen worden hun bestaan reeds te
zijn aangevangen op het tijdstip waarop de huurovereenkomst tot stand kwam,
afhankelijk is van toekomstig onzekere omstandigheden waaronder in het
bijzonder de daadwerkelijke verschaffing van het huurgenot. In het arrest
WUH/Emmerig q.q. leidde dit uitgangspunt ertoe dat de na het faillissement
van de verhuurder verschenen huurtermijnen niet onder de fiduciaire zekerheid
van de bank vielen. In de verhoudingen vanaf 1992 (invoering nieuw BW)
betekent dit dat de toekomstige huurtermijnen niet onder het pandrecht van de
bank vallen. In het niet lang daarna gewezen arrest Veenendaal q.q./Hogeslag
maakte de Hoge Raad uit dat in dit opzicht een (voorlopige) surseance van
betaling eenzelfde effect heeft voor de toekomstige huurpenningen als een
faillissement.12

Hieronder volgt een enigszins uit het leven gegrepen casus, die in de loop van
dit artikel in de beschouwingen zal worden meegenomen.

Casus
De BOB-Bank verstrekt financiering aan vastgoedfonds Real Estate B.V.
Naast de nodige hypotheekrechten bedingt de bank ook pandrechten op alle
huidige en toekomstige huurinkomsten. Real Estate spreekt met de BOB-
Bank af dat zij ten aanzien van het vastgoed geen zekerheden aan derden zal
verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de bank (een zogenaam-
de negative pledge). In de huurovereenkomsten tussen Real Estate en
haar huurders is steeds bepaald dat de huur per kwartaal dient te worden
voldaan, dit middels vooruitbetaling te betalen uiterlijk de week vooraf-
gaande aan het betreffende kwartaal. In enkele van de huurcontracten is,
op verzoek van de betreffende huurders, bepaald dat RealEstate niet
bevoegd is de huurvordering aan een derde over te dragen. Ondanks het
feit dat in de kredietafspraken tussen Real Estate en de BOB-Bank is
opgenomen dat al het betalingsverkeer via de rekeningen bij de BOB-
Bank zal lopen, betalen de huurders de huur steeds op een rekening-
nummer bij de CAL-Bank.

Er is ook een tweede financier, die een actieve rol speelt. Dit betreft één van
de aandeelhouders, genaamd ADHD B.V. De laatstgenoemde vennootschap

12. HR 15 maart 1991, NJ 1992, 605 m.nt. WMK. Volgens het arrest Van Berkel/Tribosa (HR
25 januari 1991, NJ 1992, 172 m.nt., HJS) heeft beslag op toekomstige huurpenningen niet
eenzelfde ‘blokkerend effect’ als faillissement of surseance. Anders gezegd: het beslag op de
huurpenningen onder de huurder raakt ook de toekomstige termijnen.
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bedingt als zekerheid voor de financiering eveneens een pandrecht op de
huidige en toekomstige huurinkomsten. Real Estate verklaart in de pandakte
dat zij tot verpanding bevoegd is.

Real Estate komt in financiële problemen en wordt genoodzaakt surseance
van betaling aan te vragen. Die wordt haar op 25 juni 2012 door de
rechtbank verleend. De meeste huurders hebben op dat moment de huur
voor het derde kwartaal van 2012 nog niet betaald. ADHD komt spoedig
van de surseance op de hoogte en besluit een deel van de huurders, voor
zover bij haar bekend, mededeling te doen van haar pandrecht. De BOB-
Bank doet nog geen mededeling, aangezien zij geen (onnodige) onrust bij
de huurders wil veroorzaken.

De vraag doet zich hier voor of de huurpenningen voor het derde kwartaal 2012
al verschenen (lees: opeisbaar) zijn op de dag van de surseanceverlening.
Meestal zal er een vaste datum zijn afgesproken, bijvoorbeeld betaling uiterlijk
vóór de eerste dag van het betreffende (nieuwe) kwartaal. In dit geval zou de
opeisbaarheidsdatum dus zijn 30 juni 2012. De huur over het derde kwartaal
2012 is dus op de surseancedatum nog niet verschenen en valt in dat geval niet
onder het pandrecht van de BOB-Bank en ADHD. Stel dat de surseancedatum
2 juli 2012 is, dan zou de huur over het derde kwartaal wel onder het pandrecht
vallen. Betoogd kan worden dat een dergelijke constatering niet geheel consequent
is, aangezien de huur vooruit moet worden betaald en het ook voor het derde
kwartaal 2012 nog niet zeker is of de verhuurder het huurgenot wel kan
verschaffen. Uit het arrest WUH/Emmerig q.q. volgt echter dat de verschenen
huurtermijnen niet onder het ‘toekomstigheidscriterium’ van de Hoge Raad valt.13

De complicaties in de casus vanwege het overdrachtsverbod en de negative pledge
en de gevolgen van de mededeling aan een deel van de huurders door ADHD van
haar (vermeende) pandrecht, komen in de volgende paragrafen aan de orde.

Doordat de na de surseanceverlening of faillietverklaring verschenen huur-
termijnen niet verpand zijn en dus in de boedel vallen, heeft de bewindvoerder
of de curator de mogelijkheid deze inkomsten aan te wenden in het belang van
en ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren. In dat kader zou hij/zij de
inkomsten als zekerheid kunnen geven ten behoeve van een eventueel boedel-
krediet. De situatie blijft wel onzeker, omdat de huurders mogelijk de surseance

13. Zie Van der Grinten in zijn NJ-noot bij het arrest, waar hij opmerkt: “Het arrest van de HR
moet m.i. aldus worden verstaan, dat een huurvordering een toekomstige vordering is,
zolang het tijdstip waarop zij moet worden voldaan, nog niet is aangebroken. Indien een
huurtermijn bij vooruitbetaling moet worden voldaan, is de vordering van deze termijn niet
langer een toekomstige vordering zodra betaling kan worden gevorderd.”
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of het faillissement kunnen aangrijpen om onder de huur uit te komen, onder
meer door de huurbetalingen eerst maar eens op te schorten. Het moet immers
wel vast staan dat de in surseance of faillissement verkerende verhuurder in
staat is het huurgenot te verschaffen.14 Dat zal niet altijd eenvoudig zijn.15 De
vraag doet zich voor of het van belang is dat, zoals in de casus, de financierende
bank zowel hypotheekhouder van de onroerende zaak is alsook een pandrecht
heeft op de huurinkomsten daaruit. Is het dan wel redelijk dat de huurpenningen
toch aan de boedel toekomen bij surseance of faillissement? Zou hier
een gebruiksvergoeding door de boedel aan de bank op zijn plaats zijn? Wij
menen dat in het huidige systeem van ons goederenrecht, zoals mede uitgewerkt in
het Onex-arrest, niet past dat de huurpenningen verschenen na faillissement of
surseance toch aan de bank zouden toekomen vanwege deze ‘dubbelpositie’ van
pand- en hypotheekhouder. Ook zien wij geen grond voor een gebruiksvergoeding.
Een dergelijke vergoeding kan mogelijk aan de orde zijn indien de zaak, die door
de bewindvoerder/curator wordt gebruikt, eigendom is van een derde. Dat is hier
echter niet het geval: de zaak is eigendom van de failliet/sursiet zelf.

Opgemerkt kan nog worden dat, anders dan naar Nederlands recht, naar Duits
recht een zekerheidsrecht op de toekomstige huurpenningen in beginsel niet
wordt geraakt door een insolventie van de verhuurder. Ook de toekomstige
huurpenningen blijven onder deze zekerheid (vergelijkbaar met een fiduciaire
cessie) vallen. Dit zou een reden kunnen vormen om een keuze te maken voor
Duits recht.16

14. Zie bijvoorbeeld E. Loesberg, ‘Gevolgen voor lopende huurcontracten van de faillietverkla-
ring van de verhuurder; de huurder als “separatist” in het faillissement van de verhuurder’, in
Faber e.a., Overeenkomsten en insolventie, Serie Onderneming en Recht 72, Kluwer 2012,
p. 109-119.

15. Vergelijk onder meer de situatie bij Eurocommerce, waar bij sommige huurlocaties het
beheer van de parkeergarages was uitbesteed aan een derde partij. Indien die niet door de
verhuurder wordt betaald voor het beheer, kan het zijn dat de beheerder over gaat tot sluiting
van de parkeerfaciliteiten. De huurders kunnen in reactie daarop weigeren (een deel van) de
huur te voldoen, dan wel de huurovereenkomst beëindigen wegens tekortkoming door de
verhuurder, ingeval het gebruik van de parkeergarage in de overeenkomst tussen huurder en
verhuurder is vastgelegd.

16. Zie HR 16 mei 1997, JOR 1997/77, H.L.E. Verhagen, NJ 1998, 585 m.nt. ThMdB
(Brandsma q.q./Hansa Chemie). Er zijn overigens ook veel financieringen vanuit Duitsland
verstrekt voor in Nederland gelegen vastgoed, voornamelijk kantoorpanden.
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3. De gevolgen van een onverpandbaarheidsbeding en een
verpandingsverbod en de negative pledge

3.1 Onoverdraagbaarheidsbeding en onverpandbaarheidsbeding
(art. 3:83 lid 2 jo.3:98 BW)

Volgens art. 3:83 lid 2 BW kan de overdraagbaarheid van vorderingsrechten
door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten. Volgens
het spraakgebruik is dan sprake van een overdracht- of cessieverbod. Het lijkt
zuiverder om te spreken van een onoverdraagbaarheidsbeding. Ingevolge
art. 3:98 BW kan ook de mogelijkheid van vestiging van beperkte rechten op
vorderingsrechten (zoals pandrechten op vorderingen) worden uitgesloten; in
dat geval wordt veelal gesproken van een verpandingsverbod. Hier is het
zuiverder te spreken van een onverpandbaarheidsbeding. Een schuldenaar kan
belang hebben bij een onoverdraagbaarheidsbeding (en/of een onverpandbaar-
heidsbeding), wanneer hij niet met een andere schuldeiser te maken wil hebben
dan zijn oorspronkelijke schuldeiser.17

Volgens de art. 3:81 lid 1 en 3:228 BW kan op alle goederen die voor
overdracht vatbaar zijn, een recht van pand worden gevestigd; op een onover-
draagbare vordering kan geen pandrecht worden gevestigd. Over de vraag of
een onoverdraagbaarheidsbeding in de weg staat aan de verpanding daarvan,
wordt in de literatuur verschillend gedacht. Volgens Verdaas kan een onover-
draagbare vordering naar geldend (maar volgens hem niet wenselijk) recht
niet worden verpand.18 Beekhoven van den Boezem en Bergervoet zijn van
oordeel dat een onoverdraagbaarheidsbeding normaliter aan verpanding in de
weg zal staan.19 In haar vonnis van 2 februari 2011 oordeelde de rechtbank
Maastricht20 dat de verpanding van een vordering waarvan bedongen is dat zij
niet overdraagbaar zal zijn krachtens art. 3:83 lid 2 BW (i.p.v. art. 3:228 BW)

17. Redenen daarvoor kunnen liggen in de persoon of kwaliteit van de schuldeiser. Voorbeelden
zijn tijd en kosten i.v.m. onderzoek naar de vraag aan wie bevrijdend betaald dient te worden
en het risico niet bevrijdend aan de verkeerde partij te hebben betaald, administratieve- en
boekhoudkundige kosten i.v.m. wijziging van schuldeiser, de mogelijkheden om te ver-
rekenen, etc. In huurverhoudingen kan een huurder met het beding willen bereiken dat hij
bevoegd is en blijft om tegenover de verhuurder zelf de verplichting tot huurbetaling op te
schorten indien en voor zover de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt (groot
onderhoud, verschaffen huurgenot e.d.).

18. Zie Verdaas, a.w., § 6.4.1., alwaar Verdaas de voor- en tegenargumenten van diverse auteurs
bespreekt.; zie voorts p. 118 en 119.

19. F.J.E. Beekhoven van den Boezem en G.J.L. Bergervoet, Uitleg van cessie- en verpan-
dingsverboden, TvI 2012/13.

20. Rb. Maastricht 2 februari 2011, JOR 2012/231 (Rabobank Centraal Zuid-Limburg Muur-
mans q.q.).
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ongeldig is. Overigens hebben partijen bij een overeenkomst wel de mogelijk-
heid om een overdraagbare vordering door een daartoe strekkend beding
onverpandbaar te doen zijn.21

Dat een beding waardoor de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht tussen
schuldeiser en schuldenaar wordt uitgesloten werking jegens derden heeft, is
door de Hoge Raad reeds bevestigd in zijn arrest Van Schaik q.q. / ABN Amro
van 29 januari 1993.22 Daarin overwoog de Hoge Raad dat (zie r.o. 3.4) “een
vordering, ook wat betreft de vraag of zij vatbaar is voor overdracht, ook
tegenover derden-verkrijgers wordt bepaald door de rechtsverhouding waaruit
zij voortvloeit en derhalve, ingeval die rechtsverhouding een overeenkomst is,
door hetgeen partijen bij die overeenkomst over en weer hebben bedongen
(…)”

In de zaak die leidde tot het arrest Oryx / Van Eesteren,23 had Oryx aan Elands
geld geleend en had Elands tot zekerheid van de terugbetaling haar bestaande
en toekomstige vorderingen op derden (stil) verpand aan Oryx. In een overeen-
komst die Elands met haar debiteur Van Eesteren had gesloten, was het
volgende beding opgenomen: “Het is de onderaannemer verboden zijn uit
deze onderaannemingsovereenkomst jegens de hoofdaannemer voortvloeiende
vorderingen zonder diens toestemming aan een derde te cederen, te verpanden
of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.”

Ten aanzien van dit beding tussen Elands en Van Eesteren overwoog de Hoge
Raad: “Weliswaar leidt een verpandingsverbod als dit niet tot beschikkings-
onbevoegdheid van de gerechtigde tot de vordering doch tot niet-overdraag-
baarheid van de vordering zelf, maar dat doet niet af aan de juistheid van het
oordeel dat het verpandingsverbod in de weg staat aan de geldigheid van de
verpanding en dat noch het feit dat Oryx niet op de hoogte was van het
verpandingsverbod noch het bepaalde in art. 3:36 BW tot een ander oordeel kan
leiden. Art. 3:83 lid 2 BW brengt immers mee dat de overdraagbaarheid van een
vordering kan worden uitgesloten door een beding als hier tussen EVN en
Elands is gemaakt. Anders dan het onderdeel betoogt, levert een overdracht
in strijd met zo’n beding niet slechts wanprestatie van de gerechtigde tot de
vordering tegenover zijn schuldenaar op, maar heeft het beding ongeldigheid
van die overdracht tot gevolg. Krachtens art. 3:98 BW geldt dit een en ander

21. Zie Verdaas, a.w. p. 119.
22. HR 29 januari 1993, NJ 1994, 171 m.nt. PvS (Van Schaik q.q./ABN Amro).
23. HR 17 januari 2003, NJ 2004/281 m.nt. H.J. Snijders en JOR 2003/52 m.nt. M.H.E. Rongen

(Oryx/Van Eesteren).
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ook voor verpanding. Daaruit volgt dat in dit geval de vordering ten gevolge
van het verpandingsverbod niet kon worden verpand.”

De verpanding was derhalve niet geldig omdat de vordering van Elands op Van
Eesteren een onoverdraagbare inhoud had (en niet omdat Elands beschikkings-
onbevoegd was); de inhoud van de vordering stond aan de verpanding ervan in
de weg.

3.2 Cessie- en verpandingsverboden: goederenrechtelijke werking?

Partijen kunnen de overdraagbaarheid van vorderingen op grond van art. 3:83
lid 2 BW goederenrechtelijk uitsluiten, maar kunnen ook alleen obligatoir de
overdracht van vorderingen verbieden. Volgens Beekhoven van den Boezem en
Bergervoet24 kan uit het arrest Oryx/Van Eesteren niet worden afgeleid dat
een cessie- of verpandingsverbod in zijn algemeenheid tot onoverdraagbaarheid
c.q. onverpandbaarheid van de vordering leidt, omdat art. 3:83 lid 2 BW niet de
werking van cessie- en verpandingsverboden regelt, maar de werking van
onoverdraagbaarheidsbedingen en onverpandbaarheidsbedingen. Volgens
Beekhoven van den Boezem en Bergervoet heeft ieder onoverdraagbaarheids-
of onverpandbaarheidsbeding goederenrechtelijke werking, maar is niet ieder
cessie- c.q. verpandingsverbod een onoverdraagbaarheids- of onverpandbaar-
heidsbeding.25

Of een cessie- en/of verpandingsverbod goederenrechtelijke werking heeft of
slechts verbintenisrechtelijke werking en wat partijen ten aanzien van de (on)
overdraagbaarheid en/of (on)verpandbaarheid van een vordering zijn overeen-
gekomen, moet door uitleg van hun overeenkomst worden vastgesteld.26

Beekhoven van den Boezem en Bergervoet hebben enige handvatten gegeven
voor de uitleg van cessie- en verpandingsverboden,27 waarbij niet alleen de
maatschappelijke context waarin de verboden moeten worden geplaatst een rol
speelt, maar tevens van belang is of het verpandingsverbod is geformuleerd als
eigenschap van de vordering (hetgeen goederenrechtelijke werking impliceert)
of als bevel/verbod gericht aan de rechthebbende (hetgeen duidt op louter
obligatoire werking). Indien partijen overeenkomen dat een vordering onover-
draagbaar is, dan maakt die onoverdraagbaarheid deel uit van de inhoud van de

24. F.J.E. Beekhoven van den Boezem en G.J.L. Bergervoet, Uitleg van cessie- en verpan-
dingsverboden, TvI 2012/13.

25. Zie eveneens Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, Goederenrecht, p. 76-77.
26. Zie Verdaas, a.w., p. 119.
27. Deze handvatten zijn lezenswaardig en nuttig, maar voor een bespreking hiervan is in het

kader van deze bijdrage geen ruimte.

De verpanding van huurpenningen bij vastgoedfinanciering

215



vordering en wordt het een eigenschap van de vordering. Derden hebben geen
invloed op die inhoud en eigenschap en om die reden heeft het beding dan
werking tegenover derden en goederenrechtelijk effect.28

Een recent voorbeeld van uitleg van een cessieverbod is te vinden in r.o. 4.4.
van het vonnis van de rechtbank Utrecht van 2 maart 2011:29 “Naar Nederlands
recht kunnen partijen de overdraagbaarheid van vorderingen goederenrechtelijk
uitsluiten (artikel 3:83 lid 2 BW). Partijen kunnen echter ook slechts obligatoir
de overdracht van vorderingen verbieden, en een zodanige afspraak heeft – naar
Nederlands recht – niet automatisch goederenrechtelijke werking. Intergamma
beroept zich voor haar verweer tegen de gestelde cessie slechts op het “niet
toegestaan” zijn van cessie op grond van artikel 21 lid 3 van de inkoopvoor-
waarden. Zowel die bewoordingen als de relevante tekst van bedoelde bepaling
zelf, die er louter over spreekt dat de verkoper […] zijn rechten niet “zal”
overdragen, duiden slechts op een (obligatoir) verbod, niet op (goederenrechte-
lijke) onoverdraagbaarheid.”

Indien een cessie- of verpandingsverbod louter obligatoire werking heeft, kan
de betreffende vordering wel worden gecedeerd of verpand. De schuldeiser zal
in dat geval uiteraard wel tekort schieten in de nakoming van zijn verbintenis
jegens de betreffende schuldenaar.

Indien er sprake is van een onverpandbare vordering, kan de pandhouder niet
op de voet van art. 3:239 lid 4 jo. 3:88 BW met succes een beroep doen op zijn
goede trouw. Er is in dat geval immers geen sprake van beschikkingsonbe-
voegdheid van de pandgever, maar van onmogelijkheid van verpanding als
gevolg van de inhoud en eigenschap die de pandgever en diens schuldenaar aan
die vordering hebben gegeven. Wel kan een derde (waaronder een pandhouder),
die een onoverdraagbaarheids- of onverpandbaarheidsbeding krijg tegengewor-
pen, onder omstandigheden bescherming ontlenen aan de algemene regeling
van art. 3:36 BW, wanneer hij afgaande op een door verklaringen en ge-
dragingen van de schuldenaar opgeroepen schijn, redelijkerwijs met het bestaan
van het beding geen rekening hoefde te houden.30 Deze beschermingsbepaling
zal in gevallen als de onderhavige niet snel gelden.

In onze casus is in enkele van de huurcontracten, op verzoek van de betreffende
huurders, bepaald dat Real Estate niet bevoegd is de huurvordering aan een

28. Zie F.E.J. Beekhoven van den Boezem, Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens
partijbeding (diss.) 2003, p. 57 en Verdaas, a.w. p. 118.

29. Rb. Utrecht 2 maart 2011, JOR 2012/195 ( Coface Finanz GmBh/Intergamma BV).
30. Zie Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, Goederenrecht, p. 77 en 117.
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derde over te dragen. Dat verpanding van de huurvorderingen (ook) verboden
is, staat niet in de huurcontracten. Real Estate heeft de huidige en toekomstige
huurinkomsten ondanks het cessieverbod verpand aan BOB-Bank (en, middels
een tweede pandrecht, aan ADHD BV). Real Estate schiet derhalve jegens de
betreffende huurders tekort in de nakoming van deze verbintenissen en is
aansprakelijk voor de als gevolg daarvan door die huurders geleden schade.
Indien de vorderingen niet overdraagbaar zijn, kunnen er ingevolge de art. 3:81
lid 1 jo. 3:228 BW geen pandrechten op gevestigd worden. De vraag is echter
of deze cessieverboden louter obligatoire werking hebben, of aangemerkt dient
te worden als een onoverdraagbaarheidsbedingen met goederenrechtelijke
werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW. Dit dient door uitleg van de
overeenkomsten tussen Real Estate en de betreffende huurders te worden
vastgesteld.

De bewoordingen van de cessieverboden (“niet bevoegd de huurvordering aan
een derde over te dragen”) duiden slechts op een obligatoir verbod en niet op
goederenrechtelijke onoverdraagbaarheid; de clausules zijn niet geformuleerd
als eigenschap van de vordering. Als wij kijken naar de maatschappelijke
context waarin de cessieverboden moeten worden geplaatst, dan is van belang
dat de cessieverboden, op verzoek van de huurders, zijn opgenomen in
overeenkomsten (en niet in de algemene voorwaarden) tussen commerciële
partijen. Real Estate kan als professionele partij worden beschouwd, zodat
verwacht mag worden dat zij zich juridisch heeft laten bijstaan bij de
totstandkoming van de overeenkomsten. Wat Real Estate betreft is er daarom
reden om objectiever uit te leggen en meer te kijken naar de tekst van de
overeenkomst. Die duidt op louter obligatoire werking. De vraag is echter of de
huurders ook als – gelijkwaardige – professionele partijen beschouwd kunnen
worden, die zich juridisch hebben laten bijstaan bij de totstandkoming van de
overeenkomsten. Meestal zal dat niet het geval zijn. Aannemende dat de
huurder in casu bijvoorbeeld een banketbakker is, die van een kennis heeft
gehoord dat hij het betreffende beding in het huurcontract moest laten opnemen,
dient bij de uitleg van het beding de subjectieve partijbedoeling te prevaleren.
Wij zouden als uitgangspunt willen nemen dat bij een overdrachtsbeperking
zoals in de casus, goederenrechtelijke werking bedoeld zal zijn, tenzij komt
vast te staan dat het betreffende beding slechts obligatoir is bedoeld.31 De
huurder beoogde overdracht van de vordering onmogelijk te maken en

31. Zie in dezelfde zin Verdaas (a.w. p. 118): “Dat partijen zich uitsluitend verbintenisrechtelijk
hebben willen binden en de onoverdraagbaarheid of onverpandbaarheid niet tot inhoud van
de vordering hebben willen maken ligt echter niet voor de hand. Zonder aanwijzing in die
richting moet het er voor worden gehouden dat partijen een dergelijk beding tot de inhoud
van de vordering hebben willen maken.”.
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goederenrechtelijke werking te creëren en het cessieverbod is op zijn verzoek in
de huurovereenkomsten opgenomen. Daarom concluderen wij dat de cessie-
verboden in de casus goederenrechtelijke werking hebben, zodat de verpanding
van de betreffende huurvorderingen ongeldig is.

3.3 Bezwaringsverbod/negative pledge

Real Estate heeft aan BOB-Bank pandrechten verleend op alle huidige en
toekomstige huurinkomsten en heeft met de BOB-Bank afgesproken dat zij ten
aanzien van het vastgoed geen zekerheden aan derden zal verstrekken zonder
voorafgaande toestemming van de bank (een zogenaamd bezwaringsverbod of
negative pledge). Desondanks heeft Real Estate aan ADHD B.V. eveneens
pandrechten op die huurinkomsten verleend.

Het bezwaringsverbod is een beding dat is overeengekomen tussen Real Estate
en BOB-Bank en niet tussen Real Estate en haar huurders. Het heeft aldus geen
goederenrechtelijke werking.32 Het bezwaringsverbod heeft geen invloed op de
inhoud van de vorderingen van Real Estate op haar huurders en staat niet in de
weg aan verpanding van de vorderingen op die huurders door Real Estate aan
ADHD B.V. De schending van het bezwaringsverbod zal in beginsel wel leiden
tot een tekortkoming van Real Estate in de nakoming van deze verbintenis
jegens BOB-Bank en tot de verplichting van Real Estate om de als gevolg
daarvan door BOB-Bank geleden schade te vergoeden. Gezien de aan Real
Estate verleende surseance van betaling is het uiteraard twijfelachtig of Real
Estate voldoende verhaal biedt.33

4. Botsende pandrechten op de huurpenningen

De casus in paragraaf 2 vermeldt dat de tweede pandhouder ADHD kort na de
surseanceverlening van Real Estate een deel van de huurders mededeling heeft
gedaan van haar (vermeende) pandrecht. Ook is gegeven dat de BOB-Bank, als
eerste pandhouder, geen mededeling doet aan de huurders van haar pandrecht.
Stel nu dat komt vast te staan dat de huur over het derde kwartaal 2012 reeds
opeisbaar was op het moment dat aan Real Estate surseance werd verleend. In
dat geval valt deze huur onder de pandrechten van de BOB-Bank en ADHD.

32. In zijn noot onder het in JOR 2012/86 gepubliceerde arrest van het Hof Amsterdam
(notariskamer) van 24 mei 2011, wijst Tollenaar er nog op dat art. 6:252 BW volgens lid 5
van die bepaling niet van toepassing is op verplichtingen die een rechthebbende beperkt in
zijn bevoegdheid om een registergoed te bezwaren.

33. Het instellen van een vordering op grond van onrechtmatige daad door BOB-Bank op de
bestuurder(s) van Real Estate lijkt een beter alternatief.
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Art. 3:346 lid 1 BW bepaalt dat, zodra het pandrecht aan de debiteur is
medegedeeld, de pandhouder inningsbevoegd wordt.

Volgens art. 3:346 lid 3 BW komt, indien op de vordering meer dan één
pandrecht rust, de inningsbevoegdheid toe aan de hoogst gerangschikte pand-
houder.34 Het is niet geheel duidelijk hoe deze bepalingen in een geval als dit
moeten worden toegepast. De rechtbank te Zutphen is in een kort gedinguit-
spraak van 19 oktober 201135 van oordeel dat deze bepalingen tot gevolg
hebben dat de inningsbevoegdheid toekomt aan de hoogst gerangschikte
pandhouder die het pandrecht openbaar heeft gemaakt. Dit oordeel sluit aan
bij de heersende opvatting in de literatuur.36 Het volgen van deze heersende
leer37 leidt ertoe dat ADHD inderdaad tot geldige inning van de betreffende
huurpenningen kan overgaan.38

34. Buiten beschouwing blijft de situatie dat de pandhouder een schikking treft met de debiteur,
zonder medeweten of toestemming van de (curator van de) pandgever. Zie voor een recent
voorbeeld Rb. Rotterdam 6 april 2011, JOR 2012/226, J.W.A. Biemans, RI 2012/13.

35. JOR 2012/61 m.nt. B.A. Schuijling.
36. Zie het overzicht in de JOR-noot van Schuijling, onder nr. 3.2. In afwijking daarvan is

Vriesendorp van mening dat door de mededeling van een lager gerangschikte pandhouder de
inningsbevoegdheid bij de hoogst gerangschikte pandhouder komt te liggen, ondanks het
feit dat deze pandhouder zijn pandrecht niet heeft meegedeeld (WPNR 1997/6294, p. 824 en
WPNR 1998/6306, p. 191). Faber leidt uit art. 3:246 lid 3 BW af dat slechts de hoogst
gerangschikte pandhouder inningsbevoegdheid kan verwerven. Een lager gerangschikte
pandhouder kan, ondanks de mededeling van het pandrecht, volgens hem nimmer bevoegd
worden tot het incasseren van de vordering; zo lang de hoogst gerangschikte pandhouder
zijn pandrecht niet meedeelt berust in zijn optiek de inningsbevoegdheid nog bij de
pandgever. Zie N.E.D. Faber, Verrekening, (diss.) 2005, Kluwer, p. 287. Hij beroept zich
op de parlementaire geschiedenis en de prioriteitsregel. Zie over inning door de tweede
pandhouder voorts hof Leeuwarden 10 januari 2012, LJN BV0864 en de procedure in eerste
aanleg bij Rb. Leeuwarden 28 oktober 2009, JOR 2010/209.

37. Indien op de huurpenningen geen pandrechten zouden zijn gevestigd, maar deze (stil)
zouden zijn gecedeerd – aannemend dat het fiducia-verbod daar niet aan in de weg zou
staan – en ADHD daarvan mededeling zou hebben gedaan, zou de uitkomst hetzelfde zijn.
Grote complicaties zouden ontstaan ingeval dezelfde huurpenningen naar Duits recht stil
zouden zijn gecedeerd aan de BOB-Bank en naar Nederlands recht verpand aan ADHD.
Verder complicaties zijn mogelijk als het IVO van toepassing is vanwege een grens-
overschrijdende insolventie, met bijvoorbeeld een hoofdprocedure in Duitsland en een
secundaire procedure in Nederland en meerdere zekerheidsrechten zoals hiervoor genoemd
op de huurpenningen. Deze zeer specifieke gevallen, die aanleiding kunnen geven tot echte
juridische breinbrekers, blijven hier buiten beschouwing.

38. Schuijling wijst er in zijn JOR-noot terecht op dat inning van een verpande vordering door
een lager gerangschikte pandhouder (in beginsel) de aanspraken van de andere pandhouders
op de verdeling van het geïnde niet doet eindigen, zij het dat zich daarbij de nodige
complicaties kunnen voordoen vooral indien het geïnde door de (tweede) pandhouder niet
afgescheiden van diens vermogen wordt bewaard. Zie verder nr. 3.3 van diens noot.

De verpanding van huurpenningen bij vastgoedfinanciering

219



In de casus is sprake van een categorie huurders die geen mededeling heeft
gekregen van het pandrecht van de BOB-Bank of ADHD. Stel dat deze
huurders de huur gewoon voldoen, door betaling op het rekeningnummer bij
de CAL-Bank. Het gevolg hiervan zal zijn dat de BOB-Bank niet tot
verrekening kan overgaan conform de Mulder/CLBN-leer en genoegen zal
moeten nemen met een recht van voorrang op het aldus binnen gekomen
bedrag.39 Ook aan ADHD zal dan een recht van voorrang toekomen, zij het in
rang achter dat van de eerste pandhouder de BOB-Bank.

5. Slotopmerkingen

Een pandrecht op huurpenningen vormt, naar Nederlands recht, een zekerheid
die in tijd beperkt is, omdat de nog niet verschenen huurpenningen slechts
een toekomstige vordering opleveren en er dus als het ware fixatie van het
pandrecht per datum surseance of faillissement plaats vindt. Desondanks zal
met name een hypotheekhouder er belang bij hebben dat de huurinkomsten niet
door een verhuurder aan een derde partij worden verpand. Het met de
verhuurder overeenkomen van een negative pledge zal niet het gewenste effect
hebben, omdat daaraan slechts een obligatoire werking toekomt. Ook bij een
cessie- of verpandingsverbod in de huurovereenkomsten zelf is nog niet
gegarandeerd dat er geen geldige pandrechten op de huurpenningen ten gunste
van derden kunnen worden gevestigd. Niet in alle gevallen zal immers de
conclusie zijn dat met het verbod een goederenrechtelijk effect wordt beoogd.
Wil de hypotheekhouder 100% zekerheid dat de vorderingen ter zake van de
huurpenningen niet rechtsgeldig aan derden kunnen worden verpand, dan zal
hij er voor moeten zorgdragen dat in de door de hypotheekgever te sluiten
huurovereenkomsten expliciet een verpandingsverbod is opgenomen, waarbij –
zo nodig onder verwijzing naar de betreffende wetsbepalingen (met name
art. 3:83 lid 2 jo 3:98 BW) – wordt aangegeven dat het verbod moet worden
aangemerkt als een onverpandbaarheidsbeding en derhalve goederenrechtelijke
werking toekomt.

Wenst een financier een minder beperkt pandrecht op de toekomstige huur-
penningen te verkrijgen, met name een pandrecht dat niet door een surseance of
faillissement van de verhuurder wordt ‘gefrustreerd’, dan zal hij moeten
uitwijken naar een naar buitenlands (bijvoorbeeld Duits) recht gevestigd
zekerheidsrecht.

39. HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471 m.nt. WMK, met name r.o. 3.4.3.
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FISCALITEIT EN VASTGOED





Omzetbelasting (btw), onroerend goed en insolventie

PROF. DR. R.N.G. VAN DER PAARDT1

1. Inleiding

In dit artikel wordt ingegaan op een aantal omzetbelastingaspecten welke
samenhangen met de bijzondere regelingen die gelden voor de verhuur en
overdracht van onroerende zaken, in het bijzonder gericht op situaties van
insolventie. Gelet op de samenhang van de btw-regelingen voor vastgoed en de
(veelal grote) financiële consequenties die daarmee verband houden, is voor een
goed begrip onvermijdelijk toch een aantal basisprincipes uit te werken, en
vervolgens in te gaan op problematiek die speelt in situaties van insolventie. Zo
wordt ingegaan op de regels bij verhuur van onroerende zaken en gevolgen van
herziening en herrekening van eerder in afrek gebrachte btw, ook ingeval een
bewindvoerder of curator wijzigingen bewerkstelligt met huurders. Datzelfde
geldt in belangrijker mate voor de gevolgen van levering van onroerende zaken
door bewindvoerders en curatoren, ingeval er al dan niet geopteerd wordt voor
een met btw belaste levering, de gevolgen van een onterechte optie, en voor
gevallen dat sprake is van overdracht in het kader van een algemeenheid van
goederen en diensten (geruisloze overgang van een – deel van een – onderne-
ming). Voorts wordt aandacht besteed aan de btw-verleggingsregelingen bij
optie voor btw-belaste levering en de verlegging bij executieverkopen en
tenslotte wordt ingegaan op de aansprakelijkheden bij de verbreking van de
fiscale eenheid bij faillissement.

2. Verhuur van onroerende zaken

Uitgangspunt bij de verhuur van onroerende zaken is dat deze dienst voor de
heffing van omzetbelasting (btw) vrijgesteld is. In sommige situaties is de
verhuur van onroerende zaken van rechtswege (verplicht) belast met btw. Met
btw belast zijn (i) de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en
machines, (ii) de verhuur in het kader van hotel, pension, kamp en vakantie-
bestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf
houden (iii) de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van
lig- en bergplaatsen voor vaartuigen (tenzij deze opgaan in de verhuur van een
andere onroerende zaak) en (iv) de verhuur van safeloketten. Daarnaast is een

1. Hoogleraar verbruiksbelastingen Erasmus Universiteit Rotterdam en als partner verbonden
aan Loyens & Loeff N.V. te Rotterdam.
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optie voor belaste verhuur mogelijk voor commercieel gebruikt vastgoed
(verhuur van woonruimte is altijd verplicht vrijgesteld). Deze optie voor
belastingheffing is alleen mogelijk voor huurders die de onroerende zaak
gebruiken voor doeleinden waarvoor zij een volledig dan wel nagenoeg
volledig recht op aftrek van btw hebben. ‘Nagenoeg volledig’ wil in dit
verband zeggen: voor 90% of meer. Wordt het keuzerecht voor belaste verhuur
uitgeoefend, dan is de huurder verplicht de verhuurder een door hem onder-
tekende verklaring te geven waarin staat dat hij het vastgoedobject in overeen-
stemming met het 90%-criterium gebruikt. De keuze blijkt uit de schriftelijke
verhuurovereenkomst of uit het verzoek aan de inspecteur om uitgezonderd te
worden van de vrijstelling.

Vervolgens beoordeelt de huurder zelf gedurende de looptijd van de huur-
overeenkomst of hij nog aan het 90%-criterium voldoet. Voldoet hij hier niet
meer aan, dan moet hij binnen vier weken na afloop van het desbetreffende
boekjaar zowel de verhuurder als de inspecteur met een schriftelijke verklaring
hiervan in kennis stellen. De btw-belaste verhuur zal hierdoor worden beëin-
digd, tenzij de onderschrijding van de 90%-grens in dat boekjaar redelijkerwijs
niet te voorzien was. In dat geval eindigt de btw-belaste verhuur met ingang van
het volgende boekjaar, althans indien er in dat boekjaar eveneens sprake is van
een onderschrijding van het 90%-criterium.

Indien een optie voor btw-belaste verhuur niet mogelijk is of komt te vervallen
binnen de herzieningstermijn, wordt de verhuurder die de btw als voorbelasting in
aftrek heeft gebracht, deze weer geheel of gedeeltelijk verschuldigd. De verhuur-
der zal het risico van deze btw-schade vooraf in het huurcontract moeten regelen
door middel van een btw-clausule, waarin staat dat de btw-schade zal worden
verhaald op de huurder. Deze schade kan onder meer bestaan uit:
1) de aan de fiscus terug te betalen herzienings-btw (zie par. 3);
2) de btw op het (groot) onderhoud en;
3) de eventuele btw op de indirecte kosten.

Wanneer de optie voor de verhuur van betrekkelijk nieuw vastgoed vervalt en
de vrijstelling van kracht wordt, zal een verhoging van de huurprijs met een
bedrag gelijk aan de btw niet voldoende zijn. Tijdens de herzieningstermijn kan
dit voor de verhuurder aanleiding zijn een btw-opslag te rekenen van 30% tot
zelfs 40% van de huur. Dit wordt veroorzaakt door de herzienings-btw,
waarvoor een hoger afschrijvingspercentage geldt (10%) dan voor het vastgoed
zelf. Na afloop van de herzieningstermijn zal de btw-schade voor de verhuurder
dan ook sterk dalen en kan de huuropslag voor de niet-opterende huurder veel
lager zijn (2% tot 5%).
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Heeft een bewindvoerder of curator te maken met btw-belast verhuurde
onroerende zaken, dan is alertheid vereist met betrekking tot de bestaande
opties (terecht geopteerd, zijn er verklaringen van huurders aanwezig?) en bij
huurcontract-verlengingen en nieuwe huurders (kan er geopteerd worden en zo
niet wordt de btw-schade verdisconteerd in een hogere huurprijs?).

3. Herrekening en herziening van in aftrek gebrachte BTW

Voor de aftrek van btw voor onroerende zaken vindt aan het einde van het eerste
boekjaar waarin de zaak in kwestie in gebruik is genomen, eventueel een correctie
plaats van de btw die bij aanschaf in aftrek is gebracht. Dus op basis van de
gegevens van dat eerste jaar wordt het aftrekrecht voor de totale btw voor dat jaar
definitief vastgesteld. Dit aftrekrecht is de basis voor de (eventuele) herziening
van de in aftrek gebrachte voorbelasting gedurende de herzieningsperiode.

In het jaar dat volgt op het jaar waarin het vastgoed in gebruik is genomen,
start de herzieningstermijn die loopt gedurende de volgende negen boekjaren.
Indien de ondernemer de btw die voor de aankoop of oplevering van een pand
in rekening is gebracht, in het eerste boekjaar (volledig) heeft teruggevorderd,
houdt de fiscus daarna nog gedurende negen boekjaren een evenredig aflopende
claim op die voorbelasting. Het boekjaar waarin de ondernemer het vastgoed is
gaan gebruiken, geldt als een volledig boekjaar waaraan 10% van de voorbe-
lasting kan worden toegerekend, ongeacht de datum van ingebruikneming.

De herzieningstermijn van tien boekjaren is alleen van toepassing op de
aankoop van vastgoed met btw, of op de oplevering van een nieuw vervaar-
digde onroerende zaak; voor diensten geldt de herzieningstermijn niet. Wanneer
de ondernemer bijvoorbeeld een bestaand pand heeft verbouwd, hetgeen voor
de btw niet als de vervaardiging van een nieuw pand kan worden aangemerkt,
is de herzieningsregeling, gedurende de negen boekjaren volgend op het jaar
van de verbouwing, niet van toepassing op de btw die hij hiervoor in aftrek
heeft gebracht. Maatgevend voor de aftrek van de btw op de verbouwings-
kosten is dan alleen het gebruik (belast en/of (deels) vrijgesteld) in het boekjaar
waarin de verbouwing is afgerond.

3.1 Herziening bij wijziging van gebruik

De voorbelasting wordt herzien als de aard van de onderneming en/of het
gebruik van het vastgoed in de loop van de herzieningstermijn verandert.
Wanneer de ondernemer een pand aanvankelijk volledig btw-belast gebruikt en
naderhand (gedeeltelijk) vrijgesteld gebruikt, wordt de voorbelasting herzien op
basis van 10% per boekjaar; in dit geval moet hij een deel van de voorbelasting
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terugbetalen, omdat het aandeel vrijgestelde activiteiten stijgt. Gedurende de
herzieningstermijn moet de ondernemer aan het eind van ieder boekjaar bepalen
of het aftrekpercentage in dat boekjaar nog overeenstemt met het percentage dat
gold in het boekjaar waarin het pand in gebruik werd genomen. Zo niet, dan
moet hij in dat boekjaar 10% van de voorbelasting herzien overeenkomstig de
geldende verhouding voor dat boekjaar. In de navolgende voorbeelden wordt
het boekjaar gelijkgesteld met het kalenderjaar, tenzij anders aangegeven.

Voorbeeld

Aanschaf pand: 1 juli 2012 1.000.000

btw/voorbelasting 19% 190.000

Totaal 1.190.000

De ondernemer heeft op 1 juli 2012 en de rest van dat jaar volledig recht op
aftrek van voorbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 gebruikt hij het pand voor 40% vrijgesteld van btw.
Aan het eind van 2014 moet hij herzien (terugbetalen): 10% × 190.000 ×
40% = 7.200.

Tot aan het eind van de herzieningstermijn (2021) dient de ondernemer jaarlijks
10% van de voorbelasting (in het voorgaande voorbeeld dus 19.000) te toetsen
aan de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik die voor het desbe-
treffende boekjaar bestaat.

3.2 Herziening en levering

In het voorgaande ging het om een volgtijdelijke wijziging van het gebruik van
een pand binnen de herzieningstermijn. Aan het einde van de herzienings-
termijn is de voorbelasting die in die termijn in aftrek is gebracht, in verhouding
tot de totale voorbelasting grofweg gelijk aan de verhouding tussen het belaste
gebruik en het totale gebruik gedurende de gehele herzieningstermijn.

Als het pand binnen de herzieningstermijn wordt geleverd, wordt hetzelfde
principe gevolgd als wanneer het binnen de herzieningstermijn (anders) zou
worden gebruikt, zij het dat over het restant van de herzieningstermijn in één
keer wordt afgerekend; dus niet per boekjaar. Bij fictie is namelijk bepaald dat
een vrijgestelde levering van een pand binnen de herzieningstermijn inhoudt dat
de leverancier het pand tot aan het eind van die termijn volledig vrijgesteld van
btw heeft gebruikt. Voor een btw-belaste levering wordt bij fictie bepaald dat de
leverancier het pand tot aan het eind van de herzieningstermijn volledig btw-
belast heeft gebruikt.

R.N.G. van der Paardt

226



Voorbeeld
Op 1 januari 2018 levert de ondernemer het eerder genoemde pand,
vrijgesteld van btw. Over de aangifteperiode januari 2018 is hij 4
(de resterende jaren van de herzieningstermijn van 2018 tot en met
2021) × 10% × 190.000 = 76.000 verschuldigd.

3.3 Kwalificatie herzienings-btw in faillissement2

Aangenomen wordt dat de herzienings-btw die opkomt bij de verkoop van een
pand in faillissement een boedelschuld betreft.3 Aan het ontstaan van de herzie-
nings-btw zal immers een handeling van de curator ten grondslag liggen. Dit hoeft
niet het geval te zijn bij een (feitelijke) wijziging in het gebruik van btw-belast
naar btw-vrijgesteld, bijvoorbeeld omdat de huurder tijdens het faillissement niet
langer aan het 90%-criterium voldoet. De herzienings-btw zal dan veelal een niet-
verifieerbare schuld (niet zijnde een boedelschuld) opleveren. Wordt vóór
faillissement niet langer aan de voorwaarden voor btw-belaste verhuur voldaan
of wijzigt het eigen gebruik van btw-belast in btw-vrijgesteld, dan zal het veelal
gaan om een faillissementsschuld.

In deze laatste situatie kan ook anders worden beweerd. Op grond van art. 13 lid 2
Uitvoeringsbeschikking OB 1968 vindt herziening plaats op basis van de voor het
boekjaar geldende gegevens bij aangifte over het laatste belastingtijdvak van dat
boekjaar.4 Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, dan vindt de correctie bij
maandaangifte plaats over het tijdvak december. Indien het faillissement vóór
december wordt uitgesproken, kan dus het standpunt worden ingenomen dat de
herzienings-btw in het geheel of deels (voor zover de herzienings-btw betrekking
heeft op de periode na faillissement) niet-verifieerbaar is.5

2. Zie over de kwalificatie van (omzet)belastingschulden onder meer B.G.A. Heijnen,
Oninbare vorderingen in de btw bij faillissement, Deventer: Kluwer 2010, p. 18-35 en de
aldaar aangehaalde literatuur.

3. A.J. Tekstra, ‘Handboek fiscaal insolventierecht’, par. 10.4, Sdu 3e druk, 2011.
4. Bij een levering van een pand binnen de herzieningsperiode geschiedt de herziening in één

keer bij de aangifte over het belastingtijdvak waarin de levering wordt verricht (art. 13a lid 2
Uitvoeringsbeschikking Wet OB 1968).

5. Anders: B.G.A. Heijnen, Oninbare vorderingen in de btw bij faillissement, Deventer:
Kluwer 2010, p. 31-33. Heijnen is van mening dat btw-schulden (materieel) ontstaan op
het moment van de initiële levering of dienst. Eventuele toekomstige correcties (zoals
herziening) zijn op dat moment voorwaardelijk of latent aanwezig. In de ogen van Heijnen
zou dit betekenen dat de herzienings-btw altijd (dus ook bij verkoop van een pand tijdens
faillissement door de curator) een faillissementsschuld oplevert als het pand door de failliete
ondernemer is aangekocht vóór faillissement.
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Voorbeeld
Met ingang van 1 januari 2013 voldoet een huurder niet langer aan de
voorwaarden voor btw-belaste verhuur. Het gebruik wijzigt van btw-belast
in btw-vrijgesteld. Op 1 juli 2013 gaat de verhuurder failliet. De curator
dient over de aangifteperiode december 2013 herzienings-btw aan te geven.

Hoewel de oorzaak voor de herziening is gelegen vóór faillissement, kan
worden betoogd dat het hier gaat om een niet-verifieerbare schuld (niet zijnde
een boedelschuld). De verplichting tot herziening ontstaat immers pas over het
aangiftetijdvak december 2013. Daarnaast (subsidiair) kan worden betoogd
dat het deels gaat om een faillissementsschuld (voor zover de herziening
betrekking heeft op de periode vóór faillissement) en deels om een niet-
verifieerbare schuld (voor zover de herziening betrekking heeft op de periode
tijdens faillissement). De omvang van de btw-herziening is immers afhanke-
lijk van het gebruik van het pand gedurende het gehele boekjaar.

3.4 Optie btw-belaste levering

Gelet op de gegeven voorbeelden is het voor een leverancier die een pand
binnen de herzieningstermijn levert, altijd voordelig te opteren voor een btw-
belaste levering. Heeft de leverancier bij de aankoop destijds alle voorbelasting
teruggevorderd, dan wordt de btw niet herzien. Heeft hij destijds niet alle
voorbelasting teruggevorderd, dan ontvangt hij alsnog een gedeelte van de
voorbelasting terug. Voor de keus wel of niet te opteren voor vrijstelling zal de
wens en de btw-positie van de koper een belangrijke rol spelen. De optie kan
immers alleen worden uitgeoefend wanneer de koper de btw voor ten minste
90% als voorbelasting in aftrek kan brengen (het 90%-criterium).

Voorbeeld
Op 1 januari 2018 kan de ondernemer het eerdergenoemde pand belast met
btw verkopen. Als we uitgaan van het eerste voorbeeld, ontvangt hij over de
aangifteperiode januari 2018 niets terug, aangezien hij de voorbelasting
reeds volledig heeft teruggevorderd.

Indien de afnemer de in rekening gebrachte btw volledig als voorbelasting kan
terugvorderen, leidt dit per saldo voor partijen tot een voordeel ter grootte van
de herzienings-btw bij de leverancier. Het voordeel wordt minder naarmate de
herzieningstermijn verder in de tijd is gevorderd.
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4. Levering van onroerende zaken

Hoofdregel voor de btw is dat de levering van vastgoed is vrijgesteld van btw
(artikel 11 lid 1 letter a Wet OB). Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonde-
ringen. Btw is verschuldigd:
• als nieuw vervaardigd vastgoed (een bouwterrein of een nieuw gebouw)

vóór, op of uiterlijk twee jaar na de eerste ingebruikneming wordt geleverd;
• als verkoper en koper om levering met btw verzoeken; dit is de zogenoemde

optie voor btw-belaste levering.

4.1 Bouwterrein

Van rechtswege is btw verschuldigd over de levering van een bouwterrein, als
het gaat om een onbebouwd stuk grond waar met het oog op de bebouwing:
• bewerkingen hebben plaatsgevonden;
• voorzieningen zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond;
• voorzieningen zijn getroffen in de omgeving van de grond;
• een omgevingsvergunning (bouwvergunning) is verleend; (nasloopse) be-

werkingen zijn dan niet nodig.

Of er vervolgens niet alleen sprake is van een onbebouwd terrein, maar ook van
een (fiscaal) bouwterrein, hangt af van de nasloopse bewerkingen die met het
oog op de bebouwing moeten zijn verricht. Voor bewerkingen van de grond valt
te denken aan egalisering, rooien van begroeiing, afvoer van puin en afval, de
aanleg van een bouwstraat of ophoging met zand. Bij voorzieningen voor
de toekomstige bebouwing moeten we denken aan de aanleg van riolering of de
aansluiting op uitlopers van bestaande riolering, de aanleg van gas-, water- en/
of elektriciteitsleidingen en dergelijke. De Hoge Raad heeft de vraag gesteld6 of
zijn opvatting dat er bewerkingen met het oog op de nieuwbouw (nasloopse
handelingen) verricht moeten worden, wel in overeenstemming is met de
Europese btw-richtlijn.

Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij levering van een perceel grond
met daarop een gedeeltelijk gesloopt opstal, waarbij de verkoper zich verplicht
heeft het te slopen en een bouwterrein op te leveren. Volgens het Hof van
Justitie7 was de verkoper, in de voorgelegde casus, met de koper overeen-
gekomen een onroerende zaak te leveren en sloopdiensten te verrichten. Beide
handelingen waren volgens het Hof van Justitie zodanig nauw met elkaar
verbonden dat volgens dit Hof sprake was van één handeling. Die handeling

6. HR 9 september 2011, nr. 41510, LJN: BR7016, V-N 2011/44.13.
7. HvJ EG 19 november 2009, nr. C-461/08, Don Bosco, V-N 2009/59.17.
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had volgens het Hof als geheel niet de levering van het bestaande gebouw, maar
de levering van een perceel onbebouwde grond tot voorwerp. Vandaar dat niet
het btw-regime voor de levering van een gebouw, maar het btw-regime voor de
levering van onbebouwde grond van toepassing was. De Hoge Raad8 heeft
vervolgens beslist dat de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam niet in stand
kan blijven en heeft de zaak verwezen naar een ander gerechtshof, dat aan de
hand van criteria die het Hof van Justitie heeft gesteld, heeft moeten beoordelen
of het terrein dat na de sloop van het bestaande gebouw is opgeleverd, een
onbebouwd terrein is in de zin van artikel 11 lid 4 Wet OB 1968. Inmiddels
heeft Hof ’s-Gravenhage9 vastgesteld dat, doordat er rond het gesloopte
gebouw grond bewerkt was met het oog op de bebouwing, er sprake was
van de levering van een bouwterrein in de zin van artikel 11 lid 4 Wet OB 1968.

4.2 Nieuwe gebouwen

De levering van nieuwe gebouwen met het erbij behorende terrein is van
rechtswege (verplicht) belast met btw. Er is sprake van nieuwbouw in de zin
van de btw zolang een nieuw gebouw nog niet in gebruik is genomen en na de
(allereerste) ingebruikneming nog gedurende een periode van 24 maanden. Na
die periode wordt het gebouw als ‘oud’ aangemerkt, waarna de verplichte btw-
heffing vervalt en de levering is vrijgesteld van btw. Daarna kan men
desgewenst opteren voor een btw-belaste levering. Een terrein dat naar maat-
schappelijke opvattingen bij een gebouw behoort, zoals een parkeerterrein of
een tuin bij een kantoor, volgt het btw-regime van het gebouw.

Onder een nieuw gebouw met het erbij behorende terrein wordt ieder bouw-
werk verstaan dat vast met de grond verbonden is. Niet alleen huizen,
kantoorgebouwen en fabrieken vallen hieronder, maar volgens een toelichting
van de staatssecretaris van Financiën ook bruggen, viaducten, tunnels, straten,
pleinen en sluizen. Op grond van dezelfde toelichting zijn hiermee ook
atletiekbanen en kunstgrasvelden op één lijn te stellen. Het geheel van een
sportveld, omgeven door tribunes kan in dit verband als één bebouwing worden
beschouwd, aangezien deze functioneel met elkaar zijn verbonden.

4.3 Opnieuw vervaardigde gebouwen

Van een nieuw vervaardigd pand is ook sprake wanneer een bestaand pand dermate
ingrijpend wordt verbouwd, dat er na de verbouwing naar maatschappelijke

8. HR 10 juni 2011, nr. 41510bis, LJN: BN0646, V-N 2011/29.23.
9. Hof ’s-Gravenhage 2 maart 2012, nr. BK 11/00624, LJN: BV8564, V-N 2012/717.
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opvattingen een (nieuw) object is ontstaan dat daarvoor niet bestond. Hier spelen
wat de verbouwing betreft de volgende criteria een belangrijke rol:
• Het uiterlijk van het pand is zodanig van aanzicht veranderd, dat men naar

maatschappelijke opvattingen van een ander gebouw kan spreken.
• Na de verbouwing is de aanwendingsmogelijkheid en/of de functie van het

pand structureel gewijzigd ten opzichte van het oude pand.
• De Hoge Raad heeft in een arrest van 19 november 201010 bij een

(inwendige) verbouwing van een woonwinkelpand tot een kinderdagverblijf
geoordeeld dat bij onroerende zaken slechts sprake is van het vervaardigen
van een goed indien door de werkzaamheden aan de onroerende zaak in
wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden.

• Een kantoorgebouw (begane grond en twee verdiepingen) werd verbouwd
tot een gebouw met kantoorruimte (begane grond) en woonruimte (vier
appartementen op de eerste en tweede verdieping). Het Hof ’s-Hertogen-
bosch11 nam bij deze verbouwing in aanmerking dat de bestaande vloeren,
plafonds en dikke muren in het pand gehandhaafd bleven, waardoor de
indeling door de verbouwing niet ingrijpend veranderde. Bovendien achtte
de rechter de ingrepen aan het pand ten behoeve van de aanwending van
twee verdiepingen als woonruimte onvoldoende ingrijpend en de uitwendige
toevoegingen te ondergeschikt om te oordelen dat in wezen nieuwbouw had
plaatsgevonden. Dat door de verbouwing vijf zelfstandige onroerende zaken
zouden zijn ontstaan, speelde volgens de rechter geen rol.

Wanneer een bestaand pand wordt voorzien van een aanbouw, zijn er drie
mogelijkheden:
• Het gehele pand is zodanig gewijzigd, dat men naar maatschappelijke

opvattingen van een geheel ander gebouw kan spreken, dat als geheel
voor de btw als nieuw geldt.

• Het oude gedeelte en het nieuwe gedeelte zijn als twee separate delen te
zien, waarbij een deel als oud pand blijft gelden voor de btw en het nieuwe
deel als zelfstandig nieuw pand voor de btw-heffing geldt.

• Het nieuwe gedeelte is ondergeschikt aan het oude deel en dat heeft tot
gevolg dat het geheel als oud blijft gelden voor de btw.

4.4 Eerste ingebruikneming

De levering van vastgoed is belast met btw indien het wordt geleverd vóór de
(aller)eerste ingebruikneming en/of na die ingebruikneming binnen een termijn

10. HR 19 november 2010, nr. 08/01021, LJN: BM6681, V-N 2010/62.21.
11. Hof Den Bosch 21 juli 2011, nr. 10/00624, LJN: BT8257, V-N 2011/2561.
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van twee jaar (24 maanden). De datum van eerste ingebruikneming is de dag
waarop het object feitelijk en overeenkomstig de bestemming in gebruik wordt
genomen.

De ingangsdatum van de huurovereenkomst is wel van belang voor de vraag op
welke datum de verhuurder het pand als bedrijfsmiddel is gaan gebruiken. Dit
laatste speelt een rol bij de samenloop van btw en overdrachtsbelasting, die
optreedt wanneer het pand door de verkoper als bedrijfsmiddel in gebruik is
genomen.

4.5 Levering van nieuwe onroerende zaken en executieverkoop

Gedurende twee jaar na eerste ingebruikneming van een nieuw pand is de
levering belast met btw, die door de verkoper aan de koper in rekening zal
worden gebracht. De koper zal deze btw via zijn aangifte bij de fiscus kunnen
terugclaimen, mits hij btw-belaste activiteiten verricht. De koper zal de btw die
hij in rekening heeft gebracht, terugontvangen van de fiscus, ongeacht of
de verkoper aan zijn afdrachtverplichting heeft voldaan. Het is duidelijk dat de
fiscus in een dergelijke situatie btw-schade zou kunnen lijden. Om deze schade
te voorkomen is er sinds 1 januari 200812 in geval van executieverkoop van
vastgoed een verleggingsregeling voor de btw ingevoerd (zie verder par. 6).

4.6. Optie voor belaste levering

Wanneer een pand langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik werd
genomen, is de levering daarvan vrijgesteld van btw. Een btw-vrijgestelde
levering van een pand zal voor de leverancier negatieve gevolgen hebben. Dat
betreft dan met name de voorbelasting die hij in aftrek heeft gebracht inzake de
investering in het pand. Wanneer de leverancier in het pand uitsluitend btw-
belaste activiteiten heeft verricht, of als hij het pand volledig met btw heeft
verhuurd, zal hij de btw die bij aankoop of oplevering in rekening is gebracht,
volledig als voorbelasting hebben teruggevorderd. Als het pand btw-vrijgesteld
wordt geleverd binnen de herzieningstermijn (zie par. 3), zal de leverancier dat
bedrag (gedeeltelijk) aan de fiscus moeten terugbetalen. Partijen kunnen onder
bepaalde voorwaarden opteren voor een btw-belaste levering (artikel 11 lid 1
letter a sub 2 Wet OB).

12. AmvB 20 december 2007, Stb. 2007, 573, V-N 2008/4.4.3, zie ook Bouwrecht 2008/4,
p. 236-239.
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4.6.1 Verlegging van heffing

Indien partijen besluiten – en de mogelijkheid daartoe hebben – de optie-
regeling voor belaste levering toe te passen, geldt er voor de omzetbelasting-
heffing altijd een verleggingsregeling. Dat wil zeggen dat de btw die de
verkoper verschuldigd is over de levering, wordt geheven van de koper. Zie
ook par. 6. Deze krijgt evenwel geen liquiditeitsnadeel, aangezien hij de btw als
verschuldigde belasting in zijn btw-aangifte kan opnemen en deze in dezelfde
aangifte weer als voorbelasting kan terugvorderen; althans voor zover mogelijk.
Voor de koper is die verschuldigde btw aan te merken als ‘herzienings-btw’ die
bij hem weer gedurende de herzieningstermijn zal worden gevolgd.

4.6.2 Belang van de optie voor de verkoper

Als de verkoper binnen de herzieningstermijn opteert voor een belaste levering,
voorkomt hij daarmee deze terugbetalingsverplichting. De koper kan echter
alleen meewerken aan de optie indien hij de btw bij aankoop voor 90% of meer
in aftrek kan brengen. Deze 90%-aftrek wordt niet alleen getoetst op het
moment van aankoop, maar ook na afloop van het boekjaar dat volgt op het jaar
van aankoop. Gedurende die referentieperiode (maximaal twee jaar dus) dient
het aftrekrecht minimaal 90% te bedragen.

4.6.3 Onterechte optie

Heeft de koper echter in de zojuist genoemde referentieperiode minder dan 90%
recht op aftrek voor de gekochte onroerende zaak, dan is de optie achteraf gezien
ten onrechte gedaan. De levering wordt dan alsnog geacht vrijgesteld te zijn
geweest van btw. De herzienings-btw die de verkoper zou moeten betalen aan de
fiscus vanwege de vrijgestelde levering, wordt dan bij de koper nageheven op
grond van art. 12a Wet OB. Dit artikel bepaalt dat indien ten onrechte gebruik is
gemaakt van de uitzondering van art. 11, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, omdat
degene aan wie de levering is verricht de onroerende zaak niet gebruikt voor
doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van
belasting op de voet van art. 15 bestaat, de belasting die in verband met die
levering door degene die de levering heeft verricht op de voet van art. 15 in aftrek
is gebracht, wordt nageheven van degene aan wie de levering is verricht.

Het Hof ’s-Gravenhage13 heeft echter geoordeeld dat de herzienings-btw van de
leverancier niet kan worden nageheven bij de afnemer. In die zaak ging het om

13. Hof ’s-Gravenhage 17 april 2009, nr. BK-08/00245, V-N 2009/1.4.
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het volgende. Belanghebbende verkrijgt in januari 2000 een onroerende zaak
met optie voor belaste levering. De leverancier had de onroerende zaak enkele
jaren tevoren verkregen, eveneens met optie voor belaste levering, en heeft de
toen aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting afgetrokken. Belangheb-
bende is de onroerende zaak vanaf april 2000 met vrijstelling van omzetbelas-
ting gaan verhuren. Kort daarna heeft zij de onroerende zaak verkocht en begin
juli 2000 vrijgesteld van omzetbelasting geleverd. In verband met het vrij-
gestelde gebruik van de zaak door belanghebbende heeft de Inspecteur een
naheffingsaanslag opgelegd ter herziening van de omzetbelasting die indertijd
door de leverancier was afgetrokken. Deze naheffingsaanslag is op de voet
van art. 12a Wet OB opgelegd aan belanghebbende. In geschil is of voormeld
art. 12a ook ziet op deze herzienings-btw en of de Zesde richtlijn (thans
Richtlijn 2006/112/EG) toelaat dat die belasting wordt nageheven van degene
aan wie de onroerende zaak is geleverd. De Hoge Raad overweegt dat
art. 12a Wet OB 1968 niet enkel ziet op naheffing van belasting die in verband
met de in die bepaling bedoelde levering – in dit geval de levering aan
belanghebbende – door de leverancier in aftrek is gebracht. In overeenstem-
ming met de bedoeling van deze bepaling moet worden aangenomen dat zij
mede ziet op een bedrag aan omzetbelasting dat eerder door de leverende
ondernemer in aftrek is gebracht en moet worden herzien omdat de levering
achteraf gezien van btw is vrijgesteld vanwege de naderhand gebleken omstan-
digheid dat niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarde dat de onroerende zaak
volledig of nagenoeg volledig zou worden gebruikt voor doeleinden waarvoor
recht op aftrek bestaat. De vraag rijst echter of de Zesde richtlijn toestaat dat de
herzienings-btw wordt geheven van een ander dan de belastingplichtige die de
btw aanvankelijk in aftrek heeft gebracht, in het bijzonder van degene die een
goed van die belastingplichtige geleverd heeft gekregen. Deze vraag heeft de
Hoge Raad14 voorgelegd aan het Hof van Justitie.

De verkoper is overigens voor die btw hoofdelijk aansprakelijk op grond
van art. 42b Invorderingswet 1990. Disculpatie is echter mogelijk als de
verkoper aannemelijk maakt dat hij met betrekking tot het verzoek als bedoeld
in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, onder 2, van de Wet OB, niet wist of
behoorde te weten dat niet werd voldaan aan de voorwaarden bedoeld in
genoemd artikellid.15 De verkoper kan dus niet elke verklaring omtrent het
gebruik van de afnemer zonder meer accepteren. Er kunnen situaties zijn waarin
een aftrek van ten minste 90% ook voor de verkoper onwaarschijnlijk zal zijn.
In die gevallen zal de verkoper (nader) onderzoek moeten doen om een latere

14. HR 28 oktober 2011, nr. 09/02222, HvJ EG, zaak C-622/11 (Pactor Vastgoed).
15. Leidraad Invordering 2008, besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M, Stcrt. 2008, 122,

laatstelijk gewijzigd bij besluit van 8 februari 2012, nr. BLKB2011/2328M.
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hoofdelijke aansprakelijkheid te voorkomen. Deze ‘onderzoeksplicht’ geldt ook
voor de curator in faillissement waarbij wordt geopteerd voor een btw-belaste
levering van een pand (bijvoorbeeld in geval van verkoop/levering c.q. on-
eigenlijke lossing). Daarnaast doet de curator er verstandig aan om te inventa-
riseren of een hoofdelijke aansprakelijkheid aan de orde kan komen bij de
failliete ondernemer als gevolg van vastgoedtransacties die hebben plaats-
gevonden vóór faillissement, waarbij de failliete ondernemer en de koper (ten
onrechte) hebben geopteerd voor een btw-belaste levering. De getroffen
regeling gaat er kennelijk van uit dat de afnemer veroorzaker is van het ten
onrechte doen van een verzoek om belaste levering, maar de leverancier ook
aangesproken kan worden bij een te lichtvaardig opteren voor belastingheffing.

Ook de situatie waarin de failliete ondernemer in het verleden een pand heeft
aangekocht met optie btw-belaste levering vergt oplettendheid van de curator.
Het is raadzaam na te gaan of de failliete ondernemer met de toenmalige
verkoper terecht heeft geopteerd voor een btw-belaste levering door onderzoek
te doen naar het gebruik. Wordt het pand door de failliete ondernemer verhuurd,
dan verdient het aanbeveling te toetsen of de huurovereenkomst(en) terecht
uitgaan van een btw-belaste verhuur. Daarnaast dient zorgvuldigheid te worden
betracht bij een eventuele opvolgende verkoop in faillissement.

Voorbeeld
Een situatie die complexe btw-gevolgen heeft en zich in faillissements-
situaties zou kunnen voordoen is de volgende. BV koopt op 1 juli 2011 met
optie voor btw-heffing een onroerende zaak van X, welke onroerende zaak
BV zelf gebruikt voor de eigen bedrijfsuitoefening. De activiteiten van BV
zijn volledig belast dus kan BV de verlegde btw ter zake van de aankoop
volledig in aftrek brengen. Begin 2012 komt BV echter in solvabiliteits-
problemen en op 1 maart 2012 wordt BV failliet verklaard. Op 1 juli 2012
wordt de onroerende zaak vanwege de hypotheekhoudende bank, geleverd
aan Z. Er wordt niet geopteerd voor btw-heffing bij deze levering. Doordat
BV in de referentieperiode, die loopt van 1 juli 2011 tot en met 31 december
2012, geacht wordt het onroerend goed van 1 juli 2012 tot en met
31 december 2012 vrijgesteld gebruikt te hebben, vanwege de vrijgestelde
levering op 1 juli 2012, voldoet BV niet aan het 90% aftrek vereiste in de
referentieperiode als geheel. Dit heeft tot gevolg dat de optie voor btw-
heffing tussen X en BV onterecht gedaan is. Op grond van art 12a Wet OB
moet BV de herzienings-btw betalen aan de fiscus, welke herzienings-btw X
verschuldigd zou zijn, vanwege de alsnog btw-vrijgestelde levering van X
aan BV. Ingeval BV niet in staat is tot betaling van deze fiscale claim is het de
vraag of de fiscus zich kan verhalen op X. Dat lijkt mij niet, nu X
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redelijkerwijs kon vertrouwen op het doen van een terechte optie, omdat BV
de onroerende zaak zelf zou gaan bezigen voor volledig btw-plichtige
activiteiten en een latere gedwongen verkoop en btw-vrijgestelde levering
op 1 juli 2011 niet voorzienbaar was. De hypotheekhouder zal ook niet
aanspreekbaar zijn voor deze claim, aangezien de opbrengst van deze levering
door BVaan Z immers als zodanig niet minder geworden is, lijkt mij. Dat zou
anders kunnen zijn als bezien wordt wat de reden is van het niet-opteren voor
een belaste levering tussen BV en Z. Was een optie niet mogelijk omdat Z
vrijgestelde activiteiten gaat verrichten in het gekochte, dan is dat een
omstandigheid waarin niemand schuld treft. Maar kon er wel geopteerd
worden (omdat Z belaste activiteiten verricht) en heeft de curator of de
hypotheekhouder dat vergeten of bewust niet willen doen, dan, lijkt mij dat
een omstandigheid waarin de fiscus de curator c.q. de hypotheekhouder [of
bestuurders / gewezen bestuurders van BV] daarvoor zou kunnen aanspreken.

De bewindvoerder of curator doet er derhalve goed aan, voordat een onroerende
zaak door de failliete onderneming wordt geleverd, na te gaan of:
1. de onroerende zaak binnen de herzieningstermijn (afgelopen 10 jaar) is

gebouwd, opnieuw vervaardigd of verkregen;
2. bij de bouw, vervaardiging of aankoop btw (ook de verlegde btw!) in aftrek

is gebracht;
3. de levering met optie zinvol is gegeven (1) en (2);
4. de optie mogelijk is gelet op het beoogde gebruik van de koper;
5. en de koper in de referentieperiode (jaar van aankoop en jaar daarna)

verwacht mag worden voor 90% of meer recht op aftrek te hebben, gelet op
het gebruik van de onroerende zaak;

Bij twijfel aan dat laatste en twijfels over de financiële mogelijkheden van de
koper om de herzienings-btw te kunnen voldoen of rekening houdend met een
ongunstige uitkomst van de hiervoor genoemde prejudiciële vragen, is het
raadzaam van de koper een (bank) garantie te verlangen ter grootte van de
herzienings-btw.

5. Overdracht onderneming niet belast met btw

Indien een onderneming of een deel daarvan aan een ander wordt overgedragen,
die de onderneming of het deel daarvan voortzet, zodat in feite de onderneming
of het deel ervan bleef voortbestaan, maar alleen in de persoon van de
ondernemer wijziging komt, geldt voor de btw-heffing dat geen sprake is van
leveringen en diensten in het kader van de overdracht van activa en passiva. De
overdracht van een onderneming of van een deel ervan betekent immers dat de
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bedrijfsmiddelen, de voorraden, de vergunningen, enz., worden overgedragen
aan een ander. Een zodanige overdracht zal zich ook voordoen bij wijziging van
de rechtsvorm van een onderneming, bijvoorbeeld indien een vennootschap
onder firma wordt omgezet in een NV. Art. 37d Wet OB voorkomt dat ter zake
van leveringen en diensten omzetbelasting wordt geheven. In veel gevallen zou
heffing van omzetbelasting geen btw-schade betekenen, omdat de btw dan in
rekening wordt gebracht aan degene die de onderneming of het deel ervan
voortzet, en deze die btw in aftrek kan brengen. Bij overdracht van een
onderneming of een deel ervan aan vrijgestelde ondernemers gaat dat echter
niet op, omdat een vrijgestelde ondernemer geen aanspraak heeft op aftrek van
voorbelasting. Maar ook in gevalen waarin de overdrager de verschuldigde btw
niet bij machte is om te voldoen aan de belastingdienst, terwijl de koper de btw
wel in vooraftrek kan brengen, heeft de fiscus een belang bij de toepasselijkheid
van art. 37d Wet OB.

Met ingang van 24 juni 1998 is dit artikel gewijzigd. Niet meer van belang is
of een en ander tegen vergoeding plaatsvindt dan wel in de vorm van een
inbreng in een vennootschap. Tenzij anders is bepaald, treedt degene op wie de
goederen zijn overgegaan in de plaats van de overdrager. De wijziging vond
plaats in het kader van de fiscale begeleiding van de juridische splitsing en de
juridische fusie. Voor zover sprake is van een juridische splitsing werkt de
nieuwe bepaling terug tot 1 februari 1998. Niet meer vereist was, zo werd
aangegeven in de parlementaire behandeling dat de overnemende partij (een
deel van) de onderneming zou moeten voortzetten.

Op grond van art. 8 Uitv.besch. OB treedt de ondernemer aan wie de
overdracht heeft plaatsgevonden voor het berekenen van de door hem ver-
schuldigde belasting in de plaats van de ondernemer die de onderneming of het
deel ervan heeft overgedragen. Voor de herzieningstermijn van de onroerende
zaak betekent dit dat deze termijn bij de koper doorloopt; dus niet opnieuw
begint. De overnemende partij moet dan ook door de verkoper op de hoogte
worden gesteld van diens voorbelasting over de aanschaf van de onroerende
zaak. Indien en voor zover het aftrekpercentage voor de koper gedurende het
restant van de herzieningstermijn hiervan afwijkt, kan de laatstgenoemde
immers alsnog btw verschuldigd worden, dan wel btw terugvorderen.

5.1 Voortzettingsvereiste

Het voortzettingsvereiste blijkt volgens het Hof van Justitie,16 in tegenstelling
tot de hiervoor genoemde parlementaire behandeling van juni 1998, echter wel

16. HvJ EG 27 november 2003, zaak C-497/01 (Zita Modes), V-N 2003/61.18.

Omzetbelasting (btw), onroerend goed en insolventie

237



degelijk een relevant vereiste. Uit dit arrest kan worden afgeleid17 dat sprake is
van de overdracht van een geheel of een gedeelte van een algemeenheid indien
het de:
1. overdracht van een handelszaak of autonoom bedrijfsonderdeel betreft,
2. met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken,
3. welke tezamen een onderneming of gedeelte van een onderneming vormen,
4. waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend, en
5. de verkrijger de bedoeling heeft om het geheel of het deel van de algemeen-

heid te exploiteren.

In verband met dit arrest is de eerdere jurisprudentie weer richtinggevend. Deze
jurisprudentie is nogal casuïstisch en het voert in het kader van dit artikel te ver
daar op in te gaan. Toetsing aan de hiervoor genoemde vijf criteria is thans
essentieel en in geval van twijfel kan de bewindvoerder of curator overleg
plegen met de belastingdienst om problemen achteraf te voorkomen.

5.2 Overdracht (verhuurd) vastgoed als onderneming

Indien de onroerende zaak deel uitmaakt van een onderneming (‘algemeenheid
van goederen’) of als zodanig als onderneming wordt gezien die wordt over-
gedragen, geldt de regel dat er geen leveringen of diensten worden verricht. De
vraag of de enkele overdracht van onroerende zaken onder de werking van at.
37d Wet OB viel, werd gedurende vele jaren ontkennend beantwoord. Daarin
heeft echter een omslag plaatsgevonden onder invloed van het eerder genoemde
arrest Zita Modes. De Hoge Raad18 heeft namelijk beslist dat sprake is van een
dergelijke ‘algemeenheid’ bij overdracht van een bedrijfsverzamelgebouw dat
verhuurd werd en in verhuurde staat werd geleverd aan een koper die de
verhuur voortzette. Van belang daarbij is dat sprake is van de overgang van een
vermogensbestanddeel dat zowel voor als na de overgang werd respectievelijk
zou worden geëxploiteerd om daar duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.
Uitgaande van die exploitatie overweegt de Hoge Raad dat het oordeel van
het hof, dat overgang van het bedrijfsverzamelgebouw moet worden aange-
merkt als de overgang van een algemeenheid van goederen.

Een dergelijke overdracht van onroerende zaken die onder de werking van
art. 37d Wet OB valt was ook aan de orde in een zaak behandeld door Hof
’s-Gravenhage.19 Belanghebbende, X BV, verwerft samen met C, ieder voor

17. Zie : A.J. van Doesum en G.J. van Norden, ‘Bedrijfsoverdrachten en omzetbelas-
ting’, WPNR 2007/6695, p. 80–89.

18. HR 6 juni 2008, nr. 42677, LJN: AY8546, V-N 2008/29.21.
19. Hof ’s-Gravenhage 15 mei 2008, nr. 07/00564, MK II, V-N 2009/15.22.
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50%, de appartementsrechten van vijf te bouwen appartementen (bedrijfs-
ruimte). De in rekening gebrachte BTW brengen X BV en C, ieder voor de
helft, in aftrek. In 1994 en 1995 worden de appartementen belast met BTW
verhuurd. In december 1995 levert C haar aandeel in de appartementsrechten
aan X BV. Ter zake daarvan wordt geen omzetbelasting in rekening gebracht. In
januari 1999 levert X BV de appartementsrechten van drie appartementen aan
de huurder van de appartementen. Ter zake daarvan wordt evenmin omzetbe-
lasting in rekening gebracht. In geschil is of ook de door C toegepaste aftrek
van 50% bij X BV voor (een deel voor) herziening in aanmerking komt. Wat
dat betreft is in geschil of de in december 1995 verrichte levering door C onder
de werkingssfeer van art. 37d Wet OB 1968 valt. Hof ’s-Gravenhage is van
oordeel dat de levering door C van haar aandeel in de appartementsrechten aan
X BV onder de werkingssfeer van art. 37d Wet OB 1968 valt. Er is sprake
van de overgang van een gedeelte van een algemeenheid van goederen. Dit
blijkt uit het bedrijfsmatige gebruik van de appartementen en het feit dat dit
gebruik een voor de omzetbelasting zelfstandig in aanmerking te nemen
bedrijvigheid vormt.

Ook Hof Leeuwarden20 honoreert het beroep op art. 37d Wet OB bij de
overdracht van de activa en passiva door een VOF aan een BV. Daarbij ging het
om de overdracht van ruim 20 ha grond en de rechten en verplichtingen in het
kader van de projectontwikkeling zoals bouwvergunningen een vergunning
voor recreatiebouw en de toezegging van de gemeente dat zij welwillend
tegenover een vergunning voor permanente bewoning staat, vrijwaringen,
correspondentie en processtukken. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag
opgelegd vanwege deze verkoop terwijl de VOF stelt dat geen btw verschuldigd
te zijn omdat de transactie een algemeenheid van goederen betreft, zijnde een
project, conform art. 37d Wet OB. Het hof zich baserend op onder andere het
Zita Modes-arrest, beslist dat de VOF als projectontwikkelaar een algemeen-
heid van goederen als bedoeld in art. 37d Wet OB heeft overgedragen aan een
andere projectontwikkelaar.

5.3 Onterecht gefactureerde btw

Ingeval sprake is van overdracht van een algemeenheid in de zin van art. 37 d
Wet OB is er geen btw verschuldigd ter zake van de overdracht van activa.
Wanneer echter toch btw gefactureerd wordt in die situatie en de btw (door de
failliet, curator of hypotheekhouder) niet wordt voldaan op aangifte, dan heeft
de fiscus in beginsel twee mogelijkheden. Ten onrechte gefactureerde btw is op

20. Hof Leeuwarden 31 mei 2006, nr. 04/0678, MK II, V-N 2006/47.19.
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grond van art. 37 Wet OB sowieso verschuldigd, zodat bij de leverancier die ten
onrechte btw factureert, de btw kan worden nageheven. Maar ten onrechte
gefactureerde btw is tevens niet aftrekbaar bij de afnemer van de activa, omdat
de factuur niet voldoet aan de wettelijke eisen; er is ten onrechte btw op
vermeld. De beginselen van behoorlijk bestuur brengen mee dat de fiscus
slechts één van deze mogelijkheden toepast, hetgeen is vastgelegd in een
beleidsbesluit.21 Ingeval de btw niet bij de leverancier kan worden nageheven
en aan de koper duidelijk is of had moeten zijn dat art. 37d van toepassing is,
dan zal bij niet-afdracht door de leverancier de fiscus terecht de btw aftrek bij
de afnemer kunnen weigeren. Illustratief is de recente uitspraak van Hof
’s-Hertogenbosch,22 waarin X een aantal complete nertsenfarms koopt, waar-
van bepaalde roerende zaken reeds naar hem waren overgegaan. Verkoper reikt
een verkoopfactuur met btw uit, maar draagt de btw niet af. Dit laatste is X
bekend. X brengt de btw wel in aftrek. In geschil is of X recht heeft op aftrek
van de op de factuur vermelde btw. Hof 's-Hertogenbosch is van oordeel dat
sprake is van overgang van een algemeenheid van goederen, deels geleverd per
traditio brevi manu (levering met de korte hand), waarop art. 37d Wet OB van
toepassing is. Nu deze prestatie buiten de heffing van de btw blijft, is ten
onrechte btw gefactureerd. Deze btw is in beginsel verschuldigd op grond van
art. 37 Wet OB 1968 door de verkoper. Nu de inspecteur aannemelijk maakt dat
naheffing van de btw bij de verkoper niet mogelijk is, kan hij op grond van
beleid, btw naheffen bij X. De Hoge Raad23 bevestigt dit (art. 81 RO).

6. Verlegging van btw

De btw-regelgeving kent, voor zover in dit kader van belang, naast de al lang
bestaande verlegging van btw in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid,
twee verleggingsregelingen. De verlegging van btw bij optie voor belaste
levering van bestaande meer dan twee jaar gebruikte onroerende zaken en de
verlegging van btw bij executieverkopen.

Het belang voor de fiscus voor de toepasselijkheid van een verleggingregeling,
ligt in de omstandigheid dat de verkoper in een situatie kan verkeren dat deze de
verschuldigde btw niet kan voldoen. De koper kan als ondernemer in de regel
de btw in aftrek brengen en van de fiscus terugvorderen. Aldus ontstaat in de
keten een gat, de fiscus moet de berekende btw aan de koper uitbetalen, maar
kan de verschuldigde btw bij de verkoper niet incasseren. Daarbij komt voorts
dat niet de verkoper in civielrechtelijke zin, zoals de hypotheekhouder,

21. Besluit van 19 april 2007, nr. CPP 2007/308M, V-N 2007/26.26.
22. Hof ’s-Hertogenbosch 16 december 2011, 09/00729, LJN: BV6835.
23. HR 7 september 2012, nr. 12/00562, LJN: BX6641.
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beslaglegger of faillissementscurator, als leverancier van de verkochte onroe-
rende zaak wordt aangemerkt, maar degene wiens goed wordt verkocht; de
executieschuldenaar of gefailleerde.24 De verleggingsregeling beoogt het weg-
lekken van omzetbelasting tegen te gaan en is ook een reparatie van de
wetgeving naar aanleiding van het zogenoemde Rentekas-arrest,25 waarin
werd beslist dat de btw bij een executieverkoop behoort tot de opbrengst, die
toekomt aan de hypotheekhouder.

6.1 Verlegging van btw bij optie

Bij de levering van onroerende zaken is er voor de verschuldigdheid van
omzetbelasting een verschil tussen ‘nieuwe’ onroerende zaken (levering voor
op of uiterlijk twee jaar na eerste ingebruikname) en ‘oude’ onroerende zaken
(levering na de termijn van twee jaar na eerste ingebruikname). In het eerste
geval is btw van rechtswege verschuldigd, in het tweede geval geldt de btw-
vrijstelling. In het laatste geval kunnen partijen opteren voor BTW-heffing
indien de koper de BTW geheel of nagenoeg geheel (90% of meer) in aftrek kan
brengen.

In geval van faillissement van een eigenaar van onroerende zaken werd er in het
verleden door de curator (meestal op last van de hypotheekhouder) meegewerkt
aan optie voor BTW-heffing bij executoriale verkoop. De hypotheekhouder kon
zijn vordering mede verhalen op de btw-opbrengst, dit tot ongenoegen van de
fiscus. In 1988 is in verband daarmee bij levering met optie voor btw-heffing de
verleggingsregeling ingevoerd. Deze regeling houdt in dat de btw niet wordt
geheven van de leverancier maar van de afnemer van de onroerende zaak. Deze
zal de verschuldigde btw zelf op aangifte moeten voldoen, maar kan deze
verschuldigde BTW ook weer als voorbelasting (geheel of nagenoeg geheel) in
aftrek brengen. Gevolg is dat de btw niet door de koper betaald behoeft te
worden aan de verkoper en dus ook niet meer als opbrengst van de verkoop
door de hypotheekhouder geclaimd kan worden.

6.2 Verlegging van btw bij executieverkopen

Bij besluit van 20 december 2007, Stb. 2007, 573, is per 1 januari een 2008 een
nieuwe verleggingsregeling ingevoerd voor executieverkopen. De twee nieuwe
onderdelen bevatten een verleggingsregeling voor de levering van een in
zekerheid (pand, hypotheek) gegeven roerende of onroerende zaak (dan wel
een recht waaraan een onroerende zaak is onderworpen) tot executie van die

24. HR 23 juni 1999, LJN: AA2784, BNB 1999/330.
25. HR 6 mei 1983, nr. 12 130, BNB 1984/85.
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zekerheid. Ook is een verleggingsregeling van toepassing voor de levering van
een onroerende zaak (dan wel een recht waaraan een onroerende zaak is
onderworpen) op grond van een executoriale titel.26

Voor de btw-heffing (art. 3, lid 2, Wet OB) geldt echter dat bij vestiging e.d. van
een beperkt zakelijke recht, zoals een erfpachtrecht, tegen een vergoeding die
lager is dan de waarde of minimaal de kostprijs van de onroerende zaak waarop
het recht betrekking heeft, de overdracht kwalificeert als (verhuur)dienst en niet
als levering. Naar mijn mening zal derhalve bij executoriale verkoop van een
dergelijk recht beneden de waarde c.q. kostprijs van de onroerende zaak
(hetgeen bij gedwongen verkoop goed voorstelbaar is) voor deze “fictieve
verhuur” geopteerd kunnen worden (mits de koper ter zake nagenoeg volledig
recht op aftrek van btw heeft) en geldt daarvoor deze verleggingsregeling niet.
De “huurder” kan de btw in aftrek brengen en de hypotheekhouder kan de btw
tot de opbrengst rekenen.

6.2.1 Oneigenlijke lossing van hypothecair verbonden zaken

De verleggingsregeling is, zo is in het wijzigingsbesluit aangegeven, ook van
toepassing in het geval van de in de rechtspraak ontwikkelde figuur van
oneigenlijke lossing van hypothecair verbonden zaken en verpande zaken.27

Voor executoriale verkopen door een pandhouder is door het Hof Leeu-
warden28 in dezelfde zin geoordeeld. Het hof is in die zaak van oordeel dat,
nu de Hoge Raad de oneigenlijke lossing van hypothecair verbonden zaken
heeft aanvaard als een vorm van parate executie in de zin van art. 57
lid 1 Faillissementswet (hierna: Fw) er geen aanleiding bestaat om ten aanzien
van verpande zaken tot een ander oordeel te komen. Het sedert 1 januari 1992
geldende recht brengt daarin geen verandering. Verder is het hof van oordeel
dat de ontvanger geen belang meer heeft bij zijn stelling dat de door de failliete
boedel over de levering van de voorraden verschuldigde btw tot de bijzondere
faillissementskosten moet worden gerekend. Daarbij is van belang dat de bank
ook in het kader van een oneigenlijke lossing als separatist moet worden
aangemerkt en voorts dat de kwalificatie van de btw als bijzondere faillisse-
mentskosten eerst rechtens relevant is indien de opbrengst ter zake waarvan de
btw verschuldigd is de boedel daadwerkelijk ten goede is gekomen. Van dat
laatste is in dit geval geen sprake.

26. Zie ook: R.N.G. van der Paardt, ‘BTW-verlegging bij levering onroerende en roerende
zaken bij executieverkopen’, BR 2008, p. 236-239.

27. NvT, bij besluit van 20 december 2007, Stb. 2007, 573, p. 8.
28. Hof Leeuwarden 29 mei 2002, nr. 0000137, V-N 2002/39.30.
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6.2.2 Oneigenlijke lossing; vorm van executie

De Hoge Raad29 overweegt onder meer ‘dat “oneigenlijke lossing” moet worden
beschouwd als een vorm van executie als bedoeld in art. 199 lid 1, aanhef en
onder e, van Richtlijn 2006/112/EG en het op die bepaling gebaseerde art. 24ba
lid 1, aanhef en onder d, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. … Als
de richtlijngever oneigenlijke lossing niet als een vorm van executie heeft
beschouwd, kan de verleggingsregeling wegens strijd met het Europese recht
voor die situatie niet van toepassing zijn. Ingevolge art. 3:248 lid 1 BW is de
pandhouder bevoegd het verpande goed te verkopen en het hem verschuldigde op
de opbrengst te verhalen, als de pandgever in verzuim is met de voldoening van
hetgeen waartoe de zekerheid van het pand dient. Op de voet van art. 3:250 BW
geschiedt deze verkoop in het openbaar, doch ingevolge art. 3:251 BW is ook
onderhandse verkoop mogelijk. In al deze gevallen oefent de pandhouder het
recht van parate executie uit als bedoeld in art. 3:248 lid 1. Daaronder valt
mitsdien ook het geval dat de pandhouder en de pandgever ingevolge art. 3:251
lid 2 onderhandse verkoop zijn overeengekomen. Er is geen reden hierop een
uitzondering aan te nemen als de pandhouder en pandgever van de hun in de wet
verleende vrijheid gebruik hebben gemaakt en zijn overeengekomen dat deze
onderhandse verkoop door de pandgever zal geschieden. Ook in dat geval
geschiedt de verkoop van het verpande immers ten behoeve van de pandhouder
en kan deze zich als separatist verhalen op de opbrengst daarvan. Dit is niet
anders in faillissement bij verkoop door de curator krachtens overeenstemming
tussen hem en de pandhouder. Deze verkoop valt daarom binnen het toepas-
singsbereik van art. 57 Fw. en moet worden beschouwd als (een vorm van)
uitoefening van het recht van parate executie van de pandhouder. Oneigenlijke
lossing is dus een vorm van executie, terwijl lossing als bedoeld in art. 58 lid 2
Fw. juist geschiedt ter voorkoming van uitoefening van het recht van executie.
Anders dan het middel inhoudt, dienen eigenlijke en oneigenlijke lossing, zowel
bij pand als bij hypotheek, aldus van elkaar te worden onderscheiden’. Volgens de
Hoge Raad volgt daaruit dat ‘moet worden aangenomen dat sprake is van
levering tot executie van zekerheid als bedoeld in art. 24ba lid 1, aanhef en
onder d, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Dit blijkt zowel uit de
tekst ervan als uit de bedoeling van de besluitgever’.

6.2.3 Oneigenlijke lossing niet strijdig met btw-richtlijn

Wat betreft de mogelijke strijdigheid van art. 24ba lid 1, aanhef en onder d, van
het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 met het bepaalde in art. 199 lid 1,

29. HR 25 februari 2011, nr. 10/01435, LJN: B07109.
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aanhef en onder e, van (BTW)Richtlijn 2006/112/EG, concludeert de Hoge
Raad dat ‘de in laatstvermelde bepaling gebruikte begrippen “levering van in
zekerheid gegeven goederen tot executie van die zekerheid” autonome begrip-
pen van gemeenschapsrecht zijn, en deze bepaling dient richtlijnconform in
nationaal recht te worden omgezet. Er kan geen twijfel over bestaan dat de
Richtlijn de mogelijkheid van verlegging van de heffing van omzetbelasting
uitdrukkelijk toestaat bij executoriale verkoop van verpande zaken zoals hier.
Doel en strekking van de invoering van een verleggingsregeling is volgens de
preambule … van de Richtlijn lidstaten te helpen in bepaalde sectoren en bij
bepaalde soorten handelingen de regelgeving te vereenvoudigen en belasting-
fraude en -ontwijking aan te pakken, maar de invoering van de verleggings-
regeling in de vorm van een nationale maatregel door een lidstaat in (een van)
de door art. 199 van de Richtlijn bestreken situaties is in de Richtlijn niet
afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat in het specifiek beschreven geval ook
daadwerkelijk van belastingfraude of -ontwijking in die lidstaat moet zijn
gebleken, … art. 199 lid 1, aanhef en onder e, van Richtlijn 2006/112/EG naar
zijn letterlijke en niet voor misverstand vatbare tekst mogelijk maakt dat een
verleggingsregeling als bedoeld in art. 24ba lid 1, aanhef en onder d,
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 wordt getroffen.’

6.2.4 Verlegging bij veiling of onderhandse verkoop

Op grond van art. 3, vijfde lid, Wet OB worden goederen welke door een
ondernemer over een veiling worden verhandeld, geacht aan en vervolgens
door de houder van de veiling te zijn geleverd. De vraag zou gesteld kunnen
worden of ter zake van executieverkopen voor beide leveringen de verleg-
gingsregeling kan worden toegepast.

Ook is de vraag hoe de btw-heffing volgens de btw-richtlijn zou moeten
verlopen als de verkoop op grond van een executoriale titel via een commis-
sionair of veiling verloopt. In de Nederlandse situatie is steeds sprake van een
(fictieve) levering aan en een levering door de commissionair of veilinghouder,
ten aanzien van beide leveringen waarbij dezelfde btw-regels gelden als voor de
‘rechtstreekse’ levering van failliet aan uiteindelijke koper. Naar mijn mening
geldt in beide situaties de verleggingsregeling, gelet op de tekst en strekking
van de bepaling.30

30. Zie ook: par. 5.3 van het Besluit Omzetbelasting. Levering en verhuur van onroerende
zaken, van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M; J.H.M. Heezen, ‘Verleggingsregeling uitge-
breid!’, BTW-bulletin 2008, nr. 2, p. 5-7.
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Hetzelfde geldt voor verkoop door een beslaglegger, openbare of onderhandse
verkoop door de faillissemenstcurator. In geval een hypotheekhouder, nadat
hem door de faillissementscurator daartoe een redelijke termijn is gesteld, de
bezwaarde onroerende zaak niet binnen deze termijn verkoopt krachtens arti-
kel 3:268 BW in verbinding met artikel 57, lid 1 Fw, kan de curator de bezwaarde
onroerende zaak zelf verkopen, hetzij ondershands hetzij in het openbaar (artikel
58, lid 1 in verbinding met artikel 176 Fw). Bij openbare verkoop is steeds de
verleggingsregeling van toepassing. Bij onderhandse verkoop zal de verleggings-
regeling in dit geval volgens Tekstra,31 alleen dan van toepassing zijn, als
oneigenlijke lossing is overeengekomen, dus niet als de hypotheekhouder de
verkoop aan de curator heeft overgelaten (zonder overeenkomst). Maar het is de
vraag of in die situatie art. 24ba, lid 1, onderdeel e Uitv. besl. OB 1968 van
toepassing is, waarbij het faillissementsvonnis dan de executoriale titel kan geven.
Is sprake van ‘eigenlijke lossing’, dan wordt in faillissementssituaties, volgens
Tekstra32 gedoeld op de bevoegdheid van de curator om een met pand of
hypotheek bezwaard goed tot op het tijdstip van de verkoop te lossen tegen
voldoening van hetgeen waarvoor het pand- of hypotheekrecht tot zekerheid
strekt, alsmede van de reeds gemaakte kosten van executie (artikel 58, lid 2 Fw).
Door de lossing kan de curator verhinderen dat een hypotheek- of pandhouder
zijn recht van parate executie uitoefent. Als de curator na de lossing vervolgens
zelf gaat verkopen (vrij van zekerheidsrecht) is volgens Tekstra33 geen sprake
meer van levering tot executie van zekerheid als bedoeld in artikel 24ba, lid 1,
onderdeel d Uitv.besl.OB 1968, maar ook dan is de vraag of onderdeel e van
art. 24ba, lid 1 Uitv. Besl. OB 1968, niet toepasselijk is.

6.2.5 Conclusie

Verlegging van de heffing van btw is derhalve van toepassing indien:
1. de levering van een meer dan twee jaar gebruikte onroerende zaak door

optie belast is met btw (zie 6.1.)
2. de levering van een (nieuwe nog geen twee jaar gebruikte) onroerende zaak

van rechtswege belast is met btw, ingeval sprake is van onvrijwillige
verkoping:
door een hypotheekhouder middels onderhandse of openbare verkoping, of
door een beslaglegger middels openbare verkoping, of
door de faillissementscurator middels openbare verkoping of onderhandse
verkoping in het kader van oneigenlijke lossing van een hypotheekhouder
(zie 6.2.1).

31. A.J. Tekstra, Handboek fiscaal insolventierecht, par. 10.5, Sdu 3e druk, 2011.
32. Zie noot 24.
33. Zie noot 24.
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7. Fiscale eenheid omzetbelasting en faillissement

In het kader van dit artikel tenslotte aandacht voor de fiscale eenheid in de
omzetbelasting. In veel gevallen kiest de ondernemer er (om fiscale en/of
zekerheidsrechtelijke redenen) voor om binnen het concern de onroerende
zaken in een afzonderlijke vennootschap (OG-vennootschap) onder te brengen
of deze zaken als directeur groot aandeelhouder (dga) in eigendom te nemen.
De onroerende zaken waarin de bedrijfsactviteiten feitelijk plaatsvinden,
worden dan door de OG-vennootschap of de dga aan de (andere) (werk)
vennootschap(pen) verhuurd voor wiens rekening en risico de bedrijfsactivi-
teiten worden uitgevoerd. Indien de (werk)vennootschap(pen) gerechtigd zijn
tot aftrek van btw (vanwege de btw-belaste activiteiten), zal er in de huurrelatie
tussen OG-vennootschap of dga en de (werk)vennootschap(pen) geopteerd
kunnen worden voor btw-heffing. Dit teneinde ook de verhurende OG-vennoot-
schap of dga het recht op afrek van btw op de investeringen en kosten te
verschaffen.

Deze optie voor btw-heffing is aan de orde ingeval de verhuurder (OG-
vennootschap of dga) zelfstandig ondernemer voor de btw-heffing zijn en de
huurder dat ook is. Nu bepaalt art. 7, tweede lid, letter b Wet OB dat ook het
exploiteren van een vermogensbestanddeel een btw-ondernerschap inhoudt,
zodat iedere verhuurder van onroerende zaken (ook de natuurlijke persoon) als
zodanig kwalificeert. Dit brengt echter ook mee dat de OG-vennootschap, maar
ook de dga, als btw-ondernemer, onderdeel kunnen vormen van een fiscale
eenheid voor de btw-heffing, met de (werk)vennootschap(pen) die de onroe-
rende zaken huurt c.q. huren. De verhuur van de onroerende zaken wordt dan
een interne prestatie en de optie voor btw-heffing sorteert geen effect. Ver-
huurder’s recht op aftrek van btw op investeringen en kosten is dan gerelateerd
aan de (al dan niet deels) belaste omzet van de fiscale eenheid als geheel; in de
meeste gevallen dus de (belaste) omzet van de (werk)vennootschap(pen).

In art. 7, vierde lid Wet OB is namelijk bepaald dat indien natuurlijke en
rechtspersonen die als ondernemer kwalificeren, nauw met elkaar verweven
zijn in economische, financiële en organisatorische zin, als één ondernemer voor
de omzetbelastingheffing worden beschouwd. Dit betekent onder meer dat
onderlinge leveringen en diensten niet belastbaar zijn omdat deze als interne
prestaties worden gezien; er in beginsel één gezamelijke omzetbelastingaangifte
gedaan kan worden, waardoor ook de verschuldigde en terug te vorderen btw van
de onderdelen van de fiscale eenheid geconsolideerd worden, hetgeen financie-
ringsvoordelen kan betekenen. De fiscale eenheid ontstaat van rechtswege zodra
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aan de drie vereisten wordt voldaan. Een beschikking is daarbij geen constitutief
vereiste.34

In de situatie dat een dga onroerende zaken verhuurt aan “zijn” (werk)vennoot-
schap(pen) of de OG-vennootschap deel uitmaakt van een concern, zal veelal
voldaan zijn aan de vereisten van organisatorische (lees: bestuurlijke) en
financiële (meer dan 50% van een aandelenbelang kwalificeert als nauw
verweven) verwevenheid. Wat betreft de economische verwevenheid is van
belang dat ook complementaire prestaties van de ene persoon ten behoeve van
de andere, als zodanig kunnen kwalificeren. Dit is het geval indien de OG-
vennootschap of dga qua economische activiteit grotendeels afhankelijk is van
de huurinkomsten die de andere concernvenootschappen betalen. Is er een
fiscale eenheid dan is de verhuur een interne – niet belastbare – prestatie en is
een optie voor belaste verhuur niet nodig, maar zullen ook de aansprakelijk-
heden die samen kunnen hangen met de fiscale eenheid, mede zien op de OG-
vennootschap of de dga.

Let wel: indien niet geopteerd is voor belaste verhuur en de fiscale eenheid
wordt verbroken (zie hieronder), bijvoorbeeld omdat de (werk)vennootschap
(pen) worden verkocht, dan kan het zijn dat de overgebleven vennootschap of
de dga, die de onroerende zaken blijven verhuren, wordt geconfronteerd met
niet (meer) aftrekbare btw (waaronder herzienings-btw). Het verdient in dat
geval aanbeveling te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om alsnog te
opteren voor btw-belaste verhuur teneinde btw-schade te voorkomen.

Is er een beschikking door de belastingdienst afgegeven (al dan niet op verzoek
van de belastingplichtige) dan geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid van de
(rechts)personen die deel uitmaken van de fiscale eenheid voor elkaars omzet-
belastingschulden op grond van art. 43 Invorderingswet 1990 (hierna: IW).

Als aansprakelijkstelling op de voet van art. 43 IW geen soelaas biedt omdat
bijvoorbeeld de aansprakelijk gestelde onderdelen van de fiscale eenheid geen
of onvoldoende verhaalsmogelijkheden bieden, kan de ontvanger – zodra het
aansprakelijk gestelde lichaam in gebreke is – art. 36b IW in stelling brengen en
ieder van de bestuurders van het (aansprakelijk gestelde) lichaam aansprakelijk
stellen voor de voldoening van de aansprakelijkheidsschuld. Deze regeling
beoogt een preventieve werking omdat het risico om (ook) aansprakelijk
gesteld te worden voor de aansprakelijkheidsschuld van een lichaam kan
bestuurders er van weerhouden misbruik te plegen door bijvoorbeeld op
onverantwoorde wijze gelden aan het lichaam te onttrekken of vorderingen

34. HR 27 januari 2006, nr. 41 316, LJN: AV0408, BNB 2006/312.
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op het lichaam op te eisen terwijl de liquiditeitspositie van het lichaam dit niet
toestaat, aldus de Memorie van Toelichting35 bij de invoering van deze
bepaling.

7.1 Einde fiscale eenheid

De fiscale eenheid wordt beëindigd zodra niet meer voldaan wordt aan één van
de vereiste verwevenheden van de onderdelen van de fiscale eenheid. Van
belang is dat de betrokkenen dit moeten melden aan de belastingdienst, want
indien dit niet is gebeurd, blijven de deelnemende (rechts)personen aansprake-
lijk voor de omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid. De belastingdienst
geeft op de afmelding geen beschikking af. Dat betekent dat de eventuele
bevestiging van de afmelding door de inspecteur geen rechtsingang biedt. Het is
volgens Hof Leeuwarden36 nimmer de bedoeling geweest dat het einde van de
fiscale eenheid bij voor bezwaar vatbare beschikking zou worden vastgesteld en
slechts de totstandkoming ervan is in verband met de hoofdelijke aansprakelijk-
heid van de onderdelen en de rechtszekerheid gekoppeld aan een beschikking.

Ook de afmelding als zodanig en een verzoek om toekenning van een nieuw
omzetbelastingnummer voor de uitgetreden vennootschap is op zich niet vol-
doende om een verbreking van de fiscale eenheid te bewerkstelligen, aldus de
Hoge Raad.37 In die zaak werden eerst de aandelen van een van de vennoot-
schappen van de fiscale eenheid gecertificeerd en werd voor deze vennootschap
een eigen btw-nummer gevraagd en gesteld dat deze vennootschap niet meer tot
de fiscale eenheid behoorde wegens verbreken van de organisatorische verwe-
venheid. Later ging deze vennootschap failliet en wilde de fiscus de btw op de niet
betaalde facturen die tussen de datum van de certificering en de datum van het
faillissement waren uitgereikt (op grond van art. 29, tweede lid Wet OB) naheffen
bij een andere vennootschap van de fiscale eenheid, hetgeen de Hoge Raad
sanctioneerde. Van belang daarbij is, naar mijn mening, dat de enig bestuurder
van de Stichting administratiekantoor die de aandelen van de beoogd afgemelde
vennootschap hield, de holdingvenootschap was die deel uitmaakte van de
bestaande fiscale eenheid.

Indien na de afmelding van een van de deelnemende vennootschappen, de
resterende vennootschappen een fiscale eenheid vormen, kan gevraagd worden
om een nieuwe beschikking voor de daarna ontstane nieuwe fiscale eenheid,
hetgeen, naar mijn mening, een bevestiging van de fiscus inhoudt dat de
afgemelde vennootschap niet meer deel uitmaakt van de fiscale eenheid.

35. MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30 322, nr. 3, p. 7.
36. Hof Leeuwarden 15 december 1995, nr. 95/0276, V-N 1996, p. 1193.
37. HR 26 augustus 1998, nr. 33 802, BNB 1998/392.
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7.2 Einde fiscale eenheid en aansprakelijkheid

Zodra niet langer wordt voldaan aan de aan een fiscale eenheid te stellen eisen,
eindigt de fiscale eenheid. Na dat moment zijn de natuurlijke personen en
lichamen (indien zij als ondernemer voor de omzetbelasting zijn aan te merken)
zelfstandig belastingplichtig voor de omzetbelasting. Indien echter de fiscale
eenheid wordt verbroken, betekent dit niet automatisch het vervallen van de
aansprakelijkheid van de (ex-)participanten. Art. 43, eerste lid, IW, tussen de
gedachtestreepjes, bepaalt dat de aansprakelijkheid ook bestaat indien niet
langer aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid wordt voldaan en daarvan
geen (schriftelijke) mededeling aan de inspecteur is gedaan. Bij een verbreking
van de fiscale eenheid door het niet meer voldoen aan de eisen van financiële,
organisatorische en economische verwevenheid, blijven de voormalige onder-
delen van de fiscale eenheid aansprakelijk voor elkaars omzetbelastingschul-
den, zolang aan de inspecteur niet schriftelijk kennis is gegeven van de
omstandigheid dat de fiscale eenheid verbroken is.38 De enkele wil om een
fiscale eenheid met terugwerkende kracht ongedaan te maken is onvoldoende
om de (eerder afgegeven) beschikking en daarmee de fiscale eenheid als
ongeldig aan te merken, aldus Rechtbank Breda.39

7.3 Einde fiscale eenheid door het faillissement van een deelnemer

Het failleren van één of meer van de deelnemers binnen een fiscale eenheid
voor de omzetbelasting, heeft een verbreking van de fiscale eenheid tot gevolg.
Een probleem in dit soort situaties kan zijn dat art. 43, eerste lid, IW bepaalt dat
de hoofdelijke aansprakelijkheid uit de fiscale eenheid pas geëindigd is op het
moment dat de inspecteur hiervan in kennis is gesteld. Uit Rechtbank
’s-Gravenhage40 valt af te leiden dat in geval van faillissement de schriftelijke
kennisgeving niet behoeft te worden gedaan omdat de publicatie van het
faillissement al een soort algemene kennisgeving van verbreking van de fiscale
eenheid voor de omzetbelasting is. Rechtbank Rotterdam41 overweegt: ‘de
inspecteur kan immers niet geacht worden ambtshalve op de hoogte te zijn van
allerhande omstandigheden aan de zijde van de belastingschuldigen die aan
een fiscale eenheid een einde maken… maar in geval van een uitgesproken
faillissement ligt dat ten principale anders. Deze omstandigheid staat onom-
stotelijk vast, het feit van het faillissement wordt onverwijld schriftelijk

38. Zie ook Par. 35.12.1 Instructie Invordering en Belastingdeurwaarders en Rb. ’s-Gravenhage
3 augustus 2006, nr. 05/5118, V-N 2007/41.31

39. Rb. Breda 21 januari 2009, nr. 2008/00126.
40. Rb. ’s-Gravenhage 3 augustus 2006, nr. 05/5118, V-N 2007/41.31.
41. Rb. Rotterdam 10 april 2002, nr. 43087/HA ZA 99–1828.
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gepubliceerd, onder meer in de Staatscourant, en pleegt de fiscale autoriteiten
niet te ontgaan. Redelijke uitleg van de in bedoelde tussenzin van art. 43 IW
neergelegde regel brengt dan met zich mee dat aan de eis van schriftelijk in
kennis te stellen ook is voldaan door de publicatie van het faillissement.’

7.4 Conclusie

De fiscale eenheid voor de omzetbelastingheffing is een fenomeen dat enerzijds
de btw-heffing vereenvoudigd, maar anderzijds wederzijdse aansprakelijkheid
met zich meebrengt voor btw-schulden van de deelnemers van zo’n fiscale
eenheid. Voor de heffing van btw met betrekking tot onroerende zaken die
worden verhuurd door een OG-vennootschap of de dga aan (werk)vennoot-
schap(pen) binnen het concern heeft dit als voordeel dat er niet geopteerd
behoeft te worden voor btw-heffing en de OG-vennootschap of dga recht op
aftrek van btw op investeringen en kosten kan ontlenen aan de belaste omzet
van de fiscale eenheid als geheel. Wordt de fiscale eenheid verbroken, doordat
niet langer voldaan wordt aan de drie vereiste verwevenheden, dan ontstaan er
weer meerdere btw-ondernemers en zal er (zo mogelijk) geopteerd moeten
worden voor btw-belaste verhuur tussen deze separate ondernemers, teneinde
een herziening van btw op eerdere investeringen bij de verhuurder van
onroerende zaken te voorkomen.

Indien een (werk)vennootschap als onderdeel van een fiscale eenheid, niet meer
aan zijn verplichtingen kan voldoen en geen of te weinig omzetbelasting meer
aangeeft en/of voldoet, zal de OG-vennootschap of dga tot betaling daarvan
door de fiscus aangesproken kunnen worden. Het gevolg kan zijn dat de
beoogde “veiligstelling” van de (waarde van de) onroerende zaken toch in
gevaar komt.

Het is dan ook in situaties van (dreigende) insolventie van een (of meer) van de
(werk)vennootschap(pen), voor de resterende solvabele vennootschappen en
natuurlijke personen van belang, dat de fiscale eenheid verbroken wordt en de
fiscus daarvan in kennis gesteld wordt. Bij faillissement van een vennootschap
die deel uitmaakt van een fiscale eenheid is de verbreking een feit en vervalt
ook de aansprakelijkheid door de kenbaarheid daarvan bij de fiscus. Maar, zo
blijkt in veel gevallen, is er tot op dat moment al een omzetbelastingschuld bij
de failliet ontstaan, welke schuld nog binnen de bestaansduur van de fiscale
eenheid valt en dus verhaalbaar is op de andere deelnemers van deze fiscale
eenheid, waartoe een OG-vennootschap en/of een dga kunnen behoren.
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INTERNATIONAALRECHTELIJKE

ASPECTEN





Het centrum van de voornaamste belangen van een
internationale vastgoedonderneming

MR. J.P.D. VAN DE KLIFT1

1. Inleiding

Geografische spreiding van vastgoedportefeuilles over verschillende landen bij
vastgoedondernemingen is heden ten dage eerder regel dan uitzondering. De
manier waarop dergelijke internationale vastgoedondernemingen zijn georgani-
seerd en worden aangestuurd is divers. Zo kunnen de onroerende zaken in één
rechtspersoon worden ondergebracht, maar ook per land in één of meer afzonder-
lijke rechtspersonen. Daarnaast kan zo een onderneming centraal worden aange-
stuurd, maar ook decentraal per land. Als zo een onderneming insolvent raakt,
roept dat de vraag op in welk land de insolventieprocedure kan worden geopend.

De Insolventieverordening geeft een antwoord op deze vraag voor een inter-
nationale vastgoedonderneming waarvan het centrum van voornaamste belan-
gen in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) is
gelegen.2 Op grond van art. 3 lid 1 is de rechter van de lidstaat waarin het centrum
van de voornaamste belangen van een internationale vastgoedonderneming is
gelegen, bevoegd de insolventieprocedure te openen. Het recht van deze lidstaat
beheerst vervolgens op grond van art. 4 de insolventieprocedure en haar gevolgen.
Deze insolventieprocedure heeft universele werking. Andere lidstaten moeten de
beslissing tot opening van de insolventieprocedure, alsmede die inzake het verloop
en de beëindiging van de insolventieprocedure automatisch erkennen op grond
van art. 16 en 25. Dit geldt ook voor beslissingen die rechtstreeks voortvloeien uit
de insolventieprocedure en daar nauw op aansluiten. Kortom, het centrum van de
voornaamste belangen is een belangrijk vertrekpunt voor de toepassing van de
Insolventieverordening op een internationale vastgoedonderneming.

In deze bijdrage zal ik uiteenzetten hoe het centrum van de voornaamste
belangen van een internationale vastgoedonderneming kan worden vastgesteld.
Dit zal ik doen tegen de achtergrond van de uitleg van dit begrip door het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Tevens zal ik daarbij betrekken

1. Mr. J.P.D. van de Klift is advocaat bij Ploum Lodder Princen te Rotterdam.
2. Verordening (EG) Nr. 1364/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventie-
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de aanbevelingen van het Europees Parlement en het voorstel van INSOL
Europe voor een (integrale) herziening van de Insolventieverordening. Hierbij
zal ik rekening houden met de wijzen waarop een internationale vastgoedon-
derneming kan worden georganiseerd en aangestuurd. Daarbij zal ik aan geven
welke factoren een rol zouden kunnen spelen bij het vaststellen van het centrum
van de voornaamste belangen van een internationale vastgoedonderneming.

2. Uitleg van het begrip centrum van de voornaamste belangen

Op grond van artikel 3 lid 1 van de Insolventieverordening zijn de rechters van
de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar
is gelegen, bevoegd de insolventieprocedure te openen. Bij vennootschappen en
rechtspersonen wordt het centrum van de voornaamste belangen vermoed de
plaats van de statutaire zetel te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel. De
vraag is dus hoe dit begrip moet worden uitgelegd.

Op 2 mei 2006 heeft het Hof van Justitie zich voor het eerst uitgesproken over
de uitleg van het begrip centrum van de voornaamste belangen in de Eurofood-
zaak.3 De feiten in deze zaak zijn als volgt. Eurofood is een Ierse vennootschap
met statutaire zetel te Dublin, Ierland. Zij is een volledige dochtermaatschappij
van de Italiaanse vennootschap Parmalat Spa. Het hoofddoel van Eurofood was
het verlenen van financiële diensten aan de vennootschappen van de Parmalat-
groep. In geschil was de vraag of het centrum van de voornaamste belangen van
Eurofood in Ierland of Italië was gelegen. De Ierse rechter vroeg het Hof van
Justitie waar het centrum van de voornaamste belangen van een dochtermaat-
schappij is gelegen wanneer de statutaire zetels van de dochtermaatschappij en
haar moedermaatschappij in twee verschillende lidstaten zijn gelegen en de
moedermaatschappij door haar aandeelhouderschap en haar bevoegdheid om
bestuurders te benoemen het beleid van de dochtermaatschappij kan bepalen en
in feite bepaalt.

Het Hof van Justitie stelt bij de beantwoording van deze vraag voorop dat de
statutaire zetel op grond van het bewijsvermoeden tot uitgangspunt moet
worden genomen bij de bepaling van het centrum van de voornaamste belangen
van een schuldenaar.4 Vervolgens verwijst het Hof van Justitie naar punt 13 van
de considerans van de Insolventieverordening waarin staat dat het centrum van
de voornaamste belangen overeen dient te komen met de plaats waar de
schuldenaar gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en die daardoor

3. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 2 mei 2006, zaak nr. C 341/04
(Eurofood), NJ 2010, 93.

4. Ibid., nr. 29.
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als zodanig voor derden kenbaar is. Tegen deze achtergrond overweegt het
Hof van Justitie dat het bewijsvermoeden alleen kan worden weerlegd indien
aan de hand van voor derden objectief verifieerbare factoren kan worden
aangetoond dat de werkelijke situatie verschilt van die van de statutaire zetel.5

Deze objectiviteit en deze verifieerbaarheid voor derden zijn volgens het
Hof van Justitie noodzakelijk om de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid
voor de bepaling van de internationaal bevoegde rechter voor de opening
van de insolventieprocedure te garanderen. Temeer nu het recht van de lidstaat
van deze rechter op grond van artikel 4 van de Insolventieverordening van
toepassing is op de insolventieprocedure en haar gevolgen.6

Het Hof van Justitie geeft in zijn arrest niet aan welke factoren voor derden
als objectief en verifieerbaar kunnen worden aangemerkt. Evenmin geeft het
Hof van Justitie aan hoe deze factoren tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Het Hof van Justitie overweegt enkel dat er bij zogenaamde “brievenbusmaat-
schappijen” aanleiding zou kunnen zijn om van het bewijsvermoeden af te
wijken, indien zij geen enkele activiteit uitoefenen in de lidstaat van hun
statutaire zetel.7 Voorts geeft het Hof van Justitie aan dat het feit dat een
moedermaatschappij de economische keuzen van een dochtermaatschappij
bepaalt of kan bepalen niet volstaat om het bewijsvermoeden te weerleggen,
indien de dochtermaatschappij activiteiten uitoefent in de lidstaat van haar
statutaire zetel.8 In dit kader werpt Lennarts terecht de vraag op hoe het
centrum van de voornaamste belangen van een schuldenaar moet worden
vastgesteld als zij duidelijk geen brievenbusmaatschappij is, omdat zij enige
activiteiten in de lidstaat van haar statutaire zetel uitoefent, maar verschillende
voor derden objectief verifieerbare factoren er op wijzen dat haar centrum van
de voornaamste belangen in een andere lidstaat is gelegen.9

Het Hof van Justitie heeft deze vraag beantwoord in zijn arrest van 20 oktober
2011 in de Interedil-zaak.10 De feiten in deze zaak zijn als volgt. Interedil Srl is
een Italiaanse vennootschap met statutaire zetel te Monopoli, Italië. Zij heeft
haar statutaire zetel van Italië naar het Verenigd Koninkrijk overgebracht. Meer
dan een jaar na de liquidatie en de doorhaling van de vennootschap in het Britse

5. Ibid., nr. 34.
6. Ibid., nr. 33.
7. Eurofood, nr. 35.
8. Ibid., nr. 36.
9. L. Lennarts, The Review of the EU Insolvency Regulation – Time to Recongize the Ties that

bind Company Law and Insolvency Law, in: Preadviezen 2011 voor de Nederlandse
Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht, The Review of the
EUR Insolvency Regulation: Some Proposals for Amendment, NVRII 2012, p. 52.

10. HvJ EG 20 oktober 2011, zaak C-369/09 (Interedil), NJ 2012, 256.
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handelsregister vraagt een schuldeiser de Italiaanse rechter de insolventiepro-
cedure van Interedil in Italië te openen. De verwijzende rechter twijfelt of hij
bevoegd is de insolventieprocedure te openen en vraagt het Hof van Justitie
onder welke voorwaarden en op grond van welke factoren het bewijsvermoeden
kan worden weerlegd.

Het Hof van Justitie stelt voorop dat het bewijsvermoeden in artikel 3 lid 1 van
de Insolventieverordening en de verwijzing in punt 13 van de considerans
naar de plaats waar de schuldenaar het beheer over de belangen voert, de wil
van de Uniewetgever weerspiegelen om als bevoegdheidscriterium voorrang te
geven aan de plaats van het hoofdbestuur van de vennootschap.11 Vervolgens
overweegt het Hof van Justitie dat niet van het bewijsvermoeden kan worden
afgeweken, indien de bestuurs- en toezichtsorganen van een vennootschap
zich op de plaats van haar statutaire zetel bevinden en de bestuursbesluiten van
deze vennootschap op voor derden verifieerbare wijze op die plaats worden
genomen.12 Het vermoeden kan wel worden weerlegd, indien de plaats van het
hoofdbestuur van een vennootschap zich, uit het oogpunt van derden, op grond
van objectief verifieerbare factoren, niet op de plaats van de statutaire zetel
bevindt.13 Factoren zijn objectief verifieerbaar als zij openbaar zijn gemaakt
of minstens zo transparant zijn dat derden, dat wil zeggen met name de
schuldeisers van de vennootschap, daarvan op de hoogte konden zijn.14

Tot de in aanmerking te nemen factoren behoren met name alle plaatsen
waar de schuldplichtige vennootschap een economische activiteit uitoefent en
alle plaatsen waar zij goederen bezit, voor zover die plaatsen voor derden
herkenbaar zijn.15 De omstandigheid dat zich in een andere lidstaat dan die
van de statutaire zetel aan de schuldplichtige vennootschap toebehorende
onroerende zaken bevinden, waarvoor zij huurovereenkomsten heeft gesloten,
en de omstandigheid dat in die lidstaat met een financiële instelling een
overeenkomst is gesloten, worden aangemerkt als objectieve factoren. Gelet
op de daarmee gepaard gaande publieke zichtbaarheid, worden zij eveneens als
voor derden verifieerbare factoren aangemerkt. Niettemin kunnen deze factoren
volgens het Hof van Justitie het bewijsvermoeden slechts weerleggen wanneer
uit een integrale beoordeling van alle relevante factoren op een voor derden
verifieerbare wijze blijkt dat het werkelijke centrum van bestuur en toezicht

11. Ibid., nr. 48.
12. Ibid., nr. 50.
13. Ibid., nr. 51.
14. Ibid., nr. 49.
15. Ibid., nr. 52.
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van de vennootschap en van het beheer over haar belangen zich in die andere
lidstaat bevindt.16

In het Interedil-arrest stelt het Hof van Justitie aan de ene kant voorop dat
voorrang moet worden gegeven aan de plaats van het hoofdbestuur. Aan de
andere kant benadrukt hij dat die plaats voor derden op grond van objectief
verifieerbare factoren kenbaar moet zijn. Hiermee maakt het Hof van Justitie
duidelijk dat plaats waar de hoofdkantoortaken van de schuldenaar worden
uitgeoefend, moet worden vastgesteld aan de hand van het contact met de
crediteuren. Daarom is voor de bepaling van deze plaats niet zo zeer van belang
dat de schuldenaar onroerende zaken in een andere lidstaat heeft, waarvoor hij
huurovereenkomsten heeft gesloten, en dat hij in die andere lidstaat met een
financiële instelling een overeenkomst heeft gesloten. Veeleer is van belang
door wie en vanuit welke plaats de onroerende zaken worden verworven en
beheerd, alsmede de onderhandelingen met de huurders en financiers worden
gevoerd. Daar bevindt zich voor crediteuren op een objectief verifieerbare wijze
het werkelijke centrum van bestuur en toezicht van de schuldenaar van waaruit
hij het beheer over zijn belangen voert. Gezien de verwijzing door het Hof van
Justitie naar een integrale beoordeling van alle factoren, moet bij de vaststelling
van deze plaats ook rekening worden gehouden met andere factoren die een
aanwijzing opleveren voor de plaats vanuit waar de hoofdkantoortaken worden
uitgeoefend. Welke factoren dit zijn, volgt echter niet uit het Interedil-arrest.
Gedacht zou, bijvoorbeeld, kunnen worden aan de plaats vanuit welke de
schuldenaar zijn cash management of personeelsbeleid verzorgd.

In het Rastelli-arrest kwam tot slot de vraag aan de orde of de loutere vaststelling
van de vermenging van de vermogens van twee afzonderlijke rechtspersonen
volstaat als bewijs dat het centrum van de voornaamste belangen van één van deze
rechtspersonen in een andere lidstaat is gelegen.17 De feiten in deze zaak zijn als
volgt. Médiasucre International is een Franse vennootschap met statutaire zetel te
Marseille, Frankrijk. De Franse curator heeft de Italiaanse vennootschap Rastelli
met statutaire zetel te Robbio, Italië, gedagvaard voor de Franse rechter, en op
grond van een Franse bepaling om uitbreiding verzocht van de tegen Médiasucre
geopende insolventieprocedure tot Rastelli, met een beroep op de vermenging van
de vermogens van deze twee vennootschappen.

Het Hof van Justitie overweegt dat het bestaan van een vermenging van
rekeningen en het bestaan van ongebruikelijke financiële relaties tussen vennoot-
schappen, zoals de doelbewuste overdracht van activa zonder tegenprestatie, in

16. Ibid., nr. 53.
17. HvJ EU 15 december 2011, zaak nr. C-191/10 (Rastelli), NJ 2012, 258.
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het algemeen moeilijk voor derden verifieerbaar zijn. Voorts overweegt het Hof
van Justitie dat niet valt uit te sluiten dat een dergelijke vermenging wordt
georganiseerd vanuit twee bestuurs- en toezichtscentra die in twee verschillende
lidstaten zijn gevestigd.18 Vervolgens oordeelt het Hof van Justitie dat de loutere
vaststelling van de vermenging van de vermogens van twee vennootschappen niet
volstaat als bewijs dat het centrum van de voornaamste belangen van Rastelli in
Frankrijk is gelegen (want alleen dan kan met een beroep op de Franse bepaling
de insolventieprocedure van Médiasucre tot Rastelli worden uitgebreid).19 Dit
centrum dient volgens het Hof van Justitie te worden vastgesteld op grond van een
integrale beoordeling van alle relevante factoren, rekening houdend met de
omstandigheden van het geval.20

3. Centrum van de voornaamste belangen van
concernvennootschappen

De Insolventieverordening bevat geen specifieke regels voor het vaststellen van
het centrum van de voornaamste belangen van concernvennootschappen (voor
zover deze ieder zelfstandig als juridische eenheid opereren). In het Eurofood-
arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat voor ieder van deze concern-
vennootschappen het centrum van de voornaamste belangen afzonderlijk moet
worden vastgesteld.21 Dit heeft tot gevolg dat voor ieder van deze concern-
vennootschappen apart een insolventieprocedure moet worden geopend. Voorts
betekent dit dat deze insolventieprocedures alleen in dezelfde lidstaat kunnen
worden geopend, indien uit een integrale beoordeling van alle relevante
factoren op een voor derden verifieerbare wijze blijkt dat deze concernvennoot-
schappen hun werkelijke centrum van bestuur en toezicht en van het beheer
over hun belangen in dezelfde lidstaat hebben. In de regel zal dat alleen het
geval zijn als het hoofdbestuur van het concern op één plek is gecentraliseerd.
Uit het Eurofood-arrest volgt immers dat het enkele feit dat de economische
keuzes van een dochtermaatschappij worden of kunnen worden bepaald door
een moedermaatschappij in een andere lidstaat niet volstaat om het bewijs-
vermoeden te weerleggen, indien de dochtermaatschappij activiteiten uitoefent
op het grondgebied van de lidstaat van haar statutaire zetel. Daarom zal het
eerder uitzondering dan regel zijn dat insolventieprocedures van concernven-
nootschappen in één lidstaat kunnen worden geopend. In de regel komt het dan
aan op een goede samenwerking tussen de curatoren in de verschillende
lidstaten om tot efficiënte en doeltreffende afwikkeling te komen.

18. Ibid., nr. 38.
19. Ibid., nr. 39.
20. Ibid., nr. 36.
21. Eurofood, nr. 30.
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4. Herziening van de Insolventieverordening

Op grond van artikel 46 van de Insolventieverordening diende de Europese
Commissie bij het Europees Parlement uiterlijk op 1 juni 2012 een verslag in te
dienen over de toepassing van de Insolventieverordening dat zo nodig ver-
gezeld kan gaan met voorstellen tot wijziging van deze verordening. Dit heeft
zij niet gehaald. De verwachting is dat de Europese Commissie voor het einde
van dit jaar een voorstel tot wijziging van de Insolventieverordening zal
voorleggen aan het Europees Parlement.

Tegen de achtergrond van deze bepaling heeft het Europees Parlement op
15 november 2011 een resolutie aangenomen, waarin zij de Europese Com-
missie aanbeveelt een definitie van het begrip centrum van de voornaamste
belangen in de Insolventieverordening op te nemen. Deze definitie dient
volgens het Europees Parlement zodanig te zijn geformuleerd dat het fraudu-
leuze forum shopping kan tegengegaan. Zij stelt daarom voor om een formelere,
op punt 13 van de considerans gemodelleerde definitie, in te voegen die is
gericht op de objectieve herkenbaarheid voor derden. Bij de formulering van de
definitie moet volgens het Europees Parlement rekening worden gehouden met
de duidelijk herkenbare uitoefening van de activiteiten, de plaats waar zich het
vermogen bevindt, het centrum van de operationele of productieactiviteiten, de
aanwezigheid van werknemers, enz.

De resolutie bevat verder een aanbeveling om in de Insolventieverordening
een regeling op te nemen voor de insolventie van concerns. Hierbij maakt het
Europees Parlement een onderscheid tussen concerns met een gecentraliseerd
en een gedecentraliseerd hoofdbestuur. In geval van een gecentraliseerd hoofd-
bestuur moet de insolventieprocedure worden geopend in de lidstaat waar het
hoofdkantoor van het concern is gevestigd. Deze procedure moet worden
aangemerkt als de hoofdprocedure en dient de schorsing van de insolventie-
procedures van concernvennootschappen in andere lidstaten tot gevolg te
hebben. Er wordt één enkele curator benoemd in de hoofdprocedure. In elke
lidstaat, waarin secondaire procedures worden geopend, moet een commissie
worden ingesteld die de belangen van de plaatselijke schuldeisers en werkne-
mers behartigt en vertegenwoordigt.

In geval van een gedecentraliseerd hoofdbestuur dienen volgens het Europees
Parlement in de Insolventieverordening regels te worden opgenomen die
voorzien een verplichte coördinatie en samenwerking tussen rechtbanken, tussen
rechtbanken en curatoren en tussen curatoren onderling. Voorts moeten regels
worden opgenomen ter vergemakkelijking en bevordering van het gebruik van
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diverse vormen van samenwerking tussen rechtbanken ter coördinatie van de
insolventieprocedures, en vaststelling van de voorwaarden en waarborgen die op
deze vormen van samenwerking van toepassing zijn. Verder moeten regels
worden opgenomen op grond waarvan de benoeming van een gemeenschappe-
lijke curator voor alle procedures mogelijk wordt gemaakt en bevorderd. De
gemeenschappelijke curator wordt benoemd door de betrokken rechtbanken en
wordt bijgestaan door plaatselijke vertegenwoordigers, die een stuurcomité
vormen. En tot slot moeten regels worden opgenomen die grensoverschrijdende
insolventieovereenkomsten mogelijk maken en die betrekking hebben op de
verdeling van de verantwoordelijkheid voor diverse aspecten van het verloop en
het beheer van de procedure tussen de verschillende rechtbanken en tussen
insolventievertegenwoordigers op het terrein van onder meer herstelmaatregelen,
vervreemding van vermogensbestanddelen en reorganisatieplannen.

INSOL Europe heeft in juni 2012 een voorstel ingediend bij de Europese
Commissie voor een integrale herziening van de Insolventieverordening.22 Zij
stelt voor om de volgende definitie van het begrip centrum van de voornaamste
belangen in artikel 2 van de Insolventieverordening op te nemen:

“Centre of main interests shall mean in the case of companies and legal
persons, the place of the registered office, except that (i) where the operational
head office functions of the company or legal person are carried out in
another member state and that other member state is ascertainable to actual
and prospective creditors as the place where such operational head office
functions are carried out, it shall mean and refer to the member state where
such operational head office functions are carried out and (ii) where the
company or legal person is a mere holding company or mere holding legal
person, within a group with head office functions in another member state, the
centre of main interests as defined in the previous sentence is located in such
other member state. The mere fact that the economic choices and decisions of
a company are or can be controlled by a parent company in another member
state than the member state of the registered office does not cause the centre of
main interests to be located in this other member state.”23

In de toelichting op deze definitie schrijft INSOL Europe dat de hoofdkantoor-
taken kunnen volgens haar worden gelokaliseerd op de plaats (i) waar de
vennootschap intern wordt gemanaged en waar de financiële en strategische

22. Revision of the European Insolvency Regulation, Proposals by INSOL Europe May 2012
(drafting committee: Robert van Galen (chairman), Marc André, Daniel Fritz, Vincent
Gladel, Frans van Koppen, David Marks QC and Nora Wouters).

23. Ibid., p. 29.
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beslissingen worden genomen, (ii) welke relevant is voor de contractuele relatie
met de werknemers en de leveranciers en (iii) waar de schulden (inclusief de
fiscale schulden), activa en productiefaciliteiten zich bevinden. Vervolgens moet
volgens INSOL Europe separaat worden vastgesteld of deze plaats voor huidige
en toekomstige crediteuren kenbaar is. Als dat het geval is, dan is dit de plaats
waar de hoofdkantoortaken worden uitgeoefend en waar het centrum van de
voornaamste belangen van een schuldenaar volgens INSOL Europe is gelegen.24

Ter rechtvaardiging van haar keuze voor de hoofdkantoortakenbenadering
verwijst INSOL Europe naar de uitspraken van het Hof van Justitie in Eurofood
en Interedil.25 Voorts verwijst zij naar een aantal factoren op grond waarvan de
Engelse rechter het centrum van de voornaamste belangen heeft vastgesteld.26

Bij een aantal van deze factoren vraag ik mij af of die voor huidige en
toekomstige crediteuren kenbaar zijn. Ik noem het feit dat de budgetten door het
hoofdkantoor worden vastgesteld. Voorts het feit dat de informatietechnologie
en de ondersteuning op dit terrein door het hoofdkantoor worden verzorgd. En
tot slot het feit dat het hoofdkantoor de branding, de strategie en het
productdesign bepaalt. Deze factoren zullen zich in de regel aan het zicht
van huidige en toekomstige crediteuren onttrekken. Daarom zouden zij mijns
inziens geen rol mogen spelen bij de beantwoording van de vraag waar het
centrum van de voornaamste belangen van een schuldenaar is gelegen. Uit
Interedil-arrest volgt immers dat de te beoordelen factoren openbaar dienen te
zijn gemaakt of minstens zo transparant moeten zijn dat de schuldeisers van de
vennootschap, daarvan op de hoogte konden zijn.

Het voorstel van INSOL Europe bevat verder een regeling voor de insolventie van
concerns.27 Het uitgangspunt van de voorgestelde regeling is dat het centrum van
de voornaamste belangen van iedere concernvennootschap afzonderlijk moet
worden vastgesteld. Vervolgens stelt INSOL Europe voor dat de curator van de
uiteindelijke moedermaatschappij tegenover de curator van de dochtermaatschap-
pij in een andere lidstaat dezelfde rechten verkrijgt als welke hij zou hebben
tegenover een curator in een secondaire procedure, indien de insolventieproce-
dures van de moeder- en dochtermaatschappij in twee verschillende lidstaten zijn
geopend. Dit betreft onder meer het recht om voorstellen te doen over de
vereffening of het gebruik van de activa van de dochtermaatschappij, de voortzet-
ting, uitvoering of beëindiging van overeenkomsten die betrekking hebben op de
bedrijfsvoering van de dochtermaatschappij en het recht om een reddingsplan,

24. Ibid., p. 33-34.
25. Ibid., p. 34.
26. Ibid., p. 32-33.
27. Ibid., p. 91-99.
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akkoord of vergelijkbare maatregel voor te stellen in de insolventieprocedure van
de dochtermaatschappij. Tot slot stelt INSOL Europe voor dat de rechter van de
lidstaat, waarin de insolventieprocedure van de uiteindelijke moedermaatschappij
is geopend, onder bepaalde voorwaarde mag besluiten om de vermogens van de
moeder- en dochtermaatschappij geconsolideerd af te wikkelen.

5. Centrum van voornaamste belangen van een internationale
vastgoedonderneming

Als bij een internationale vastgoedonderneming de onroerende zaken in één
rechtspersoon zijn ondergebracht, dan wordt het centrum van de voornaamste
belangen van de vastgoedonderneming geacht te zijn gelegen in de lidstaat van
haar statutaire zetel als de plaats waar de hoofdkantoortaken worden uit-
geoefend. Dit vermoeden kan worden weerlegd, indien uit een integrale
beoordeling van alle relevante factoren blijkt dat het werkelijke centrum van
bestuur en toezicht van de vastgoedonderneming en van het beheer over haar
belangen in een andere lidstaat ligt.

Bij de vaststelling van dit centrum mag rekening worden gehouden met de plaats
waar de onroerende zaken van de vastgoedonderneming zijn gelegen. Voorts mag
rekening worden gehouden met huur- en financieringsovereenkomsten die ten
aanzien van deze onroerende zaken zijn gesloten. Uit deze factoren kan worden
afgeleid door wie en vanuit welke lidstaat de onroerende zaken zijn verworven en
worden beheerd. Voorts kan uit deze factoren worden afgeleid door wie en vanuit
welke lidstaat de onderhandelingen met de huurders en de financiers worden
gevoerd. Op deze wijze kan ook rekening worden gehouden met de plaats van
waaruit het cash management en het personeelsbeleid van de vastgoedonder-
neming worden gevoerd. Op grond van een integrale beoordeling van deze
factoren (en mogelijk ook nog andere relevante factoren) kan vervolgens worden
vastgesteld of het werkelijke centrum van bestuur en toezicht van de vastgoed-
onderneming en van het beheer over haar belangen in een andere lidstaat ligt.

Als de bestuurders van de vastgoedonderneming woonachtig zijn in de lidstaat
van haar statutaire zetel en daadwerkelijk het beheer over de belangen van de
onderneming voeren, dan zal er weinig aanleiding zijn om van het bewijs-
vermoeden af te wijken. Maar wat nu als het bestuur van de vastgoedonder-
neming wordt gevoerd door een trustkantoor en het trustkantoor met de initiator
een overeenkomst heeft gesloten voor het beheer van haar vastgoedportefeuille.
In dat geval verloopt het contact met de crediteuren veelal via de beheerder en
is de taak van het bestuur veelal beperkt tot het opstellen van de jaarrekening en
het verzorgen van de fiscale aangiften. In dat geval zou de vastgoedonderneming
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als een brievenbusmaatschappij kunnen worden aangemerkt en kan er volgens het
Eurofood-arrest aanleiding zijn om van het bewijsvermoeden af te wijken ten
faveure van de lidstaat waar de beheerder is gevestigd. Mijns inziens is dat niet
anders als de vastgoedonderneming onroerende zaken houdt in de lidstaat van
haar statutaire zetel. Waar het om gaat is door wie en vanuit welke lidstaat deze
onroerende zaken worden beheerd. Als dat uitsluitend geschiedt door de
beheerder, dan is dat mijns inziens een aanwijzing dat het werkelijke centrum
van de vastgoedonderneming in de lidstaat van de beheerder is gelegen.

Vergelijk in dat verband de uitspraak van de Engelse rechter in de Stanford
International Bank-zaak. In deze zaak lag de vraag voor of het centrum van de
voornaamste belangen van Stanford International Bank met statutaire zetel in
Antigua en Barbuda in Amerika was gelegen, omdat haar investeringen op
grond van een portfolio management overeenkomst door een Amerikaanse
portfolio manager werden beheerd. Ten aanzien van deze vraag overwoog de
Engelse rechter dat dit gegeven niet met zich brengt dat het centrum van
Stanford International Bank in Amerika is gelegen. Het uitbesteden van het
beheer van haar investeringen betrof een bewuste keuze van Stanford Inter-
national Bank, die volgens de Engelse rechter niet als brievenbusmaatschappij
kon worden aangemerkt, omdat uit objectief verifieerbare factoren blijkt dat
Stanford International Bank daadwerkelijk werd gemanaged vanuit Antigua en
Barbuda. Met andere woorden, als Stanford International een brievenbusmaat-
schappij was geweest, dan had het beheer van haar investeringen wel naar
Amerika als haar werkelijke centrum kunnen verwijzen.28

Als bij een internationale vastgoedonderneming de onroerende zaken per land in
één of meer afzonderlijke rechtspersonen zijn ondergebracht, dan vormen de
rechtspersonen samen een concern waarin de vastgoedonderneming wordt ge-
dreven. Desalniettemin zal voor ieder van deze rechtspersonen afzonderlijk het
centrum van de voornaamste belangen moeten worden vastgesteld. Dit wordt
vermoedt de plaats van hun statutaire zetel te zijn, tenzij kan worden aangetoond
dat hun werkelijke centra van bestuur en toezicht en van het beheer over hun
belangen in een andere lidstaat liggen. Daarbij komt het aan op de vraag of de
internationale vastgoedonderneming centraal of decentraal wordt aangestuurd.
Dit zal moeten worden vastgesteld op grond van de hierboven genoemde objectief
voor derden verifieerbare factoren. De loutere vaststelling van de vermenging van
de vermogens van de verschillende concernvennootschappen volstaat niet als
bewijs dat het centrum van de voornaamste belangen in één lidstaat is gelegen. Dit

28. High Court of Justice, 3 juli 2009, [2009] EWHC 1441 (Ch), (Stanford International Bank),
r.o. 97 en 98. Zie ook High Court of Justice, Chancery Division, 1 april 2010 [2010] EWHC
836 (Ch) (Pillar Securitisation S.a.r.l. & Ors/Spicer & Shinners), r.o. 14 t/m 27.
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dient te blijken uit een integrale beoordeling van alle relevante factoren, rekening
houdend met de omstandigheden van het geval. Als daaruit blijkt dat de
vastgoedonderneming centraal vanuit één lidstaat wordt aangestuurd, in de zin
dat de werkelijke centra van de concernvennootschappen in deze lidstaat zijn
gelegen, dan kunnen de insolventieprocedures van deze vennootschappen in deze
lidstaat worden geopend. Zo niet, dan moeten de insolventieprocedures worden
geopend in de lidstaten van de statutaire zetel van deze vennootschappen, dan wel
een andere lidstaat waarin hun centra van de voornaamste belangen zijn gelegen.

Met haar plan van aanpak voor centraal aangestuurde concerns wijkt het Europees
Parlement af van de bestaande praktijk onder de Insolventieverordening. Zij stelt
voor om in de lidstaat van het hoofdkantoor één insolventieprocedure te openen.
Deze procedure heeft de schorsing van de insolventieprocedures van de andere
concernvennootschappen tot gevolg. Vervolgens wordt er één curator benoemd.
Op welke grondslag deze curator zou mogen beschikken over het vermogen van
de andere concernvennootschappen, wordt niet nader uitgewerkt. Evenmin blijkt
hoe in dat geval de rechten van plaatselijke schuldeisers worden gewaarborgd,
tenzij het Europees Parlement daarvoor de opening van een secondaire procedure
voor afzonderlijke rechtspersonen op het oog heeft. Daarvoor moet wel de huidige
definitie van secondaire procedure worden aangepast, omdat dergelijke procedures
thans slechts kunnen worden geopend voor vestigingen van rechtspersonen. In dat
geval zouden de belangen van plaatselijke schuldeisers kunnen worden gewaar-
borgd door de voorgestelde commissie. Het Europees Parlement geeft echter niet
aan wie in die commissie zitting moeten nemen. Ik zou menen dat daar zowel de
curator in de hoofd- als de curator in de secondaire procedure zitting in moeten
nemen. Vervolgens moet in de Insolventieverordening een regeling voor de
bevoegdheidsverdeling tussen deze twee curatoren worden opgenomen.

Met name op dit punt bevat het voorstel van INSOL Europe een concrete
regeling. Uitgangspunt is dat insolventieprocedures conform de huidige praktijk
worden geopend in de lidstaten waar zij hun centra van voornaamste belangen
hebben. Als blijkt dat zij die niet in dezelfde lidstaat hebben, dan worden
de insolventieprocedures in verschillende lidstaten geopend. De curator van de
uiteindelijke moedermaatschappij mag dan vervolgens ten opzichte van de
curatoren van de concernvennootschappen in andere lidstaten dezelfde rechten
uitoefenen als welke hij zou hebben tegenover curatoren in een secondaire
procedure. Op deze wijze kunnen de insolventieprocedures onderling op elkaar
worden afgestemd om tot een doeltreffende vereffening en verdeling van het
concernvermogen te komen. Als de concernvennootschappen in hoge mate
zelfstandig hebben geopereerd, moeten echter waarborgen worden ingebouwd
dat de curator van de uiteindelijke moedermaatschappij geen misbruik kan
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maken van zijn nieuw verworven rechten. Terughoudend gebruik van bevoegd-
heden is dan op zijn plaats.

6. Afsluitend

In het Interedil-arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het centrum van de
voornaamste belangen van een schuldenaar zich bevindt op de plaats waar
schuldenaar zijn hoofdkantoortaken voor crediteuren op een objectief verifi-
eerbare wijze uitoefent. Dit brengt met zich dat voor een internationale vastgoed-
onderneming het bewijsvermoeden van de statutaire zetel slechts kan worden
weerlegd, indien uit een integrale beoordeling van alle relevante factoren blijkt dat
haar werkelijke centrum van bestuur en toezicht en van het beheer over haar
belangen in een andere lidstaat is gelegen. Hierbij kan de wijze waarop de
vastgoedonderneming is georganiseerd en wordt aangestuurd een rol spelen.

De door INSOL Europe voorgestelde definitie voor het begrip centrum van de
voornaamste belangen sluit aan op de bestaande praktijk. Voor zover een
internationale vastgoedonderneming in concernverband is georganiseerd, doet
INSOL Europe verder een interessant voorstel om de insolventieprocedures van
de verschillende concernvennootschappen op elkaar af te stemmen om tot een
doeltreffende vereffening en verdeling van het concernvermogen te komen.

De uiteindelijke bepaling van het werkelijke centrum van bestuur en toezicht van
een internationale vastgoedonderneming en het beheer over haar belangen blijft
evenwel een feitelijke exercitie die is voorbehouden aan de geadieerde rechter.
Deze rechter zal de verschillende factoren, die naar voren zijn gebracht ter
weerlegging van het bewijsvermoeden, op hun objectiviteit en verifieerbaarheid
moeten beoordelen en tegen elkaar moeten afwegen. Dit heeft tot gevolg dat de
plaats van het centrum van de voornaamste belangen van een internationale
vastgoedonderneming – en daarmee van het op de insolventieprocedure van
toepassing zijnde recht en de wijze van afwikkeling van de insolventie procedure –
vooraf niet altijd een uitgemaakte zaak is. Van een voorspelbaar risico is, anders
dan de opstellers van het Virgós/Schmit rapport destijds voor ogen hadden, dus
niet altijd sprake.29

29. Zie nummer 75 van het ontwerprapport van Virgós/Schmit bij het Verdrag betreffende
insolventieprocedures dat als basis heeft gediend voor de Insolventieverordening en waarvan
algemeen wordt aangenomen dat het als onofficiële toelichting op de Insolventieprocedure
heeft te gelden. Vergelijk ook nummer 35 van het Eurofood-arrest, waarin het Hof van
Justitie spreekt van de noodzaak voor de rechtszekerheid van de voorspelbaarheid voor de
bepaling van de internationaal bevoegde rechter.
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WONINGCORPORATIES





Artikel 2:9 en bestuurders van woningcorporaties

MR. R.M. AVEZAAT EN MR. P.J. PETERS1

Inleiding

De media bericht al geruime tijd veelvuldig over gevallen waarin mogelijk
iets aan de hand is met bestuurders van woningcorporaties. Ook toezicht-
houders blijven niet buiten schot. De term “fraude” wordt veelvuldig gebruikt
en politiek en publiek roepen om civiel- en strafrechtelijke aanpak. Ook in
gevallen waarin geen sprake was van strafrechtelijk laakbaar handelen, werden
(gewezen) bestuurders toch aansprakelijk gesteld door woningcorporaties.

De vraag is echter aan welke criteria het handelen van de betrokken
bestuurders en toezichthouders moet worden getoetst.

In deze bijdrage zullen wij ingaan op het privaatrechtelijk kader. Daarbij zal
worden stilgestaan bij de bijzondere kenmerken van de doorgaans als stich-
tingen georganiseerde woningcorporaties en de rol die bestuurders daarbinnen
hebben. Zijdelings gaan wij ook in op de positie van toezichthouders.

Positie van bestuurders binnen woningcorporaties

Zoals Hendrikse terecht opmerkt opereren stichtingen veelal in de not-for-profit
sector.2 De specifieke kenmerken van een stichting in deze sector maken dat
bestuurders en toezichthouders hun taak in een andere context dan vennoot-
schapsbestuurders moeten vervullen, aldus Hendrikse.

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of bestuur en toezicht adequaat en
effectief zijn geweest is het noodzakelijk zich goed te verdiepen in doel,
financiering en (historische) achtergronden van de woningcorporaties.

De oorspronkelijke taken van woningcorporaties zijn het bouwen, verhuren en
beheren van sociale huurwoningen. De corporaties werkten veelal binnen de
verenigingsstructuur met leden en een bestuur.

1. Mr. R.M. Avezaat en mr. P.J. Peters zijn beide advocaat bij AKD Advocaten en Notarissen
N.V.

2. A. Hendrikse, Insolvente stichtingen en bestuurdersaansprakelijkheid, Insolad bundel 2010,
p. 47.
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Na de Tweede Wereldoorlog werden woningcorporaties in verband met de
woningnood volledig door het rijk gefinancierd. Instelling die een “toelating”
in de zin van de Woningwet konden gebruik maken van rijksleningen en
exploitatie- / objectsubsidies. Daartegenover stonden gedetailleerde regelgeving,
toezicht en normering van de uitgaven door het rijk. Woningcorporaties mochten
geen eigen vermogen opbouwen en exploitatieoverschotten moesten naar het rijk
worden teruggestort.

In 1989 werd de “Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig” (de “nota Heerma”)
gepubliceerd, die vooral inzette op de decentralisatie en verzelfstandiging van het
volkshuisvestingsbeleid naar de gemeenten en woningcorporaties. Decentralisa-
tie, verzelfstandiging en marktwerking werden het uitgangspunt en de sector werd
financieel verzelfstandigd.

Via de zgn. “Bruteringsoperatie” werden de nog uitstaande rijksleningen
weggestreept tegen de nog bestaande subsidie verplichtingen. De financiële
band tussen overheid en corporatie werd hiermee doorgesneden. Voor de
financiering van de nieuwbouw en eventuele exploitatiekosten konden de
corporaties voortaan niet langer terugvallen op het rijk.

Daarnaast kregen de corporaties in het Besluit Beheer Sociale Huursector
(“BBSH”)3 een aantal nieuwe volkshuisvestelijke taken toebedeeld, zoals het
bouwen van koopwoningen en het verbeteren van de leefbaarheid van de
buurten waar hun woningen staan. Voorts zorgen woningcorporaties voor de
huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding
behoeven (“Wonen en Zorg”).

Ook stimuleren woningcorporaties het eigen woningbeleid door de verkoop van
huurwoningen.

De rol van de rijksoverheid veranderde met de invoering van het BBSH van
dirigistisch naar voorwaardenscheppend en toezichthoudend. Het toezicht
veranderde van gedetailleerde voorschriften vooraf naar toetsing op geleverde
prestaties achteraf.

Extern toezicht vindt plaats door:
– de accountant;
– de Minister;
– het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV).

3. Het BBSH is in werking getreden op 1 januari 1993. Het BBSH belichaamt de verzelf-
standiging van de toegelaten instellingen bedoeld in artikel 70 van de Woningwet.
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Het CFV houdt zich bezig met het financieel (bedrijfsmatig) toezicht. De
Minister beoordeelt de volkshuisvestelijke prestaties en de rechtmatigheid.

Het wettelijk kader bestaat uit:
– de Woningwet, uitgewerkt in het BBSH;
– Ministeriële Geschriften (“bekendmakingen van beleid”).

De centrale norm voor het handelen van een woningcorporatie in het kader van
deze regelingen wordt ingegeven door het begrip “in het belang van de volks-
huisvesting”. Het is aan de Minister om – in beginsel dus achteraf – te beoordelen
of een woningcorporatie tot bepaalde beslissingen had kunnen komen en of
gehandeld is in het belang voor de volkshuisvesting. Bij die toetsing staan de
jaarstukken op basis van artikel 26 BBSH centraal.

Daarbij laat de Minister meewegen in hoeverre bij het lokale afwegingsproces
het gemeentelijk beleid in acht is genomen. Het belang van de volkshuisvesting
wordt derhalve op lokaal niveau ingevuld.4

Het is aan de Minister om uiteindelijk en in beginsel achteraf, aan de hand
van interne en externe signalen te beoordelen of een “toegelaten instelling” in
redelijkheid tot een beslissing heeft kunnen komen en of het handelen in het
belang is van de volkshuisvesting.

Als de Minister – als toezichthouder – tot het oordeel komt dat het handelen van
de “toegelaten instelling” niet in het belang van de volkshuisvesting is, kan de
Minister de “toegelaten instelling” een aanwijzing geven het beleid en/of het
beheer aan te passen.

Nevenactiviteiten welke buiten de BBSH vallen dienen vooraf aan de Minister
te worden voorgelegd.

Zoals in de inleiding bij dit artikel opgemerkt staan de media vol met berichten
over in opspraak geraakte bestuurders en toezichthouders van woningcorpora-
ties. Dat is zo opvallend vaak dat dit geen toeval meer kan zijn. Wie zich
verdiept in de literatuur die over dit onderwerp is geschreven, ziet dit beeld
bevestigd.

In zijn openbare les “Maatschappij en Vastgoed bevrijd uit de Gordiaanse
knoop. Een nieuwe logica voor de inzet van vastgoed voor maatschappelijke

4. MG-99-23.
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doelstellingen” legt Vlak een aantal van de problemen bloot waar bestuurders
van woningcorporaties mee te maken krijgen.5

Kort gezegd stelt Vlak dat als gevolg van de brutering, net zoals voor de
maatschappelijke dienstverleners met vastgoed in eigendom het geval is, het
exploitatie risico van het corporatie vastgoed is verlegd van de overheid naar
individuele corporaties.

Vlak vervolgt dat ook in bedrijfskundige zin de brutering corporaties in een
bijzondere positie heeft gebracht. Allereerst laten ze zich sedert de brutering
kwalificeren als integrale vastgoedondernemingen die alle rollen in de vast-
goedbedrijfskolom, van kapitaalverstrekker tot en met dienstverlener, geïnte-
greerd vervullen. Een dergelijke “verknoping” van rollen en functies komt
volgens Vlak in geen andere sector in die mate voor. Bovendien leidt volgens
Vlak de verknoping van rollen binnen de vastgoedbedrijfskolom ertoe dat
corporaties in meer dan een markt actief zijn, uiteraard met alle complexiteit
voor hun besturing van dien.

Vlak vervolgt dan met de constatering dat de economische theorie ervan uitgaat
dat het uitgesloten moet worden geacht dat één onderneming op zo onderling
verschillende gebieden werkzaam kan zijn. Vlak merkt in dit verband op dat
integraal vastgoedmanagement als nadeel heeft dat het er gemakkelijk toe leidt
dat de beleidsmatige preferentie verbonden aan één van de rollen domineert,
waardoor al te gemakkelijk het zicht ontnomen wordt op de risico’s die
verbonden zijn aan elk van de andere “meeverknoopte” rollen.

Als een extra probleem wijst Vlak erop dat de maatschappelijke doelstellingen
die de corporaties nastreven en de middelen waarmee ze deze moeten bereiken
door elkaar lopen. De (woning)vastgoedportefeuilles die zij exploiteren zijn
zowel een investering die moet renderen om de corporatie te kunnen laten
voortbestaan, als ook het middel waarmee ze hun maatschappelijke doelstel-
lingen moeten realiseren (met name het huisvesten van huishoudens die niet
zelfstandig hun weg op de woningmarkt vinden).

Dus ook bij woningcorporaties zijn de activiteiten gericht op de realisatie
van hun maatschappelijke doelstellingen verkleefd met het management van
hun vastgoed. Als gevolg daarvan lopen de maatschappelijke en economische
doelstellingen doorelkaar. Dat is volgens Vlak ook niet te vermijden omdat het
economisch rendement op het voornaamste bedrijfsmiddel, vastgoed, nodig is

5. A.L.M. Vlak, “Maatschappij en vastgoed bevrijd uit de Gordiaanse knoop, een nieuwe
logica voor de inzet van vastgoed ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen”,
openbare les 7 september 2011, ISBN 9789051797602.
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om de maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren. En dat leidt er op
zijn beurt weer toe dat op gezette tijden onduidelijkheid bestaat over de vraag of
en wanneer en in welke mate welke doelstellingen door de corporatie zijn
gerealiseerd.

Volgens Vlak zijn bestuurders van woningcorporaties als gevolg van het door
de overheid verleggen van de verantwoordelijkheid voor de bedrijfseconomi-
sche continuïteit van hun bedrijfsvoering, in een “complexe en verweesde
situatie” terechtgekomen. De risico’s voor de exploitatie van de maatschappe-
lijke dienstverlening en die van het achterliggende vastgoed zijn bij hen op het
bord gelegd zonder dat duidelijk is wat van hen verwacht wordt.

Het moge duidelijk zijn dat bestuurders van woningcorporaties in een weinig
benijdenswaardige situatie verkeren. Zij moeten leiding geven aan een organi-
satie met een juridisch en bedrijfseconomisch hybride karakter, waarbij
onduidelijk is wat er exact van hen wordt verwacht.

Hierna zullen wij bespreken welke gevolgen dat heeft voor de toetsing van het
handelen van deze bestuurders aan artikel 2:9 BW, nu dit artikel in de meeste
gevallen de grondslag is voor vorderingen jegens deze bestuurders ingesteld.
Wij zijn niet bekend met gefailleerde woningcorporaties en daaruit voortge-
komen procedures op grond van bijvoorbeeld 2:300a BW jo 2:138 BW.

Artikel 2:9 BW en bestuurders van woningcorporaties

De aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover de rechtspersoon waarvan
hij bestuurder is (of was) wordt geregeld door artikel 2:9 BW.

Hendrikse merkt terecht op dat het toepassingsbereik van artikel 2:9 BW bij
stichtingen beperkt is, gelet op het bepaalde in artikel 2:300a BW. Buiten
faillissement ziet artikel 2:9 BW uitsluitend op de taakvervulling van het
bestuur van een stichting. Een bepaling waarbij artikel 2:9 BW buiten
faillissement van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op de raad van
toezicht van een stichting, ontbreekt.

Artikel 2:300a BW bepaalt immers dat de artikelen 2:131, 2:138, 2:139,
2:149 en 2:150 BW in geval van faillissement van overeenkomstige toepassing
zijn in geval van een stichting die aan heffing van de vennootschapsbelasting is
onderworpen.
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Woningcorporaties dienen sedert 2008 vennootschapsbelasting af te dragen.

Blijkens artikel 2:149 BW vindt het bepaalde in de artikelen 2:9, 2:131 en
2:138 BW overeenkomstige toepassing ten aanzien van de taakvervulling van
commissarissen. Dit roept mitsdien de vraag op of buiten faillissement de raad
van commissarissen (of raad van toezicht) bij vervulling van zijn functie in een
stichting wel is gehouden tot een behoorlijke taakvervulling in de zin van
artikel 2:9 BW. De Rechtbank Amsterdam meent in de Hestia-zaak dat het
bepaalde in artikel 2:9 BW bij gebreke van een wettelijke grondslag (buiten
faillissement) niet van toepassing is op de taakvervulling door een raad van
toezicht.6

Deze uitleg door de Rechtbank Amsterdam wordt door ons gedeeld. Het legt
echter wel pijnlijk bloot hoe ondoordacht artikel 2:300a BW op dit punt is.
Immers, als gevolg van het enkele intreden van het faillissement van een vpb-
plichtige stichting verkrijgt (de curator van) die stichting een vordering die de
stichting vóór het intreden van het faillissement niet had, te weten een vordering
op leden van de raad van toezicht ex artikel 2:9 BW. Dat klemt te meer, nu de
verweten gedragingen zich per definitie vóór het intreden van het faillissement
hebben voorgedaan en de norm van artikel 2:9 BW alsnog met terugwerkende
kracht van toepassing wordt op dat handelen.7

Hendrikse8 merkt daarbij op dat bij gebreke aan een wettelijke grondslag een
vordering wegens schade door onbehoorlijk toezicht op artikel 6:162 BW
gebaseerd moet worden. Deze visie delen wij niet.

Voor een vordering uit onrechtmatige daad is slechts ruimte indien los van de
rechtsverhouding als toezichthouder de gedraging een onrechtmatige daad zou
opleveren. In geval van onvoldoende toezicht zal dat zelden tot nooit het geval
zijn. Zo er al een grondslag is, zal die ons inziens gevonden moeten worden in
een overeenkomst van opdracht.

In het navolgende gaan wij nader in op de positie van een de bestuurder van een
woningcorporatie. Alvorens wij de specifieke positie van de bestuurder van een

6. Rb. Amsterdam 26 maart 2008, JOR 2008/126.
7. Een vervolgvraag daarbij is of het handelen van toezichthouders als gevolg van het vpb-

plichtig worden van de woningcorporaties in 2008 (met terugwerkende kracht) anders
beoordeeld zou moeten worden. Die vraag lijkt in de praktijk relevant voor beslissingen
welke vóór het ontstaan van de financiële crisis in september 2008 (Lehman Brothers) zijn
genomen en welke nadien in een ander daglicht zijn komen te staan, zoals de aankoop van
de S.S. Rotterdam door Woonbron.

8. Hendrikse, t.a.p. p. 54.
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woningcorporatie leggen langs de meetlat van artikel 2:9 BW, zullen wij eerst
een algemene beschouwing geven van de norm van artikel 2:9 BW zoals die
met name voor bestuurders van vennootschappen is ontwikkeld.

In zijn arrest van 20 januari 1997, NJ 1997, 360 m.nt. Maeijer (Staleman/Van
de Ven) heeft de Hoge Raad vastgesteld dat voor aansprakelijkheid op de voet
van artikel 2:9 BW is vereist dat aan de bestuurder van een vennootschap “een
ernstig verwijt” van onbehoorlijk bestuur gemaakt kan worden. De vraag is hoe
deze “open norm” ingevuld moet worden.9

In zijn arrest NOM/Willemsen10 stelt de Hoge Raad over deze maatstaf (r.o. 5.3):

“Door een hoge drempel te aanvaarden voor aansprakelijkheid van een
bestuurder tegenover de door hem bestuurde vennootschap wordt mede het
belang van die vennootschap en de daarmee verbonden onderneming
gediend omdat daardoor wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen
in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen.”

De maatstaf “ernstig verwijt” speelde vóór 1992 een rol bij werknemers-
aansprakelijkheid.

In de jurisprudentie werd als maatstaf aangelegd of de werknemer ter zake van
een tekortkoming, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen,
een zodanig “ernstig verwijt” gemaakt kon worden dat hij voor de daardoor
ontstane schade aansprakelijk is.11

Uit de parlementaire behandeling van artikel 7A:1638 x BW (thans artikel 7:658
BW) blijkt dat tussen de voor 1992 in de jurisprudentie ontwikkelde maatstaf
“ernstig verwijt” en de in artikel 7A:1638 x BW gebruikte formulering “bewuste
roekeloosheid en opzet” geen verschil bestaat.12 Dit is ook door de Hoge Raad is
bevestigd.13

In de literatuur vóór 1997 werd reeds betoogd dat het criterium voor werk-
nemersaansprakelijkheid ook zou gelden voor aansprakelijkheid voor bestuurders

9. Zie J.B. Huizink, ‘Bestuurdersaansprakelijkheid, een pot nat?’, Onderneming en Financie-
ring 2009, p. 100-113.

10. HR 20 juni 2008, JOR 2008/260 m.nt. Borrius.
11. Zie HR 4 februari 1983, NJ 1983, 542 (X/Debrot); HR 3 april 1987 NJ 1987, 606; en HR 1

november 1991 NJ 1992, 32.
12. Kamerstukken II 1987/88, 17 896 m. 8, p. 28.
13. HR 12 april 2002, NJ 2003, 138 (r.o. 3.5).
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op grond van artikel 2:9 BW.14 Het is dan ook aannemelijk dat de Hoge Raad in
1997 in het arrest Staleman/Van de Ven heeft voortgebouwd op de bestaande
arbeidsrechtelijke jurisprudentie.

A.G. Mok verwijst in 3.3.2.5 van zijn conclusie bij het Staleman/Van de Ven
arrest naar het X/Debrot-arrest.

Huizink merkt hierover op:

“In de praktijk zal er weinig licht bestaan tussen enerzijds ernstige
verwijtbaarheid en anderzijds opzet of bewuste roekeloosheid en daarmee
tussen bestuurdersaansprakelijkheid en werknemersaansprakelijkheid. Een
verschil is dat ten aanzien van werknemersaansprakelijkheid niet in het
rechtspersonenrecht geldende beginsel van collegiale bestuursverantwoor-
delijkheid speelt.”15

Van aansprakelijkheid van een bestuurder is mitsdien eerst sprake indien de
bestuurder zich (minimaal) bewust is van zijn “gedragsnormschending”.

In het kader van artikel 2:9 BW toegepast op een bestuurder van een vennoot-
schap dient ondertussen wel een zekere “objectivering” plaats te vinden omdat
blijkens het arrest Staleman/Van de Ven als omstandigheid voor het aanvaarden
van aansprakelijkheid mede geldt “het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen
worden verwacht van een bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze
nauwgezet vervult.”16

Het is dus niet een puur subjectief bewustzijn, zoals bij een werknemer. De door
de Hoge Raad in zijn arrest Staleman/Van de Ven genoemde omstandigheid
inhoudende “het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen verwacht van een
bestuurder die voor zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult”, komt
(nagenoeg) overeen met de norm welke de Hoge Raad heeft gegeven voor de
aansprakelijkheid van curatoren.17

Deze norm komt er op neer dat een curator behoort te handelen zoals in
redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring
beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

14. Zie Van der Grinten, ‘Handboek voor de Naamloze en de Besloten vennootschap’, (1992)
nr. 257, met verwijzing naar de genoemde arbeidsrechtelijke arresten van de Hoge Raad; en
Van Schilfgaarde, ‘Van de B.V. en de N.V.’ 1995, nr. 47.

15. Zie J.B. Huizink (t.a.p. noot 1), p. 101.
16. Zie Huizink, Rechtspersonenrecht, artikel 9, aant. 4.2.
17. HR 19 april 1996 NJ 1996/727, JOR 1996/48 (Maclou-arrest).
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In zijn noot onder Hoge Raad, 27 november 1998 (NJ 1999, 685) maakt ook
Van Schilfgaarde een vergelijking tussen de aansprakelijkheid van een curator
en die van een bestuurder:

“Volgens HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 nt WMK behoort een curator te
handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over vol-
doende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauw-
gezetheid en inzet verricht. (…)Voor de advocaat geldt, zo wordt meestal
aangenomen, dat hij moet handelen als een redelijk bekwaam en redelijk
zorgvuldig beroepsgenoot. Naast deze normen kan men dan nog stellen de
norm die geldt voor de bestuurder van een rechtspersoon. Tegenover de
rechtspersoon is deze gehouden, zo lezen wij in artikel 2:9, tot een
behoorlijke vervulling van zijn taak. Een verklaring voor deze verschillen
moet gevonden worden – aldus ook de Hoge Raad in het arrest van 1996 –

in het verschil in maatschappelijke functie. De curator staat niet in een
contractuele verhouding tot een wederpartij en moet een functie van eigen
aard uitoefenen waarin veel, soms tegenstrijdige, belangen moeten worden
afgewogen. Anderzijds werkt hij onder toezicht van een rechter-commissa-
ris en daar moet hij rekening mee houden. (…) De functie van bestuurder
van een rechtspersoon is zo weinig omschreven – rechtspersonen bestaan er
in alle soorten en maten – dat men blijft steken in de weinig zeggende
formule van artikel 2:9. Spitst men de norm toe op de bestuurder van een
vennootschap, dan kan men iets verder komen. De bestuurder van een
(commerciële) vennootschap is in de eerste plaats ondernemer. Als zodanig
moet hij – ten bate of ten schade van de vennootschap – zekere risico’s
nemen. Deze omstandigheid rechtvaardigt dat bij het vaststellen van de
aansprakelijkheidsdrempel een zekere ruimte wordt gegeven. Men ziet dan
ook dat volgens HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360 nt Ma (Staleman/Van de
Ven) in de verhouding tot de vennootschap aansprakelijkheid pas intreedt
wanneer aan de bestuurder een ‘ernstig verwijt’ kan worden gemaakt.”

Dit is daarom van belang omdat de Hoge Raad in zijn arrest van 16 december
201118 ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid van een curator
uitdrukkelijk het hierboven gestelde heeft aanvaard.

18. HR 16 december 2011, JOR 2012/65 m.nt. I. Spinath.
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De Hoge Raad overweegt (r.o. 3.4.3):

“De norm van het Maclou-arrest ziet op genoemde persoonlijke aansprake-
lijkheid van de curator wegens een onjuiste taakuitoefening in een geval dat
de in 3.4.2. bedoelde vrijheid voor hem bestond.”

Bij de toepassing van deze norm heeft de rechter de vraag te beant-
woorden of, uitgaande van bedoelde vrijheid, een over voldoende inzicht en
ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet
verricht, in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de betreffende
gedragslijn zou hebben kunnen komen. Bij deze toetsing past, zoals uit de
norm van het arrest naar haar aard volgt, inderdaad terughoudendheid,
zoals de klacht betoogt.

Voor persoonlijke aansprakelijkheid is immers vereist dat de curator ook
persoonlijk een verwijt kan worden gemaakt van zijn handelen. Daarvoor is
vereist dat hij gehandeld heeft terwijl hij het onjuiste van zijn handelen
inzag dan wel redelijkerwijs behoorde in te zien (onderstreping auteurs).”

Gelet op het feit dat de aansprakelijkheidsnormen voor o.a. curatoren en
bestuurders zijn gebaseerd op dezelfde beginselen, betekent het bovenstaande
naar onze mening dat voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder
van een vennootschap op basis van artikel 2:9 BW eveneens vereist is dat de
bestuurder heeft gehandeld terwijl hij het onjuiste van zijn handelen inzag dan
wel redelijkerwijze behoorde in te zien. Ook Spinath trekt in zijn noot onder dit
arrest deze parallel, zij het minder stellig.

In de eerder aangehaalde noot van Van Schilfgaarde noot wordt met verwijzing
naar de Hoge Raad er op gewezen dat de positie van een curator en die van een
bestuurder verschilt, nu een curator niet in een contractuele verhouding tot een
wederpartij staat en een functie van eigen aard moet uitoefenen waarin veel,
soms tegenstrijdige, belangen moeten worden afgewogen en onder toezicht van
een rechter-commissaris werkt en daar rekening mee moet houden. Dit verschil
zit naar onze mening echter niet in het vereiste van een geobjectiveerd bewust
zijn van het onjuiste van het handelen.

Over een bestuurder van een rechtspersoon merkt Van Schilfgaarde op dat die er
in zo veel maten en soorten zijn, dat men blijft steken in de weinig zeggende
formule van artikel 2:9 BW. Voor een vennootschap is er wel een verder
uitgewerkte norm, namelijk aansprakelijkheid in geval van een “ernstig verwijt”.
Dit sluit ook niet uit dat voor bestuurders een subjectief of geobjectiveerd bewust
zijn van het onjuiste van het handelen aanwezig moet zijn.
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Conclusie

Wat betekent het voorgaande nu voor de toepassing van artikel 2:9 BW op de
woningcorporatiebestuurder?

In zijn algemeenheid geldt voor not-for-profit stichtingen dat de marge waar-
binnen het bestuur risico’s mag nemen kleiner zal zijn dan bij een vennoot-
schap, nu het winststreven als doel op zich ter rechtvaardiging van het nemen
van risico’s ontbreekt.19

Wij hebben echter reeds beschreven dat de positie van een woningcorporatiebe-
stuurder een bijzondere is. Zijn taak is deels publiekrechtelijk gereguleerd en
voor het overige privaatrechtelijk bepaald. Een bestuurder van een woning-
corporatie wordt geacht “maatschappelijk” te ondernemen.

Daarnaast staat een bestuurder van een woningcorporatie aan het roer van een
organisatie die een gehele bedrijfskolom bestrijkt. Een constructie die vanuit
bedrijfseconomisch oogpunt als onverstandig moet worden beschouwd en
worden afgeraden. Een keuze heeft een bestuurder van een woningcorporatie
echter niet, omdat deze positie hem door het wettelijke systeem is opgelegd.

Naar onze mening zijn de normen die in de loop der tijd zijn ontwikkeld voor
persoonlijke aansprakelijkheid van diverse groepen, zoals werknemers, cura-
toren, bestuurders van vennootschappen) allemaal het uitvloeisel van een
basisbeginsel voor die aansprakelijkheid. Als minst verregaande vorm is er
de norm voor werknemers, waar sprake moet zijn van een subjectief bewustzijn
van het onverantwoord handelen. Voor curatoren en bestuurders van vennoot-
schappen zien we steeds nuanceverschillen in de voor hen geldende norm.

Wij zijn van mening dat de bijzondere positie van een bestuurder van een
complexe organisatie als de woningcorporatie in ogenschouw moet worden
genomen bij de formulering van een “uitwerkingsnorm” van artikel 2:9 BW
voor deze groep.

In dat kader zijn wij van mening dat het criterium dat de Hoge Raad in zijn
arrest van 16 december 2011 heeft aangelegd voor de curator in ieder geval van
overeenkomstige toepassing dient te zijn op de bestuurder van een woning-
corporatie. Dat wil zeggen dat voor persoonlijke aansprakelijkheid is vereist dat

19. Hendrikse t.a.p. p. 48.
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de bestuurder ook een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt van zijn
handelen en daarvoor is vereist dat hij heeft gehandeld terwijl hij het onjuiste
van zijn handelen inzag dan wel redelijkerwijze behoorde te zien. Bij de
bepaling van die geobjectiveerde wetenschap kan dan voor een bestuurder van
een woningcorporatie pleiten dat van hem verwacht wordt leiding te geven aan
een organisatie die zeer complex is zodat aan het “behoren in te zien” geen al te
hoge eisen gesteld mogen worden.
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