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Hoofdstuk 1 - Inleiding en probleemstelling 
  

1.1 Inleiding 

 

Dit rapport bevat de neerslag van een in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken 

uitgevoerd onderzoek naar een duurzame financieringsconstructie, gericht op ‘circulaire busi-

nessmodellen’ en ‘product-as-a-service-modellen’. Deze modellen komen erop neer dat een 

partij niet simpelweg een product c.q. installatie levert, maar het gebruik ervan verschaft. Ge-

durende de levensduur van het product blijft zij verantwoordelijk voor het functioneren ervan, 

en nadien is zij verantwoordelijk voor terugname en recycling of hergebruik. De financierings-

constructie dient om zekerheid te verschaffen bij de financiering van een installatie die (ver-

onderstellenderwijs) deel gaat uitmaken van een gebouw en haar zelfstandigheid verliest. De 

duurzame financieringsconstructie is bedoeld als een mogelijk alternatief voor een al toege-

paste – maar duurdere – goederenrechtelijk geregelde financieringsstructuur. De onderzoeks-

vraag is gericht op een vergelijking van deze beide financieringsstructuren.  

 

Hieronder zetten wij de duurzame structuur uiteen, waarna de onderzoeksvraag in meer detail 

wordt geschetst, alsmede het plan van aanpak voor de beantwoording ervan. 

 

1.2  De duurzame financieringsstructuur 

 

Duurzame, alternatieve financieringsconstructies worden in de literatuur in verschillende ver-

schijningsvormen besproken.1 In dit rapport is ons uitgangspunt dat een partij (‘Exploitant’) 

een wederpartij (‘Gebouweigenaar’) een installatie ter beschikking stelt, die deel gaat uitmaken 

van het gebouw. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, liftin-

stallaties of slimme gevels. De Exploitant verplicht zich in een (service)overeenkomst zorg te 

dragen voor het functioneren van de installatie. De Exploitant die financiering wil aantrekken 

voor een dergelijke installatie kan niet een zekerheidsrecht vestigen op de installatie als zoda-

nig, die immers haar goederenrechtelijke zelfstandigheid verliest; hooguit kan een goederen-

rechtelijk recht als een opstalrecht als voorwerp van zekerheid dienen. Dat brengt natuurlijk 

kosten mee. 

 

Volgens deze constructie verhuurt de Gebouweigenaar een deel van het gebouw waar de instal-

latie moet worden gerealiseerd aan de Exploitant, die de installatie vervolgens realiseert en 

exploiteert, op basis van een serviceovereenkomst met de Gebouweigenaar. Op basis van de 

huurovereenkomst heeft de Exploitant uit de aard der zaak een gebruiksrecht met betrekking 

tot het gehuurde gebouwdeel, en heeft hij – het is een essentieel deel van de constructie – als 

huurder een zelfstandige toegang tot het gehuurde deel van het gebouw. Voorts heeft hij een 

wegneemrecht met betrekking tot de installatie bij het einde van de huur.2 Een huurbeding van 

een mogelijke financier van de Gebouweigenaar met een hypotheekrecht geldt niet voor de 

onderwerpelijke huurovereenkomst. 

 
1 Zie bijvoorbeeld S. Postema & G. Kneppers, ‘Financierbaarheid van duurzame energieprojecten’, Bb 2018/32, p. 
112-117; N.C. Streep, ‘De eigendom voorbij? Juridische aspecten van crowdownership en andere opkomende feno-
menen’, AA 20180612; B.J. van de Bunt & P.L. Visser, ‘Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor 
zonnepanelen’, TvZ 2019, nr. 1/2, p. 10-15; P.J. van der Plank, ‘Het bevorderen van circulair bouwen. Een alternatief 
voorstel’, TBR 2019/89, p. 5-9; M.M.G.B. van Drunen & J.C. van Moergastel, ‘Actualiteiten in de renewables-prak-
tijk’, WPNR 2020/7307, p. 923-929; M.M.G.B. van Drunen & M.E. Hinskens-van Neck, ‘Financiering van duurzame 
energieprojecten: opstalrecht vs. huur’, WPNR 2021/7311, p. 123-131 en M.M.G.B. van Drunen & M.E. Hinskens-
van Neck, ‘Het huuraanvullende opstalrecht in duurzame energieprojecten – een verkennend onderzoek’, WPNR 
2021/7315, p. 194-202. De constructie zoals hierna omschreven, is ontworpen door Allen & Overy. 
2 Art. 7:216 lid 1 BW. 
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Tussen Exploitant en Gebouweigenaar bestaat voorts een serviceovereenkomst, op grond 

waarvan de Exploitant het functioneren van de installatie verzorgt en het gebruik ervan aan de 

Gebouweigenaar verschaft. De Exploitant is volgens de onderscheidene overeenkomsten de 

economisch eigenaar van de installatie, ook waar deze haar zelfstandig bestaan verliest. 

 

De Exploitant wordt gefinancierd door een Financier, die een lening verstrekt en zekerheid 

verkrijgt in de vorm van een pandrecht op de vorderingen die voortspruiten uit de service- en 

huurovereenkomst en ter zake van eventuele subsidies. Voorts worden de Financier ‘step-in 

rights’ toegekend, op grond waarvan hij in bepaalde omstandigheden kan treden – of een derde 

kan doen treden – in de contractuele positie van de Exploitant bij de service- en huurovereen-

komst. Deze step-in rights zijn vormgegeven als een contractsoverneming, waarmee de Ge-

bouweigenaar bij voorbaat instemt. Het desbetreffende beding wordt aangemerkt als een kern-

beding in de huurovereenkomst; voorts wordt een kettingbeding opgenomen, op grond waar-

van de Gebouweigenaar verplicht is de step-in rights door te geven aan de verkrijger. 

 

1.3  De onderzoeksvraag 

 

De onderzoeksvraag betreft de vergelijking van de duurzame financieringsstructuur met de 

goederenrechtelijke structuur, toegespitst op een aantal specifieke situaties: 

 

In hoeverre verschilt de positie van de Financier van de Exploitant in de hiervoor ge-

schetste duurzame financieringsstructuur van die in een goederenrechtelijk geregelde 

(financierings-)structuur, waarbij er een opstal- of (onder)erfpachtrecht wordt geves-

tigd of er sprake is van een splitsing in appartementsrechten en waarbij deze goederen-

rechtelijke rechten vervolgens ten gunste van hem met hypotheek worden; meer speci-

fiek in geval van: 

 

a. faillissement of insolventie van de Exploitant; 

b. faillissement of insolventie van de Gebouweigenaar; 

c. beroep van de Exploitant of de Gebouweigenaar op de WHOA; 

d. overdracht van het gebouw door (i) de Gebouweigenaar, (ii) de curator van de Ge-

bouweigenaar in geval van diens faillissement of (iii) een financier van de Gebouweige-

naar in het kader van de uitwinning van zijn hypotheekrecht op het gebouw; 

e. tekortschieten in de nakoming door de Exploitant van de verplichtingen onder de 

(service)overeenkomst, die het voortbestaan van de (service)overeenkomst beïnvloedt. 

 

1.4  Plan van aanpak 

 

Het antwoord op de onderzoeksvraag vergt dat de goederenrechtelijke structuur voor de finan-

ciering van installaties als de onderhavige in kaart wordt gebracht. Die dient immers als ‘ben-

chmark’ voor de duurzame financieringsconstructie. Die structuur wordt geschetst in hoofd-

stuk 2. De duurzame financieringsconstructie heeft verschillende elementen die van contrac-

tuele c.q. huurrechtelijke aard zijn – maar soms ook goederenrechtelijke kenmerken hebben – 

en de effectiviteit ervan is afhankelijk van de vraag of ze standhouden in faillissement of tegen-

over een rechtsopvolger, met name de wegneemrechten en de step-in rights. Die elementen 

worden geanalyseerd in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de relevante insolventierechtelijke 

regels en beginselen behandeld – fixatiebeginsel, art. 37 Fw, art. 39 Fw – alsmede hoe deze 

zich verhouden tot de bedoelde elementen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 het antwoord op 

de onderzoeksvraag gegeven, toegespitst op de verschillende situaties. 
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Hoofdstuk 2 – De goederenrechtelijke structuur 
 

2.1 Inleiding 

 

De kernvraag van het onderhavige onderzoek is op welke wijze de in het vorige hoofdstuk weer-

gegeven constructie, die inhoudt dat gebruik wordt gemaakt van een contractueel geregelde 

financieringsconstructie op basis van een huurovereenkomst, verschilt van een goederenrech-

telijke geregelde financieringsconstructie. Teneinde een antwoord op die vraag te kunnen ge-

ven, is het nodig eerst duidelijkheid te verkrijgen over de positie van de betrokkenen, in het 

bijzonder van de financier, in geval van een goederenrechtelijk vormgegeven financierings-

structuur. In dit hoofdstuk wordt om die reden achtereenvolgens aandacht besteed aan een 

financieringsstructuur op basis van de vestiging van een opstalrecht en een (onder)erfpacht-

recht. Wij volstaan met een beknopte weergave van deze alternatieven, namelijk slechts voor 

zover nodig voor de bespreking van de contractueel geregelde financieringsconstructie. 

 

2.2 De vestiging van een opstalrecht 

 

Een van de manieren waarop de financiering van onderdelen van een onroerende zaak zoals 

installaties kan worden vormgegeven, is door de vestiging van een opstalrecht. Daardoor wordt 

de natrekkingsregel van art. 5:20 BW doorbroken, hetgeen tot gevolg heeft dat de eigendom 

van het gebouw of werk dat voorwerp is van het recht van opstal wordt verzelfstandigd van de 

eigendom van de grond. De goederenrechtelijke positie die het recht van opstal verschaft, leidt 

er in de eerste plaats toe dat de rechthebbende in beginsel geen hinder ondervindt van een 

eventueel faillissement van de gebouweigenaar, omdat het opstalrecht als goederenrechtelijk 

recht ook in faillissement standhoudt.  

 

Ten tweede heeft de rechthebbende de mogelijkheid om het opstalrecht te bezwaren met een 

hypotheekrecht, hetgeen de financieringsmogelijkheden vergroot. Om het opstalrecht in te zet-

ten als effectieve vorm van zekerheid, is het wel noodzakelijk dat (het hypotheekrecht op) het 

opstalrecht geen hinder ondervindt van eventuele hypotheekrechten die zijn gevestigd op de 

onroerende zaak waarop het recht van opstal is gevestigd. Indien het hypotheekrecht is geves-

tigd op de onroerende zaak voordat het opstalrecht is gevestigd, heeft het hypotheekrecht op 

grond van de prioriteitsregel voorrang op het opstalrecht, hetgeen bijvoorbeeld tot gevolg heeft 

dat de hypotheekhouder de onroerende zaak kan executeren met voorbijgaan aan het recht van 

opstal. Noodzakelijk is om die reden ofwel dat het opstalrecht wordt gevestigd vóórdat het hy-

potheekrecht wordt gevestigd, ofwel dat door middel van rangwisseling (art. 3:262 BW) wordt 

bewerkstelligd dat het opstalrecht rang neemt voor het hypotheekrecht. In het laatste geval is 

daarvoor toestemming van de hypotheekhouder nodig (zie art. 3:262 lid 1 BW). 

 

Indien het opstalrecht tot een einde komt, heeft de opstaller ingevolge art. 5:105 lid 2 BW de 

bevoegdheid om gebouwen, werken en beplantingen die door hemzelf of een rechtsvoorganger 

onverplicht zijn aangebracht weg te nemen, mits hij de onroerende zaak waarop het recht 

rustte in de oude toestand terugbrengt. Vóór het moment dat het opstalrecht tot een einde 

komt, ontleent de opstaller een dergelijke bevoegdheid eenvoudigweg aan zijn eigendomsrecht 

ten aanzien van de opstallen.3 Daarnaast kan worden aangenomen dat het wegneemrecht van 

de opstaller kan worden uitgebreid tot gebouwen, werken en beplantingen die verplicht door 

 
3 Zie H.D. Ploeger & H. Bounjouh, Erfpacht en opstal (Mon. BW nr. B28), Deventer: Wolters Kluwer 2019, nr. 67 
en F.J. Vonck, GS Zakelijke rechten, Deventer: Wolters Kluwer (online bijgewerkt tot 1 februari 2020), aant. 2. 
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hem zijn aangebracht. De mogelijkheid daartoe wordt in het kader van de vergelijkbare rege-

ling van het recht van erfpacht expliciet benoemd in de parlementaire geschiedenis.4 Boven-

dien gaat het daarbij om een aanvulling van het recht van opstal, die naar onze mening vol-

doende verband houdt met het opstalrecht en daarvan om die reden onderdeel kan uitmaken.5 

Over de werking van een dergelijk wegneemrecht in geval van faillissement van de grondeige-

naar ontbreekt, voor zover wij kunnen overzien, literatuur en rechtspraak.6 Naar onze mening 

ligt het voor de hand het wegneemrecht als onderdeel van het opstalrecht te beschouwen,7 het-

geen voor het wegneemrecht ten aanzien van onverplicht aangebrachte gebouwen, werken en 

beplantingen reeds volgt uit het feit dat dit wegneemrecht krachtens de wettelijke regel van 

art. 5:105 lid 2 BW in beginsel deel uitmaakt van het opstalrecht en ten aanzien van verplicht 

aangebrachte gebouwen, werken en beplantingen uit het feit dat een dergelijk wegneemrecht 

in voldoende verband staat tot het opstalrecht om dit als onderdeel van dit recht te beschou-

wen. 

 

Aangezien de opstaller de bevoegdheid tot uitoefening van het wegneemrecht derhalve ont-

leent aan het opstalrecht, gaat het daarbij om een goederenrechtelijke bevoegdheid, die ook in 

faillissement kan worden geëffectueerd. Dit geldt naar onze mening ook in het geval dat de 

opstaller zijn wegneemrecht uitoefent nadat zijn recht reeds is tenietgegaan. Hoewel in een 

dergelijk geval het goederenrechtelijke opstalrecht strikt genomen reeds is tenietgegaan, geldt 

dat niet voor het wegneemrecht: dit recht kan ook na tenietgaan van het opstalrecht nog wor-

den uitgeoefend.8 Wij zouden om die reden willen aannemen dat het hierbij gaat om een zekere 

nawerking van het goederenrechtelijke recht, waaraan nog altijd dezelfde goederenrechtelijke 

karakteristieken zijn verbonden. 

 

Op basis van de hierboven weergegeven karakteristieken van het recht van opstal, heeft de Fi-

nancier van de Exploitant in deze constructie kort samengevat de volgende positie: 

 

- In geval van faillissement van de Exploitant heeft de Financier op grond van zijn 

hypotheekrecht de mogelijkheid het opstalrecht te executeren. Hij ondervindt 

daarbij vanwege zijn separatistenpositie (art. 57 Fw), afgezien van de reguliere 

regels die in faillissement gelden voor de uitoefening van zekerheidsrechten (zo-

als art. 58 Fw), geen hinder van het faillissement. 

 

- Een faillissement van de Gebouweigenaar heeft in beginsel geen gevolgen voor 
de continuering van de opstalconstructie. Het opstalrecht is als goederenrech-

telijk recht tegenwerpbaar aan de curator van de Gebouweigenaar en de opstal-

len maken vanwege de verzelfstandiging door middel van het opstalrecht geen 

onderdeel uit van de faillissementsboedel. Indien de Exploitant voor de uitoefe-

ning van zijn eigendomsrecht ten aanzien van de opstallen afhankelijk is van de 

curator, bijvoorbeeld omdat hij toegang nodig heeft tot het gebouw, dient de 

curator daaraan mee te werken. Op grond van art. 5:103 lid 1 BW ontleent de 

opstaller aan zijn opstalrecht ten aanzien van de zaak waarop het opstalrecht 

rust, in ieder geval de bevoegdheden die voor het volle genot van zijn recht nodig 

 
4 T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 308. Zie voorts P.J. van der Plank & D. de Jong, ‘Instrumenteel gebruik van het 
recht van erfpacht in het kader van circulair bouwen’, WPNR 2019/7224, p. 69. 
5 Zie voor deze maatstaf HR 11 maart 1981, NJ 1982/76 m.nt. W.M. Kleijn (Haven Zwartewaal). Vgl. ook T.M., 
Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 308, alwaar wordt verwezen naar T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 3. 
6 Vgl. V. Tweehuysen, ‘Tiny houses. Does size matter?’, WPNR 2017/7157, p. 519, voetnoot 52. 
7 Zie evenwel onze beschouwingen over het wegneemrecht in paragraaf 3.3. 
8 Zie M.v.A. II., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 365. 
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zijn. Bovendien kan deze bevoegdheid in de akte van vestiging worden ver-

ruimd. Aangezien deze bevoegdheid onderdeel uitmaakt van het opstalrecht, 

kan de Exploitant dit ook jegens de curator afdwingen. 

 

- In geval van overdracht door de Gebouweigenaar, kan de Exploitant zijn opstal-

recht onverkort blijven uitoefenen. Het opstalrecht leidt tot een bezwaring van 

de onroerende zaak van de Gebouweigenaar (art. 3:8 BW), dat vanwege het goe-

derenrechtelijk karakter van het recht ook kan worden tegengeworpen aan de 

verkrijger van de onroerende zaak. 

 

- Hetzelfde geldt in geval van overdracht door de curator van de Gebouweigenaar: 
de curator treft in de boedel slechts een met een opstalrecht bezwaarde onroe-

rende zaak aan en kan dientengevolge ook slechts de onroerende zaak in deze 

staat aan de verkrijger overdragen. 

 

- In geval van uitwinning van het hypotheekrecht door de Financier van de Ge-
bouweigenaar geldt – uitgaande van de hierboven beschreven constructie waar-

bij het opstalrecht rang neemt boven het hypotheekrecht – eveneens hetzelfde. 

De Financier kan slechts het hypotheekrecht uitwinnen ten aanzien van de met 

het opstalrecht bezwaarde onroerende zaak, zodat de verkrijger ook geconfron-

teerd wordt met het opstalrecht. Indien het opstalrecht rang neemt na het hy-

potheekrecht, kan de Financier van de Gebouweigenaar het hypotheekrecht uit-

winnen door de zaak in beginsel met voorbijgaan aan het opstalrecht te execu-

teren (art. 3:273 lid 1 BW). Ter compensatie ontvangt de Exploitant een vergoe-

dingsvordering die correspondeert met de waarde van het vervallen opstalrecht 

(art. 3:282 BW), op welke vordering de Financier van de Exploitant ter compen-

satie voor het vervallen hypotheekrecht een pandrecht verkrijgt (art. 3:229 BW). 

 

- Indien het opstalrecht tot een einde komt, beschikt de Exploitant over een weg-

neemrecht dat – indien zulks is bedongen in de akte van vestiging – zowel be-

trekking heeft op onverplicht als verplicht aangebrachte gebouwen, werken en 

beplantingen. Als gevolg van de uitoefening van dit wegneemrecht wordt de Ex-

ploitant eigenaar van de weggenomen zaken. De Financier verliest zijn goede-

renrechtelijke zekerheid op het opstalrecht.  

 

Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet geheel duidelijk is, of in alle gevallen waarin 

de contractueel geregelde financieringsconstructie mogelijk zal worden ingezet, de vestiging 

van een opstalrecht steeds een alternatief is. In de literatuur bestaat namelijk verschil van me-

ning over de vraag of onderdelen van bouwwerken steeds kunnen worden verzelfstandigd door 

middel van een opstalrecht. Ingevolge art. 5:101 lid 1 BW kan het opstalrecht slechts worden 

gevestigd voor ‘gebouwen, werken en beplantingen’, terwijl nog niet is uitgekristalliseerd in 

literatuur en rechtspraak of het opstalrecht ook kan worden gebruikt om de regel van bestand-

deelvorming op grond van art. 3:4 BW te doorbreken en welke mate van zelfstandigheid daar-

voor vereist is.9 Uit het arrest Chemours/Stedin lijkt in ieder geval te volgen dat een opstalrecht 

ook kan worden gevestigd om een werk te verzelfstandigen dat, bij gebreke van het opstalrecht, 

bestanddeel is van een onroerende zaak.10 

  

 
9 Zie met verdere verwijzingen F.J. Vonck, GS Zakelijke rechten, art. 5:101 BW, Deventer: Wolters Kluwer (online, 
bijgewerkt tot 1 februari 2020), aant. 1.9. 
10 Zie punt 5 van de noot van S.E. Bartels onder HR 5 januari 2018, JOR 2018/114 (Chemours/Stedin). 
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Algemeen aanvaard is in ieder geval de vestiging van een opstalrecht voor zonnepanelen, die 

door middel van de Modelakte Opstalrecht Zonnestroomproject wordt gefaciliteerd,11 maar in 

andere gevallen waarin de in dit rapport onderzochte constructie kan worden gebruikt – zoals 

bij gevels – bestaat daarover minder duidelijkheid.12 

 

2.3  De vestiging van een erfpachtrecht 

 

Een andere manier waarop de financiering van onderdelen van een onroerende zaak zoals in-

stallaties kan worden vormgegeven, is door middel van de vestiging van een erfpachtrecht. Op 

grond van art. 5:85 lid 1 BW verschaft het recht van erfpacht de erfpachter de bevoegdheid 

eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken. Uit art. 5:89 lid 1 BW blijkt dat de 

erfpachter hetzelfde genot van de zaak heeft als een eigenaar. Hoewel de vestiging van het erf-

pachtrecht, anders dan de vestiging van een opstalrecht, niet leidt tot een doorbreking van de 

natrekkingsregel van art. 5:20 lid 1 BW, kan met het erfpachtrecht niettemin een vergelijkbaar 

resultaat worden bereikt, omdat de erfpachter in economisch opzicht een vergelijkbare positie 

inneemt13 en de toekenning van een wegneemrecht aan de erfpachter bovendien de mogelijk-

heid biedt om bij het einde van de erfpacht weer een goederenrechtelijke positie te verkrijgen 

ten aanzien van de door hem aangebrachte gebouwen, werken en beplantingen.14 Het goede-

renrechtelijk karakter van het erfpachtrecht brengt bovendien mee dat de erfpachter geen hin-

der ondervindt van een eventueel faillissement van de erfverpachter, omdat het erfpachtrecht 

als goederenrechtelijk recht ook in faillissement standhoudt. 

 

Als goederenrechtelijk recht is het erfpachtrecht bovendien vatbaar voor bezwaring met een 

hypotheekrecht, hetgeen de financieringsmogelijkheden vergroot. Teneinde het erfpachtrecht 

in te zetten als een effectieve vorm van zekerheid, is het wel noodzakelijk dat (het hypotheek-

recht op) het opstalrecht geen hinder ondervindt van eventuele hypotheekrechten die zijn ge-

vestigd op de onroerende zaak die in erfpacht wordt uitgegeven. Indien het hypotheekrecht 

namelijk is gevestigd op de onroerende zaak voordat het erfpachtrecht is gevestigd, heeft dit 

hypotheekrecht op grond van de prioriteitsregel voorrang op het recht van erfpacht, hetgeen 

meebrengt dat de hypotheekhouder de onroerende zaak kan executeren met voorbijgaan aan 

het erfpachtrecht. Noodzakelijk is om die reden ofwel dat het erfpachtrecht wordt gevestigd 

vóórdat het hypotheekrecht wordt gevestigd, ofwel dat door middel van rangwisseling (art. 

3:262 BW) wordt bewerkstelligd dat het erfpachtrecht rang neemt voor het hypotheekrecht. In 

het laatste geval is toestemming van de hypotheekhouder nodig (art. 3:262 lid 1 BW). 

 

Deze constructie kan ook worden gebruikt in gevallen waarin geen sprake is van een Gebouw-

eigenaar, maar het gebouw geëxploiteerd wordt door een erfpachter. Ter financiering van on-

derdelen van het gebouw, zoals installaties zou dan gebruik kunnen worden gemaakt van de 

vestiging van een ondererfpachtrecht op de voet van art. 5:93 lid 1 BW. Daarbij moet rekening 

gehouden met het feit dat de akte van vestiging van het erfpachtrecht een dergelijke vestiging 

kan uitsluiten of – zoals gebruikelijk is – van toestemming van de erfverpachter afhankelijk 

kan maken. Bovendien moet de financieringsconstructie passen binnen de reeds bestaande 

erfpachtvoorwaarden, omdat aan de ondererfpachter geen ruimere bevoegdheden kunnen 

worden toegekend dan aan de erfpachter. 

 
11 Zie daarover bijvoorbeeld D.W. Aertsen, ‘De Modelakte Opstalrecht Zonnestroomsysteem (dakproject)’, WPNR 
2019/7222, p. 24-25. 
12 Vgl. P.J. van der Plank & D. de Jong, ‘Instrumenteel gebruik van het recht van erfpacht in het kader van circulair 
bouwen’, WPNR 2019/7224, p. 65. 
13 Ook over de opstaller wordt in de literatuur bovendien wel gezegd dat hij slechts economisch eigenaar is. Zie 
bijvoorbeeld H.W. Heyman, ‘Het mysterie van het eigendomsrecht van de opstaller’, in: W.G. Huijgen e.a., 2000 
jaar eigendom en beperkte rechten, Deventer: Kluwer 2005, p. 27 e.v. 
14 Vgl. P.J. van der Plank, ‘Het bevorderen van circulair bouwen - Een alternatief voorstel’, TBR 2019/89, § 5. 
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Indien het erfpachtrecht op een zeker moment tot een einde komt, heeft de erfpachter (en via 

de werking van art. 5:93 lid 3 BW ook de ondererfpachter) ingevolge art. 5:89 lid 3 BW zowel 

tijdens de duur van de erfpacht als bij het einde daarvan de bevoegdheid om gebouwen, werken 

en beplantingen die door hemzelf of een rechtsvoorganger onverplicht zijn aangebracht weg te 

nemen. Blijkens de parlementaire geschiedenis kan dit wegneemrecht ook worden uitgebreid 

tot gebouwen, werken en beplantingen die verplicht door hem zijn aangebracht.15 Aangenomen 

kan worden dat het daarbij gaat om een aanvulling van het recht van erfpacht, omdat de uit-

breiding voldoende verband houdt met het erfpachtrecht en daarvan om die reden onderdeel 

kan uitmaken.16 Over de werking van een dergelijk wegneemrecht in geval van faillissement 

van de erfverpachter ontbreekt, voor zover wij kunnen overzien, literatuur en rechtspraak. 

Naar onze mening ligt het voor de hand het wegneemrecht als onderdeel van het erfpachtrecht 

te beschouwen, hetgeen voor het wegneemrecht ten aanzien van onverplicht aangebrachte ge-

bouwen, werken en beplantingen reeds volgt uit het feit dat dit wegneemrecht krachtens de 

wettelijke regel van art. 5:89 lid 3 BW in beginsel deel uitmaakt van het erfpachtrecht en ten 

aanzien van verplicht aangebrachte gebouwen, werken en beplantingen uit het feit dat een der-

gelijk wegneemrecht in voldoende verband staat tot het erfpachtrecht om dit als onderdeel van 

dit recht te beschouwen.  

 

Aangezien de erfpachter de bevoegdheid tot uitoefening van het wegneemrecht derhalve ont-

leent aan het erfpachtrecht, gaat het daarbij om een goederenrechtelijke bevoegdheid, die ook 

in faillissement kan worden geëffectueerd. Dit geldt naar onze mening ook in het geval dat de 

erfpachter zijn wegneemrecht uitoefent nadat zijn recht reeds is tenietgegaan. Hoewel in een 

dergelijk geval het goederenrechtelijke erfpachtrecht strikt genomen reeds is tenietgegaan, 

geldt dat niet voor het wegneemrecht: dit recht kan namelijk ook na tenietgaan van het erf-

pachtrecht nog worden uitgeoefend. Wij zouden om die reden willen aannemen dat het hierbij 

gaat om een zekere nawerking van het goederenrechtelijke recht, waaraan nog altijd dezelfde 

goederenrechtelijke karakteristieken zijn verbonden. 

 

Op basis van de hierboven weergegeven karakteristieken van het recht van opstal, heeft de Fi-

nancier van de Exploitant in deze constructie kort samengevat de volgende positie: 

 

- In geval van faillissement van de Exploitant heeft de Financier op grond van zijn 

hypotheekrecht de mogelijkheid het erfpachtrecht te executeren. Hij ondervindt 

daarbij vanwege zijn separatistenpositie (art. 57 Fw), afgezien van de reguliere 

regels die in faillissement gelden voor de uitoefening van zekerheidsrechten (zo-

als art. 58 Fw), geen hinder van het faillissement. 

 

- Een faillissement van de Gebouweigenaar heeft in beginsel geen gevolgen voor 
de continuering van de erfpachtconstructie. Het erfpachtrecht is als goederen-

rechtelijk recht tegenwerpbaar aan de curator van de Gebouweigenaar. Indien 

de Exploitant voor de uitoefening van zijn erfpachtrecht afhankelijk is van de 

curator, bijvoorbeeld omdat hij toegang nodig heeft tot het gebouw, dient de 

curator daaraan mee te werken. Op grond van het erfpachtrecht heeft de erf-

pachter immers de bevoegdheid om eens anders onroerende zaak te gebruiken. 

Aangezien deze bevoegdheid onderdeel uitmaakt van het opstalrecht, kan de 

Exploitant dit recht ook jegens de curator afdwingen. 

 

 
15 Zie T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 308. 
16 Zie voor deze maatstaf HR 11 maart 1981, NJ 1982/76 m.nt. W.M. Kleijn (Haven Zwartewaal). Vgl. ook T.M., 
Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 308, alwaar wordt verwezen naar T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 3. 
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- In geval van overdracht door de Gebouweigenaar, kan de Exploitant zijn erf-

pachtrecht onverkort blijven uitoefenen. Het erfpachtrecht leidt tot een bezwa-

ring van de onroerende zaak van de Gebouweigenaar (art. 3:8 BW), dat vanwege 

het goederenrechtelijk karakter van het recht ook kan worden tegengeworpen 

aan de verkrijger van de onroerende zaak. 

 

- Hetzelfde geldt in geval van overdracht door de curator van de Gebouweigenaar: 

de curator treft in de boedel slechts een met een erfpachtrecht bezwaarde on-

roerende zaak aan en kan dientengevolge ook slechts de onroerende zaak in deze 

staat aan de verkrijger overdragen. 

 

- In geval van uitwinning van het hypotheekrecht door de Financier van de Ge-

bouweigenaar geldt – uitgaande van de hierboven beschreven constructie waar-

bij het erfpachtrecht rang neemt boven het hypotheekrecht – eveneens het-

zelfde. De Financier kan slechts het hypotheekrecht uitwinnen ten aanzien van 

de met het erfpachtrecht bezwaarde onroerende zaak, zodat de verkrijger ook 

geconfronteerd wordt met het erfpachtrecht. Indien het erfpachtrecht rang 

neemt na het hypotheekrecht, kan de Financier van de Gebouweigenaar het hy-

potheekrecht uitwinnen door de zaak in beginsel met voorbijgaan aan het erf-

pachtrecht te executeren (art. 3:273 lid 1 BW). Ter compensatie ontvangt de Ex-

ploitant een vergoedingsvordering die correspondeert met de waarde van het 

vervallen erfpachtrecht (art. 3:282 BW), op welke vordering de Financier van de 

Exploitant ter compensatie voor het vervallen hypotheekrecht een pandrecht 

verkrijgt (art. 3:229 BW). 

 

- Indien het erfpachtrecht tot een einde komt, beschikt de Exploitant over een 

wegneemrecht dat – indien zulks is bedongen in de akte van vestiging – zowel 

betrekking heeft op onverplicht als verplicht aangebrachte gebouwen, werken 

en beplantingen. Als gevolg van de uitoefening van dit wegneemrecht wordt de 

Exploitant eigenaar van de weggenomen zaken. De Financier verliest zijn goe-

derenrechtelijke zekerheid op het erfpachtrecht.  

 

Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet geheel duidelijk is of in alle gevallen waarin 

de contractueel geregelde financieringsconstructie mogelijk zal worden ingezet, de vestiging 

van een erfpachtrecht steeds een alternatief is. In de literatuur bestaat namelijk verschil van 

mening over de vraag in hoeverre de gebruiks- en genotsbevoegdheid van de erfpachter kun-

nen worden beperkt tot onderdelen van de onroerende zaak.17 Weliswaar maakt de parlemen-

taire geschiedenis uitdrukkelijk melding van de mogelijkheid van beperking van het gebruik,18 

maar het is onduidelijk of dit enkel in kwalitatief opzicht is bedoeld (dat wil zeggen: de be-

voegdheden worden ingeperkt, maar het gebruik heeft nog altijd betrekking op de gehele on-

roerende zaak, zoals in geval van beperking van het gebruik tot het gebruik als woonruimte) of 

ook in kwantitatief opzicht (dat wil zeggen: een beperking tot een bepaald gedeelte van de on-

roerende zaak).      

  

 
17 Zie in uiteenlopende zin F.J. Vonck, De flexibiliteit van het recht van erfpacht (diss. Groningen), Den Haag: BJu 
2013, p. 64-65, P.J. van der Plank & D. de Jong, ‘Instrumenteel gebruik van het recht van erfpacht in het kader van 
circulair bouwen’, WPNR 2019/7224, p. 64-70 en E.C.A. Vermeulen, Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen 
in het goederenrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2020, p. 40-41. 
18 T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 308. 
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Hoofdstuk 3 - De contractenrechtelijke elementen 
 

3.1  Inleiding 

 

Om (vooral) het faillissementsrisico te mitigeren, is het in de voorgestelde structuur, zoals hier-

voor in hoofdstuk 1 uiteengezet, de bedoeling dat de Financier van Exploitant instaprechten – 

step-in rights – krijgt, op grond waarvan de Financier de huurovereenkomst overneemt, dan 

wel de huidige huurovereenkomst termineert, met tegelijktijdig aangaan van een nieuwe huur-

overeenkomst tussen Financier en de Gebouweigenaar onder dezelfde voorwaarden als de 

huurovereenkomst tussen de Gebouweigenaar en Exploitant.19 Om de step-in rights naar Ne-

derlands recht te realiseren, wordt in de onderzochte constructie gebruik gemaakt van con-

tractsoverneming met toestemming bij voorbaat in de zin van art. 6:159 lid 1 jo. lid 3 jo. 6:156 

lid 1 BW. In paragraaf 2 zal eerst de contractsoverneming als zodanig nader geanalyseerd wor-

den, om daarna dieper in te gaan op de plaats van contractsoverneming in de voorgestelde 

structuur. Een tweede belangrijk element in de voorgestelde constructie, is het wegneemrecht 

dat de huurder toekomt. Dit leerstuk zal in de derde paragraaf nader onderzocht worden. In 

de vierde paragraaf wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om eventuele rechtsopvol-

gers van de verhuurder/Gebouweigenaar aan de initieel gemaakte afspraken tussen Financier, 

Exploitant en Gebouweigenaar te binden. Tot slot wordt in paragraaf 5 de situatie bij een toe-

rekenbare tekortkoming in de nakoming van de serviceovereenkomst behandeld. 

 

3.2  Contractsoverneming 

 

3.2.1  Contractsoverneming in het algemeen 

 

Een partij bij een overeenkomst kan ingevolge art. 6:159 lid 1 BW haar rechtsverhouding tot 

de wederpartij overdragen aan een derde door middel van een daartoe bestemde akte, opge-

maakt tussen de overdragende partij en de overnemende partij (de derde).20 Voor het overdra-

gen van deze contractuele rechtsverhouding is medewerking van de wederpartij bij de over-

eenkomst vereist. Hierbij is sprake van een meerzijdige rechtshandeling: in dit geval (mini-

maal) een driepartijenverhouding: overdrager, overnemer en contractuele wederpartij.21 

Rechtshandelingen vereisen ingevolge art. 3:33 BW een wil die zich door een verklaring heeft 

geopenbaard. Wil men rechtsgeldige contractsoverneming bewerkstelligen, is derhalve vereist 

dat de wil van alle partijen zich door een verklaring openbaart. Daarenboven vereist de wet een 

tussen overdrager en overnemer opgemaakte akte in art. 6:159 lid 1 BW, op straffe van nietig-

heid ingevolge art. 3:39 BW. De medewerking van de wederpartij is daarentegen vormvrij (art. 

3:37 lid 1 BW), met dien verstande dat bij stilzwijgen niet zonder meer medewerking van de 

wederpartij verondersteld kan worden.22 De daadwerkelijke contractsoverneming komt jegens 

alle partijen op hetzelfde tijdstip tot stand. In het onderhavige geval zal dit zijn op het moment 

van mededeling door de overnemer en overdrager aan de wederpartij van de overdrager.23 

  

 
19 Zie over deze laatste wijze hierna paragraaf 3.2.3. 
20 Waarbij een onderhandse akte volstaat. 
21 Bij een meerpartijenovereenkomst zal het aantal partijen bij de contractsoverneming gelijk zijn aan het aantal 
partijen bij de overeenkomst plus één, zijnde de contractsovernemer. Vgl. M. Huizingh, Contractsoverneming (On-
derneming en Recht nr. 97) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2016/9. 
22 Vgl. T.J. Mellema-Kranenburg, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:159 BW, aant. 4.2, Deventer: Wolters Kluwer 
(online, bijgewerkt tot 3 juli 2020). 
23 Vgl. Asser/Sieburgh 6-II 2017/308. 
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In de literatuur bestaat over het algemeen overeenstemming dat bij contractsoverneming 

sprake is van een overeenkomst.24 Hierbij is geen sprake van een obligatoire overeenkomst in 

de zin van art. 6:213 BW,25 nu partijen geen verbintenissen aangaan – de contractsoverneming 

zelf bewerkstelligt de overgang.26 Het belang van deze definiëring wordt gemitigeerd door art. 

6:216 BW, welk artikel de afdelingen 6.5.1-6.5.5 BW van overeenkomstige toepassing verklaart 

op meerzijdige vermogensrechtelijke rechtshandelingen.  

 

Evenwel is geen sprake van een wederkerige overeenkomst in de zin van art. 6:261 BW, gezien 

het feit door de contractsoverneming niet over en weer verbintenissen op partijen komen te 

rusten. Het gevolg van de contractsoverneming is dat de rechtsverhouding uit overeenkomst 

van de overdrager in zijn geheel overgaat op de overnemer – in beginsel gaat het gehele con-

glomeraat aan rechten en verplichtingen over op de overnemer, voor zover niet anders is be-

paald ten aanzien van bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten als bedoeld in art. 

6:159 lid 2 BW.27 Hierbij kunnen partijen niet naar willekeur uitzonderingen maken; wanneer 

de wens bestaat om essentiële rechten of verplichtingen uit te sluiten, kan geen sprake zijn van 

de wil om de rechtsverhouding in zijn geheel over te doen gaan.28  

 

Hierin verschilt de contractsoverneming dan ook van een samenstel van cessies en schuldover-

nemingen, waarbij de overnemer niet de hoedanigheid van partij bij de overeenkomst verkrijgt 

en daarmee ook geen overgang van de wilsrechten plaatsvindt.29 Deze wilsrechten zijn rechten 

die betrekking hebben op de contractuele verhouding die bevoegdheden toekennen aan een 

contractspartij, zoals onder meer de bevoegdheid tot ontbinding en vernietiging, maar ook 

wegneemrechten.30 Deze wegneemrechten komen aan bod in paragraaf 3.3. 

 

3.2.2  De contractsoverneming met toestemming bij voorbaat 

 

Aangezien de step-in rights relevant worden op het moment dat een in de overeenkomst nader 

te omschrijven omstandigheid zich voordoet, zoals bijvoorbeeld een tekortkoming in de nako-

ming door de Exploitant van een onderliggende kredietovereenkomst, is het nodig om te zor-

gen dat de Gebouweigenaar bij voorbaat instemt met de contractsoverneming.31 De toestem-

ming kan ingevolge art. 6:156 lid 2 BW vervolgens  niet worden herroepen, tenzij de bevoegd-

heid daartoe bij de toestemming is voorbehouden door die wederpartij. De uiteindelijke con-

tractsoverneming vindt echter pas plaats zodra de wederpartij door overnemer en overdrager 

schriftelijk op de hoogte is gebracht van de contractsoverneming ex art. 6:156 lid 1 BW.  

 
24 In die zin onder meer G. van Rijssen, Contractsoverneming (diss. Groningen), [s.l.]: [s.n.] 2006, p. 228, T.T. van 
Zanten, De overeenkomst in faillissement (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2012, p. 305-306, Asser/Sieburgh 
6-II 2017/308, T.J. Mellema-Kranenburg, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:159 BW, aant. 4.1, Deventer: Wolters 
Kluwer (online, bijgewerkt tot 3 juli 2020). Anders: M. Huizingh, Contractsoverneming (Onderneming en Recht 
nr. 97) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2016/10. 
25 T.M., Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 585.  
26 Zie G. van Rijssen, Contractsoverneming (diss. Groningen), [s.l.]: [s.n.] 2006, p. 228-229 en M. Huizingh, Con-
tractsoverneming (Onderneming en Recht nr. 97) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2016/10. 
27 Enkele voorbeelden hiervan zijn: achterstallige rentetermijnen, reeds verbeurde boetes, reeds opeisbaar gewor-
den termijnen van een leverantiecontract; zie ook T.M., Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 586.   
28 T.M., Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 585-586. 
29 T.M., Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 586. 
30 Zie voor een overzicht van verschillende categorieën wilsrechten: W. Snijders, ‘Wilsrechten, in het algemeen en 
in het nieuwe erfrecht (I)’, WPNR 1999/6365, p. 559. Zie verder J.B. Spath, Zaaksvervanging (Onderneming en 
Recht nr. 55) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2010/114 en E.F. Verheul, ‘Overgang van wilsrechten bij con-
tractsoverneming (I)’, WPNR 2017/7156, p. 489. 
31 Waarbij opgemerkt zij dat een beding van dergelijke strekking in de algemene voorwaarden op de ‘zwarte lijst’ 
staat; zie art. 6:236 sub e BW. 
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Ook hier geldt dus een vormvereiste, op straffe van nietigheid ingevolge art. 3:39 BW. Voor het 

schriftelijk op de hoogte brengen van de wederpartij kan de overdrager een volmacht verlenen 

aan de overnemer om in zijn naam de vereiste mededeling te doen.32  

 

Resumerend dienen de overnemer en de overdrager een akte op te stellen op grond van art. 

6:159 lid 1 BW, waarin zij de contractsoverneming neerleggen. Daarbij moet medewerking van 

de wederpartij plaatsvinden, welke medewerking in elke vorm kan plaatsvinden.33 Door zorg 

te dragen voor toestemming bij voorbaat, is voor de daadwerkelijke constituering van de over-

name vereist, dat overnemer en overdrager tezamen de wederpartij schriftelijk op de hoogte 

brengen van de daadwerkelijke overdracht van de overeenkomst. Pas op dat moment komt de 

contractsoverneming tot stand ex art. 6:156 lid 1 BW.  

 

3.2.3  Beëindigen van de lopende overeenkomst met aangaan nieuwe overeenkomst onder 

dezelfde voorwaarden 

 

Een andere in de literatuur geopperde wijze van het in het leven roepen van step-in rights is 

een verplichting voor (bijvoorbeeld) de verhuurder om in het geval de huurder tekortschiet in 

de nakoming jegens haar, gebruik te maken van een beëindigingsrecht krachtens de huurover-

eenkomst en een nieuwe huurovereenkomst te sluiten met de financier of aangewezen derde.34 

Wij zien dit echter niet direct als een werkbaar alternatief voor de contractsoverneming in de 

zin van art. 6:159 BW. Zoals in de volgende paragrafen inzake het wegneemrecht zal blijken, 

zal dit problemen opleveren ten aanzien van die wegneemrechten. 

 

3.3 Wegneemrecht 

 

Een van de (dragende) elementen van de contractuele financieringsstructuur is het wegneem-

recht. Op grond van art. 7:216 lid 1 BW is de huurder in beginsel tot de ontruiming bevoegd 

door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken, mits daarbij het 

gehuurde in de toestand wordt gebracht, die bij het einde van de huur redelijkerwijs in over-

eenstemming met de oorspronkelijke kan worden geacht. Het wegneemrecht maakt de risico’s 

van natrekking in potentie onschadelijk, omdat de huurder weliswaar de eigendom verliest van 

de door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen, maar door uitoefening van het 

wegneemrecht de eigendom weer terugkrijgt. Voorwaarde daarvoor is wel dat het wegneem-

recht in de verschillende situaties ook daadwerkelijk effectief is. Omdat dit (mogelijk) afhangt 

van de precieze aard van het wegneemrecht, besteden wij eerst aandacht aan het rechtska-

rakter van het wegneemrecht. Vervolgens komen achtereenvolgens de mogelijkheid van uitoe-

fening van het wegneemrecht na contractsoverneming aan de zijde van de huurder en de uit-

oefening van het wegneemrecht jegens rechtsopvolgers van de Gebouweigenaar aan bod.  

  

 
32 Waarbij bedacht moet worden, dat in geval van dreigend faillissement van de overdrager, vóór het daadwerkelijke 
faillissement de vereiste mededeling moet zijn gedaan om de contractsoverneming te bewerkstelligen, nu de daartoe 
bestemde volmacht ingevolge art. 3:72 sub a BW vervalt in het geval van faillissement van de volmachtgever. 
33 Zie ook HR 23 april 1999, NJ 1999/497 (Jut/Nederlandse Verzekeringsgroep c.s.) en HR 5 maart 2004, NJ 
2004/316 m.nt. P.A. Stein (Vagobel/Geldnet). Zie verder ook T.J. Mellema-Kranenburg, in: GS Verbintenissen-
recht, art. 6:159, aant. 4.2, Deventer: Wolters Kluwer (online, bijgewerkt tot 3 juli 2020) met een uitgebreide ver-
wijzing naar lagere rechtspraak. 
34 Zie bijvoorbeeld B.J. van de Bunt & P.L. Visser, ‘Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zon-
nepanelen’, TvZ 2019, nr. 1/2, p. 14. 
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3.3.1 Het rechtskarakter van het wegneemrecht 

 

In de literatuur en rechtspraak bestaat weinig aandacht voor het rechtskarakter van wegneem-

rechten en de faillissementsbestendigheid ervan. Algemeen wordt aangenomen dat de strek-

king van dergelijke wegneemrechten gelegen is in het voorkomen (of: ongedaan maken) van 

een ongerechtvaardigde verrijking van degene die door natrekking eigenaar wordt van de zaak 

ten koste van degene die de zaak heeft toegevoegd.35  

 

Wegneemrechten komen op verschillende plaatsen in het Burgerlijk Wetboek voor, zowel in 

goederenrechtelijke verhoudingen (zoals bij vruchtgebruik, erfpacht en opstal), als in verbin-

tenisrechtelijke relaties (zoals bij huur en pacht).36 Voor de onderhavige constructie is het 

rechtskarakter van het wegneemrecht met name van belang voor de vraag of het wegneemrecht 

standhoudt in faillissement van de verhuurder. Indien het wegneemrecht kan worden gekwa-

lificeerd als een (quasi-)goederenrechtelijk recht, zou hieruit kunnen worden afgeleid dat het 

wegneemrecht zonder meer tegenwerpbaar is aan de curator. Indien het wegneemrecht een 

verbintenisrechtelijk karakter heeft, is dat daarentegen meer onzeker en hangt het met name 

af van de vraag of sprake is van een bevoegdheid tot dulden of nalaten die door de curator moet 

worden gerespecteerd (zie daarover uitgebreid het volgende hoofdstuk). Omdat er op dit punt 

nauwelijks literatuur is, verkennen wij meerdere gedachtelijnen.  

 

Een eerste argumentatielijn zou zijn om aan te nemen dat het rechtskarakter van het wegneem-

recht samenhangt met de aard van de relatie waarvan het wegneemrecht onderdeel uitmaakt.37 

Dat zou betekenen, dat het wegneemrecht een goederenrechtelijk karakter heeft in de gevallen 

waarin de wet een goederenrechtelijk gerechtigde de bevoegdheid tot wegneming geeft, omdat 

deze bevoegdheid dan deel uitmaakt van het goederenrechtelijk recht. Dit zou eveneens kun-

nen worden aangenomen in gevallen waarin het wegneemrecht weliswaar niet rechtstreeks is 

gegrond op de wet, maar de wet wel de mogelijkheid biedt om een dergelijk recht toe te kennen 

aan de goederenrechtelijk gerechtigde, omdat dan geredeneerd zou kunnen worden dat het 

wegneemrecht aldus voldoende verband houdt met het desbetreffende goederenrechtelijke 

recht om tot de inhoud van het goederenrechtelijk recht gerekend te kunnen worden.38 

 

Tegelijkertijd zou deze argumentatie tot gevolg hebben dat het wegneemrecht van de huurder 

nader invulling geeft aan de contractuele verhouding van de verhuurder en huurder, zodat 

aangenomen moet worden dat het wegneemrecht een verbintenisrechtelijk karakter heeft. Dat 

zou stroken met het feit dat het wegneemrecht in nauw verband staat met de verdere contrac-

tuele vormgeving van de relatie tussen verhuurder en huurder. Zoals gezegd, zou de werking 

van het wegneemrecht dan afhangen van de wijze waarop in faillissement met overeenkomst, 

meer in het bijzonder met contractuele verplichtingen tot een dulden of nalaten, moet worden 

omgegaan. 

  

 
35 Zie onder meer J.E. Wichers, Natrekking, vermenging en zaaksvorming (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 
2003, p. 273 e.v., Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/70a en Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/189. 
36 Zie resp. art. 3:208 lid 2 BW (vruchtgebruik), art. 5:89 lid 3 BW (erfpacht), art. 5:105 lid 2 BW (opstal), art. 7:216 
BW (huur) en art. 7:349 lid 1 BW. 
37 In die richting Asser/Beekhuis 3-I 1985/85. Vgl. E.C.A. Vermeulen, Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen 
in het goederenrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2020, p. 53-55. 
38 Zie voor deze maatstaf HR 11 maart 1981, NJ 1982/76 m.nt. W.M. Kleijn (Haven Zwartewaal). Vgl. voor het 
wegneemrecht bij erfpacht ook T.M., Parl. Gesch. Boek 5 BW, p. 308, alwaar wordt verwezen naar T.M., Parl. Gesch. 
Boek 5 BW, p. 3. 
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Een tweede redenering zou zijn om aan te nemen dat het wegneemrecht zonder meer een goe-

derenrechtelijke bevoegdheid is, althans een bevoegdheid waaraan derdenwerking toekomt, 

zodat het wegneemrecht steeds aan de curator kan worden tegengeworpen, waarbij onverschil-

lig is van welk type verhouding het recht onderdeel uitmaakt. Deze karakterisering zou kunnen 

worden gegrond op de bijzondere werking van het wegneemrecht, die inhoudt dat de uitoefe-

ning van het wegneemrecht leidt tot eigendomsverkrijging van degene aan wie het wegneem-

recht toekomt. Aldus leidt de uitoefening van het wegneemrecht tot een van de normale regels 

van het goederenrecht afwijkende eigendomstoewijzing, omdat normaal gesproken de eige-

naar van de zaak waarvan het onderdeel wordt afgescheiden, ook eigenaar wordt van het afge-

scheiden onderdeel.39 Het wegneemrecht leidt als het ware tot een geanticipeerde eigen-

domstoewijzing.  

 

Geredeneerd zou kunnen worden dat het goederenrechtelijke karakter van het recht dat door 

uitoefening van het recht ontstaat (eigendom ten aanzien van het afgescheiden deel), zijn scha-

duw vooruitwerpt, in de zin dat het wegneemrecht – gelet op deze bijzondere karaktertrekken 

– ook een goederenrechtelijk karakter heeft.40 

 

Een nog weer andere redenering zou inhouden dat het wegneemrecht steeds een verbintenis-

rechtelijk karakter heeft. Dit zou kunnen worden gebaseerd op het feit dat wegneemrechten 

veelal in nauw verband staan met een eventuele vergoedingsvordering uit ongerechtvaardigde 

verrijking. Vaak bestaat dan de keuzemogelijkheid uit ofwel het uitoefenen van het wegneem-

recht, ofwel het geldend maken van de vergoedingsvordering uit ongerechtvaardigde verrij-

king. De gedachte zou dan zijn, dat het wegneemrecht in feite niets meer is dan een manier om 

de vergoedingsvordering in natura geldend te maken. Dat zou betekenen, dat het wegneem-

recht in feite het lot deelt van de vergoedingsvordering. Aangezien een dergelijke vergoedings-

vordering in faillissement slechts door middel van verificatie geldend kan worden gemaakt 

(art. 26 Fw), zou dit tot gevolg hebben dat het wegneemrecht niet standhoudt in faillissement, 

zelfs niet bij goederenrechtelijke rechten.41 

 

Vanwege een gebrek aan literatuur en rechtspraak op dit punt, valt niet goed in te schatten 

welke van deze (of misschien zelfs een nog andere) redeneringen de juiste is. Een aantal au-

teurs baseert de faillissementsbestendigheid van het wegneemrecht op de rechtspraak van de 

Hoge Raad over de verplichtingen tot een dulden en nalaten in faillissement, waaraan impliciet 

de gedachte ten grondslag ligt dat het dus gaat om een verbintenisrechtelijke bevoegdheid.42 

Andere auteurs spreken van een recht met zakelijke werking of van een persoonlijk vorderings-

recht met derdenwerking, zonder dat dit verder wordt uitgewerkt.43  

  

 
39 Zie J.B. Spath, ‘Afscheiding van bestanddelen en splitsing’, AA 2004, p. 591 e.v. en Asser/Bartels & Van Velten 5 
2017/80a. 
40 In die richting J.H. Beekhuis, ‘Zaaksbestanddelen naar bestaand en wordend recht’, in: J.G. Sauveplanne (red.), 
Van Opstall-bundel, Deventer: Kluwer 1972, p. 13, die het recht beschouwt als een onderdeel van het recht van 
revindicatie. 
41 Dat sprake is van een bevoegdheid die toekomt aan een goederenrechtelijk gerechtigde, behoeft daaraan niet 
zonder meer in de weg te staan omdat niet elke verplichting die samenhangt met een goederenrechtelijk recht in 
het faillissement van de bloot eigenaar ook faillissementsbestendig is. Zie nader bijvoorbeeld S.E. Bartels & V. Twee-
huysen, ‘Betalingsverplichtingen uit het zakenrecht in faillissement’, in: N.E.D. Faber, J.J. van Hees & N.S.G.J. Ver-
munt, Overeenkomsten en insolventie (Onderneming en Recht nr. 72), Deventer: Kluwer 2012, p. 63-85 en T.E. 
Booms, 'Het dynamisch geheel van eigendom en verbintenis', in: T.E. Booms (red.), Een man een man, een woord 
een woord, Overveen: Belvédère 2014, p. 514-539. 
42 Zo bijvoorbeeld Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2021/140; C.H.A. van Oostrum, '(On)zekerheden bij het finan-
cieren van het product-als-dienstmodel', O&F 2020, p. 42 en R.M. Wibier, ‘Servitization en goederen- en insolven-
tierecht’, WPNR 2021/7326, p. 418-419. 
43 Zie J.E. Wichers, Natrekking, vermenging en zaaksvorming (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2003, p. 273 
en J.B. Spath, Zaaksvervanging (Onderneming en Recht nr. 55) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2010/114. Vgl. 
ook V.C. II., Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 82. 
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Ogenschijnlijk lijkt het arrest Christenhusz/Brunsveld steun te bieden voor deze laatste opvat-

ting, omdat het wegneemrecht in dat geval kon worden tegengeworpen aan de anterieure hy-

potheekhouder, nadat de verhypothekeerde zaak in strijd met een huurbeding was verhuurd. 

Dat oordeel kan echter evengoed worden verklaard op grond van de strekking van het huurbe-

ding, dat de hypotheekhouder in staat stelt het verhypothekeerde te executeren in de staat 

waarin het zich ten tijde van de vestiging van het hypotheekrecht bevindt, zodat de uitoefening 

van een wegneemrecht daarmee niet in strijd komt.44 Met andere woorden: het huurbeding 

bewerkstelligt dat de hypotheekhouder geen nadelen ondervindt van de verhuur in strijd met 

het beding, maar rechtvaardigt niet dat de hypotheekhouder daarvan eventuele voordelen on-

dervindt.  

 

Wij bespreken de consequenties van keuze voor ieder van de hier weergegeven benaderingen 

in faillissement in het volgende hoofdstuk.  

 

3.3.2 Het wegneemrecht bij contractsoverneming 

 

Het wegneemrecht laat zich karakteriseren als een wilsrecht, door middel waarvan de huurder 

eenzijdig een verandering kan brengen in de bestaande rechtstoestand, namelijk: zichzelf tot 

eigenaar maken van het afgescheiden voorwerp.45 In de literatuur bestaat enige discussie over 

de vraag of dergelijke wilsrechten steeds overgaan op de overnemende partij.46 Die discussie 

heeft betrekking op gevallen waarin de overnemer zelf niet voldoet aan de vereisten voor uit-

oefening van het wilsrecht (zoals bij vernietiging het geval kan zijn).47 Die discussie is ook hier 

van belang, omdat art. 7:216 BW de huurder het recht verleent om de door hem aangebrachte 

veranderingen weg te nemen. Geredeneerd zou kunnen worden dat de overnemer van het con-

tract niet degene is die de veranderingen heeft aangebracht. Onzes inziens staat bij contracts-

overneming echter de gelijkblijvende inhoud van de overeenkomst voorop. Daarmee hangt sa-

men dat de overnemende partij in beginsel volledig in de positie treedt van de uittredende par-

tij, zodat de overnemende partij in beginsel ook zonder meer alle aan de rechtsverhouding ver-

bonden wilsrechten verkrijgt. Dat betekent dat een eventueel wegneemrecht zonder meer over-

gaat op degene aan wie de huurder zijn contractuele positie doet overgaan door middel van 

contractsoverneming.48 Daarvan wordt in de huurrechtelijke literatuur ook algemeen uitge-

gaan.49 

  

 
44 Zie punt 40-41 van de conclusie van A-G Ten Kate voor HR 2 juni 1989, NJ 1990/253 m.nt. W.M. Kleijn (Chris-
tenhusz/Brunsveld). 
45 Zie bijvoorbeeld W. Snijders, ‘Wilsrechten, in het algemeen en in het nieuwe erfrecht (I)’, WPNR 1999/6365, p. 
559 en J.B. Spath, Zaaksvervanging (Onderneming en Recht nr. 55) (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2010/114.  
46 Zie uitgebreid hierover E.F. Verheul, ‘Overgang van wilsrechten bij contractsoverneming’, WPNR 2017/7156-
7157, p. 489-496 en p. 507-512. 
47 In die zin G. van Rijssen, Contractsoverneming (diss. Groningen). [s.l.]:[s.n.] 2006, p. 123-124 en M. Huizingh, 
Contractsoverneming (Onderneming en Recht nr. 97) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 226-
228. 
48 Vgl. ook Hof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2017, WR 2017/76 (OK/Van den Belt B.V.), zij het dat door het hof 
wordt gesproken van een ‘indeplaatsstelling’ (r.o. 3.5), maar ‘met toestemming van de verhuurder’ (idem). Uit de 
feiten blijkt dus niet of hier daadwerkelijk sprake is van een contractsoverneming in de zin van art. 6:159 BW, of dat 
partijen anderszins voor ogen hadden. 
49 Zie bijvoorbeeld Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2021/141 en J.A. Tuinman, Tekst & Commentaar Burgerlijk 
Wetboek, art. 7:216 BW, aant. 2, Deventer: Wolters Kluwer (online, bijgewerkt tot 2 september 2021). 
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3.3.3 Het wegneemrecht bij overdracht door Gebouweigenaar 

 

Indien de Gebouweigenaar overgaat tot overdracht, gaan op grond van art. 7:226 lid 1 BW van 

rechtswege de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over op de verkrijger. Aan-

genomen kan worden dat hieronder ook het wegneemrecht valt, dat onderdeel uitmaakt van 

de contractuele betrekking en – gelet op het feit dat het recht onderdeel uitmaakt van de wet-

telijke regeling – kan worden aangemerkt als een kernbeding in de zin van art. 7:226 lid 3 BW. 

Het wegneemrecht kan aldus ook worden tegengeworpen aan de verkrijger van het Gebouw.  

 

3.3.4 Het wegneemrecht bij overdracht door hypotheekhouder van Gebouweigenaar 

 

Indien het gebouw wordt geëxecuteerd door de hypotheekhouder van de Gebouweigenaar, 

geldt hetzelfde. Indien de huur bevoegdelijk is aangegaan, op grond van de toepasselijkheid 

van art. 7:226 BW. Indien de huur niet bevoegdelijk is aangegaan, gaat de huurverhouding 

weliswaar niet over op de verkrijger, maar heeft de huurder op grond van het arrest Christen-

husz/Brunsveld wel de mogelijkheid om het wegneemrecht in het kader van de ontruiming van 

het gehuurde geldend te maken.50 

 

3.4  Het binden van rechtsopvolgers van de verhuurder aan de contractsoverneming bij 

voorbaat 

 

Bij overdracht van de zaak waar de Exploitant een deel van huurt, is het van belang dat de 

rechtsopvolger van de verhuurder eveneens gebonden is aan de afspraken die door Exploitant 

en de Financier met de verhuurder zijn gemaakt. Ingevolge art. 7:226 lid 3 BW – de wettelijke 

verankering van het adagium ‘koop breekt geen huur’ – is de verkrijger van de verhuurde zaak 

slechts gebonden door die bedingen van de huurovereenkomst, die onmiddellijk verband hou-

den met het doen hebben van het gebruik van de zaak tegen een door de huurder te betalen 

tegenprestatie.51 In de literatuur is wel bepleit, dat men zelfstandig een beding in de huurover-

eenkomst tot kernbeding kan verheffen door expliciet op te nemen dat het een en ander ver-

disconteerd is in de huurprijs.52 Evenwel is deze opvatting onzes inziens niet aannemelijk. Zo-

als volgt uit onder meer het Vendex/C.A.S.-arrest, is bij de beoordeling van de vraag of sprake 

is van een beding dat overgaat ingevolge art. 7:226 lid 3 BW niet van belang wat de bedoelingen 

van de oorspronkelijke contractspartijen: de vraag is of het wetsartikel die binding van rechts-

wege meebrengt.53 Wij zouden menen dat er in beginsel derhalve geen plaats is voor een sub-

jectieve beoordeling of het desbetreffende beding onmiddellijk verband houdt met het doen 

hebben van het gebruik van het gehuurde aan de hand van de Haviltex-maatstaf,54 maar dat 

sprake moet zijn van een objectieve beoordeling of het beding wordt bestreken door art. 7:226 

lid 3 BW.55  

  

 
50 HR 2 juni 1989, NJ 1990/253 m.nt. W.M. Kleijn (Christenhusz/Brunsveld). 
51 Onder oud recht reeds tot uitgangspunt genomen door de Hoge Raad in HR 5 januari 1923, NJ 1923, p. 305 e.v. 
(Amsterdamse Rijtuigmaatschappij/Jesaia Lissauer en zn.). De formulering van het huidige art. 7:226 lid 3 BW is 
door de Hoge Raad in 1981 reeds gebezigd; zie HR 11 december 1981, NJ 1982/239 m.nt. P.A. Stein (Van de Veer-
donk/Knijnenburg). 
52 In die zin bijvoorbeeld N. Eeken & A.M. de Visser, ‘Koop breekt geen huur’, TvHB 2007/4, p. 112. 
53 HR 15 juni 2007, NJ 2007/445 m.nt. P.A. Stein (Vendex/C.A.S.), r.o. 3.8. 
54 HR 13 maart 1981, NJ 1981/635 m.nt. C.J.H. Brunner (Haviltex). 
55 Vgl. L.M. Rooseboom, ‘Artikel 7:226 vs. 6:159 BW’, TvHB 2017/4, p. 227. Wat de strekking van het desbetreffende 
beding is geweest zal wel op grond van het Haviltex-criterium beoordeeld worden; zie HR 8 april 1983, NJ 1983/646 
(Jaspars/De Kleine Comedie), r.o. 3.3. Zie ook I.C.K. Mol, ‘Contractsoverneming en Huurrecht’, TvHB 2020/4, p. 
231. 
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Derhalve zal moeten worden beoordeeld of de step-in rights die de financier toekomen uit 

hoofde van de huurovereenkomst eveneens de rechtsopvolger van de verhuurder kunnen bin-

den aan de hand van het criterium van art. 7:226 lid 3 BW.56 De ratio van art. 7:226 lid 3 BW 

is enerzijds erin gelegen de zittende huurder te beschermen bij overdracht van de verhuurde 

zaak, hetgeen een afwijking rechtvaardigt van de algemene regel dat overeenkomsten slechts 

van kracht zijn tussen handelende partijen en zo het persoonlijke recht van de huurder plaatst 

boven het zakelijke recht van de nieuwe eigenaar.57 Anderzijds wordt ook de positie van de 

verkrijger beschermd. Deze wordt immers belast met het risico dat het gekochte verhuurd 

blijkt te zijn, waar hij bedacht op kan zijn.58 Blijkens de parlementaire geschiedenis gaat dit 

echter niet verder dan de eigenlijke verhuring – en dus niet voor ‘daarmee niet in onmiddellijk 

verband staande bijzondere bedingen’.59 Wij achten het dan ook niet aannemelijk, dat de con-

tractsoverneming met toestemming bij voorbaat op grond van art. 7:226 lid 3 BW overgaat op 

en daarmee in te roepen is jegens de nieuwe verhuurder, nu dit niet direct een beschermings-

waardig belang van de huurder vertegenwoordigt dat zou rechtvaardigen dat de nieuwe eige-

naar hieraan gebonden moet zijn uit hoofde van art. 7:226 lid 3 BW. 

 

Hier komt het derhalve aan op het kettingbeding, waarin de onderzochte constructie ook voor-

ziet, denkelijk bij wijze van ‘fall-back’.60 Zo’n beding is evenwel puur verbintenissenrechtelijk 

van aard. Wanneer de verhuurder niet voldoet aan deze contractuele verplichting, rest enkel 

eventuele financiële genoegdoening. 

 

3.5 Tekortkoming in de nakoming van de serviceovereenkomst 

 

In deze paragraaf staat de situatie centraal waarin tekortgeschoten wordt in de serviceovereen-

komst tussen Exploitant en Gebouweigenaar. In die overeenkomst zal, net als in de huurover-

eenkomst, een contractoverneming bij voorbaat opgenomen dienen worden, gekoppeld aan 

dezelfde voorwaarden als overeengekomen in de huurovereenkomst. Voor de step-in rights 

onder de serviceovereenkomst heeft in beginsel niet iets anders te gelden dan voor step-in 

rights onder het huurcontract, behalve dat zij niet onderworpen is aan het huurrechtelijke re-

gime van art. 7:201 e.v. BW. Wel verdient opmerking dat het voor de serviceovereenkomst in 

beginsel wel tot de mogelijkheden behoort om de lopende overeenkomst tussen de Exploitant 

en Gebouweigenaar te termineren en gelijktijdig een nieuwe overeenkomst onder dezelfde 

voorwaarden te sluiten tussen Financier en Gebouweigenaar, nu aan de serviceovereenkomst 

geen rechten verbonden zullen zijn die onder de nieuwe overeenkomst niet aan de Financier 

zouden toekomen, zoals bij de huurovereenkomst wel het geval is.61 In het voorkomende geval 

dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in de zin van art. 6:74 lid 1 

BW van de serviceovereenkomst door de Exploitant, bestaat het gevaar dat de Gebouweigenaar 

ontbindt. Is de overeenkomst eenmaal ontbonden, dan valt er ook niets over te nemen en zul-

len er geen vorderingen meer ontstaan die voorwerp van een pandrecht kunnen zijn.  

 
56 Zie voor een overzicht van verschillende rechten en verplichtingen die blijkens jurisprudentie overgaan: H.J. Ros-
sel, Huurrecht Algemeen (Recht & Praktijk nr. VG4), Deventer: Kluwer 2011, p. 439-440 en I.C.K. Mol, ‘Contracts-
overneming en Huurrecht’, TvHB 2020/4, p. 232-233. 
57 Vgl. Parl. Gesch. Boek 7 titel 4 BW, p. 368 en HR 15 juni 2007, NJ 2007/445 m.nt. P.A. Stein (Vendex/C.A.S.), 
r.o. 3.4, waarin de Hoge Raad verwijst naar zijn arrest van 5 januari 1923, NJ 1923, p. 305 (Amsterdamse Rijtuig-
maatschappij/Jesaia Lissauer en zn.). Zie ook HR 11 december 1981, NJ 1982/239 m.nt. P.A. Stein (Van de Veer-
donk/Knijnenburg).  
58 Aldus Parl. Gesch. Boek 7 titel 4 BW, p. 371. 
59 Parl. Gesch. Boek 7 titel 4 BW, p. 371. Zie ook T.W. de Waard, ‘Praktijkvoorbeelden van problematiek rond art. 
7:226 BW’, TvHB 2016/5, p. 287 en I.C.K. Mol, ‘Contractsoverneming en Huurrecht’, TvHB 2020/4, p. 231-232. 
60 Zie ook A. de Fouw in haar noot onder Rb. Rotterdam 19 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7821, TvHB 
2018/24, p. 423. 
61 Zie paragraaf 3.2.3. 
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De Exploitant – of, via de step-in rights: de Financier – zal via het wegneemrecht wel de instal-

latie kunnen verwijderen, waarop een pandrecht zal kunnen ontstaan. Die mogelijkheid zal 

denkelijk met zich brengen, dat de Gebouweigenaar niet licht zal ontbinden. 

 

In de situatie kan ook worden voorzien in de serviceovereenkomst zelf. Dit zou bijvoorbeeld 

kunnen, door de Gebouweigenaar bepaalde verbintenissen op zich te laten nemen.62 Hierbij 

valt te denken aan de verplichting niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Financier actie richting de Exploitant te ondernemen,63 maar ook een verplichting om de Fi-

nancier op de hoogte te stellen van enige tekortkomingen van de Exploitant en daarbij een 

verplichting om de Financier in de gelegenheid te brengen binnen een nader te bepalen rede-

lijke termijn de tekortkoming te herstellen.  

 

Een eventuele schadevergoedingsverplichting uit hoofde van art. 6:74 BW die reeds is ontstaan 

in de relatie tussen Gebouweigenaar en Exploitant ten gevolge van een toerekenbare tekortko-

ming aan de zijde van de Exploitant, gaat in beginsel mee over op de Financier wanneer laatst-

genoemde gebruik maakt van diens step-in rights.64 De Exploitant – als overdragende partij – 

is vanaf de bewerkstelliging van de overneming bevrijd van die verplichting tot  schadevergoe-

ding.65 Evenwel kunnen partijen bij het aangaan van de contractsoverneming bij voorbaat uit-

sluiten dat een dergelijke schadevergoedingsverplichting mee over zal gaan op grond van art. 

6:159 lid 2 BW. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat hier sprake is van een bijkomstige 

of reeds opeisbaar geworden verplichting, ten aanzien waarvan partijen anders kunnen bepa-

len.66 Hetzelfde heeft te gelden voor het spiegelbeeldige geval, waar het aan de Exploitant toe-

komende recht op schadevergoeding uit hoofde van art. 6:74 BW door een toerekenbare te-

kortkoming aan de zijde van de Gebouweigenaar in beginsel mee overgaat bij de contractsover-

neming, maar uit hoofde van art. 6:159 lid 2 BW uitgezonderd kan worden van overgang.67 

 

Gevolg van de contractsoverneming is, zoals hiervoor in paragraaf 3.2 reeds geschetst, dat de 

overnemer – in het onderhavige geval de Financier – de gehele positie overneemt van de Ex-

ploitant als overdrager. Dat betekent, dat wanneer de Exploitant reeds in verzuim is,68 de Fi-

nancier als toetredende partij in de contractuele verhouding eveneens terstond in verzuim is. 

Is door de wederpartij reeds een ingebrekestelling verstuurd met daarin een redelijke termijn 

als bedoeld in art. 6:82 lid 1 BW en vindt gedurende die lopende termijn de contractsoverne-

ming plaats, zal het verzuim ten aanzien van de overnemende partij intreden wanneer de in 

beginsel aan de overdrager gestelde termijn is verstreken.69 

  

 
62 Zie ook S. Postema & G. Kneppers, ‘Financierbaarheid van duurzame energieprojecten’, Bb 2018/32, p. 113-114. 
63 In de zin van bijvoorbeeld het aanvragen van diens faillissement. 
64 Vgl. M. Huizingh, Contractsoverneming (Onderneming en Recht nr. 97) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016/212, R.M. Wibier, Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen (Mon. BW nr. 
B44), Deventer: Wolters Kluwer 2020/67. 
65 M. Huizingh, Contractsoverneming (Onderneming en Recht nr. 97) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 
2016/212. 
66 Zie T.M., Parl. Gesch, Boek 6 BW, p. 586, derde alinea, alwaar de wetgever stelt: ‘Veelal toch zullen partijen 
wensen dat zulke rechten op verplichtingen – b.v. achterstallige rentetermijnen, een reeds verbeurde boete of scha-
devergoeding [curs. auteurs] (…) – worden afgewikkeld door en met de oorspronkelijke medecontractant (…).’ Zie 
verder ook G. van Rijssen, Contractsoverneming (diss. Groningen), [s.l.]: [s.n.] 2006, p. 206, M. Huizingh, Con-
tractsoverneming (Onderneming en Recht nr. 97) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2016/212, As-
ser/Sieburgh 6-II 2017/309 en M.H. Wissink, in: G.T. de Jong, H.B. Krans & M.H. Wissink, Verbintenissenrecht 
algemeen (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 4), Deventer: Wolters Kluwer 2018/281. 
67 Zie onder meer Asser/Sieburgh 6-II 2017/310 en T.J. Mellema-Kranenburg, in: GS Verbintenissenrecht, art. 
6:159 BW, aant. 5.2.2, Deventer: Wolters Kluwer (online, bijgewerkt tot 3 juli 2020). 
68 Zie art. 6:81 e.v. BW. 
69 Vgl. M. Huizingh, Contractsoverneming (Onderneming en Recht nr. 97) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters 
Kluwer 2016/213. 
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Ten aanzien van de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van vóór de 

contractsoverneming gepleegde wanprestatie zijn de kaarten niet anders geschud. Door de 

contractsoverneming gaat ook dat wilsrecht in beginsel mee over op de overnemende partij.70 

Evenwel kunnen partijen ook hier de overgang ervan uit hoofde van art. 6:159 lid 2 BW uit-

sluiten. In geval van tekortkomen aan de zijde van de Exploitant, zij wel gewezen op de moge-

lijkheid dat de wederpartij de overeenkomst ontbindt voordat de contractsoverneming is gefi-

naliseerd, met alle gevolgen van dien. Hierin zal moeten worden voorzien bij overeenkomst. 

 

Tot slot ligt het naar onze mening in de rede dat de uitoefening van het wegneemrecht niet 

wordt bedreigd door eventueel tekortschieten in de nakoming van de serviceovereenkomst 

door de Exploitant. Omdat de Exploitant de macht uitoefent over het gehuurde, is hij eigen-

machtig in staat zijn wegneemrecht uit te oefenen, zonder dat hij daarvoor afhankelijk is van 

medewerking van de Gebouweigenaar. Naar onze mening zal de Gebouweigenaar de uitoefe-

ning van het wegneemrecht ook niet kunnen dwarsbomen door zijn verplichting om het ge-

huurde ter beschikking van de Exploitant te laten (zie art. 7:203 BW) op te schorten vanwege 

eventueel tekortschieten in de nakoming van de serviceovereenkomst. Opschorting is namelijk 

slechts een middel om de nakoming van een eigen verplichting uit te stellen.71 Bij de verplich-

ting tot verschaffing van het huurgenoot gaat het echter om een voortdurende verplichting, die 

zich in zoverre niet voor uitstel leent, omdat nakoming in de toekomst over de reeds verstreken 

periode niet meer mogelijk is.72 

  

 
70 Zie onder meer T.J. Mellema-Kranenburg, in: GS Verbintenissenrecht, art. 6:159 BW, aant. 5.2.3, Deventer: Wol-
ters Kluwer (online, bijgewerkt tot 3 juli 2020), Asser/Sieburgh 6-II 2017/309, E.F. Verheul, ‘Overgang van wils-
rechten bij contractsoverneming’, WPNR 2017/7156-7157, p. 489-496 resp. p. 507-512 en R.M. Wibier, Overgang 
van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen (Mon. BW nr. B44), Deventer: Wolters Kluwer 2020/66-
67. Zie wel de discussie in de literatuur die wij in paragraaf 3.3.2 behandelen ten aanzien van overgang van wils-
rechten. 
71 Zie C.A. Streefkerk, Opschortingsrechten (Mon. BW B32b), Deventer: Kluwer 2013/26.4. 
72 Zie H.J. Rossel, Huurrecht algemeen, Deventer: Kluwer 2011, p. 138. Vgl. ook HR 11 januari 2002, NJ 2003/255 
m.nt. Jac. Hijma (Schwarz/Gnjatovic). 
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Hoofdstuk 4 – De faillissementsrechtelijke regels en beginselen 
 

4.1  Inleiding 

 

Een zekerheidsarrangement moet bij uitstek zijn waarde bewijzen in geval van insolventie van 

de schuldenaar. In dit hoofdstuk worden de insolventierechtelijke regels in kaart gebracht die 

voor de beantwoording van de onderzoeksvraag relevant zijn. Wat de ‘benchmark’ van de goe-

derenrechtelijke constructie betreft, kunnen we kort zijn.73 Goederenrechtelijke rechten zijn 

absolute rechten en kunnen aan de schuldenaar, zijn schuldeisers en de curator worden tegen-

geworpen. Voor pand- en hypotheekrechten wordt dat bevestigd in art. 57 lid 1 Fw. Slechts de 

afkoelingsperiode vormt een tijdelijke belemmering, maar omdat die voor beide constructies 

gelijkelijk geldt, kunnen we daaraan voorbijgaan. 

 

Wat louter verbintenisrechtelijke rechten betreft, is het uitgangspunt dat de desbetreffende 

vorderingen slechts ter verificatie kunnen worden ingediend, waarna ze via de uitdelingslijst 

overeenkomstig hun rang worden voldaan. Het beginsel van de paritas creditorum – of ruimer: 

de gelijke behandeling van schuldeisers – geldt. Het insolventierecht kent evenwel tal van uit-

zonderingen, die meebrengen dat sommige schuldeisers de facto volledige voldoening kunnen 

verkrijgen. De verbintenisrechtelijke elementen in de onderwerpelijke constructie zijn vooral 

de huurovereenkomst met in het bijzonder het wegneemrecht en de rechten uit de serviceover-

eenkomst. 

 

De huurovereenkomst is bijzonderlijk geregeld in art. 39 Fw voor het geval de huurder failliet 

gaat, maar niet indien de verhuurder failliet gaat. Voor het overige – het faillissement van de 

verhuurder of wat betreft de serviceovereenkomst – komt het aan op de hoofdregel van art. 37 

Fw en – meer nog – het gemene recht, dat van toepassing blijft in faillissement. Voor verbin-

tenissen van de schuldenaar tot een dulden of nalaten, geldt volgens de rechtspraak evenwel 

een bijzonder regime. Het een en het ander komt hieronder aan de orde. 

 

4.2  Huur en faillissement huurder: art. 39 Fw 

 

In de onderwerpelijke constructie is de Exploitant huurder, met als doel toegang te houden tot 

de installatie. Indien de Exploitant failliet gaat, is art. 39 Fw toepasselijk. Op zichzelf laat de 

bepaling weinig onduidelijkheid. Zowel de curator als de verhuurder – de Gebouweigenaar – 

kan de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 

drie maanden. Zolang de huur loopt, zijn de huurpenningen boedelschuld. Er is een risico dat 

de huurovereenkomst op een zeker moment zal eindigen. Het is zaak dat de Financier tijdig 

zichzelf of een derde in de plaats van de Exploitant als huurder doet stellen. Indien de curator 

gebruik maakt van het wegneemrecht zal de eigendom van de installatie in de boedel vallen. 

Een overdracht of verpanding bij voorbaat wordt dan doorbroken.74 De Financier zal ook niet 

na een latere contractsoverneming de eigendom of een pandrecht op de dan afgescheiden in-

stallatie kunnen verkrijgen. 

  

 
73 Zie ook hoofdstuk 2. 
74 Art. 35 lid 2 Fw. 
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4.3  Lopende wederkerige overeenkomsten: art. 37 Fw 

 

De situatie ligt gecompliceerder indien de Gebouweigenaar failliet gaat. Art. 39 Fw is dan niet 

van toepassing, want dat ziet slechts op het geval dat de huurder in staat van faillissement 

wordt verklaard. In plaats daarvan is de normale regeling van art. 37 Fw van toepassing. Die 

regeling is ook van toepassing op de serviceovereenkomst, daargelaten de vraag of zij niet zelf 

in een regeling voor faillissement zal voorzien. Op grond van art. 37 Fw kan de Exploitant de 

curator van de Gebouweigenaar een termijn stellen waarbinnen hij moet verklaren of hij de 

overeenkomst gestand doet. Indien de curator de overeenkomst gestand doet, zijn de verplich-

tingen uit de overeenkomst – zowel de huurovereenkomst als de serviceovereenkomst – boe-

delschuld. 

 

Doet de curator de overeenkomst niet gestand, dan verliest hij zijnerzijds het recht om nako-

ming te vorderen. Normaliter betekent dat de uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen 

in het faillissement ter verificatie moeten worden ingediend. Wat betreft de serviceovereen-

komst zal dat het geval zijn. Wat de huurovereenkomst betreft, ligt dat ingewikkelder. Inmid-

dels is duidelijk – nadat uit het geruchtmakende Nebula anders leek te volgen75 – dat de Hoge 

Raad een bijzonder regime hanteert voor sommige overeenkomsten tot een dulden of nalaten. 

Volgens Berzona is de curator bevoegd om ‘passief’ een overeenkomst niet na te komen, waar 

het verbintenissen betreft tot het verrichten van een prestatie ten laste van de boedel; maar in 

de context van een huurovereenkomst met de schuldenaar als verhuurder overwoog de Hoge 

Raad dat de curator geen ‘actieve’ ‘bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeen-

komst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereen-

komst nog loopt’.76 Dat zou in strijd komen met ‘het beginsel dat het faillissement geen invloed 

heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten’. De conclusie was dat de huurder zijn vorde-

ring niet kon indienen in het faillissement;77 in plaats daarvan krijgt de huurder zijn vordering 

buiten de uitdelingslijst om voldaan, nu de curator niet mag of kan wanpresteren. 

 

De beslissing is inmiddels bevestigd, en gepreciseerd – zo men wil: veralgemeniseerd – in Cre-

dit Suisse Brazil (Bahamas)/Jongepier q.q. II en De Klerk q.q. c.s./X.78 De curator heeft niet, 

althans niet uit hoofde van de faillissementstoestand als zodanig, de bevoegdheid ‘om een 

voortdurende prestatie van de schuldenaar die bestaat uit een dulden of nalaten, ‘actief’ te be-

eindigen’. In het laatstbedoelde arrest werd onder die regel ook de situatie gebracht dat een 

gehuurd pand in strijd met de voorwaarden aan een derde in gebruik werd gegeven. Dit levert 

een boedelschuld op. Ook persoonlijke aansprakelijkheid komt in beeld, want de Hoge Raad 

vindt hier ook een ‘regel’ in het geding, die de curator de beleidsvrijheid ontneemt en de schen-

ding waarvan – in beginsel – persoonlijke aansprakelijkheid oplevert. 

  

 
75 HR 3 november 2006, NJ 2007/155 m.nt. P. van Schilfgaarde (Nebula). 
76 HR 11 juli 2014, NJ 2014/407 m.nt. F.M.J. Verstijlen (ABN AMRO/Berzona). 
77 Evenmin – daar ging het in het berechte geval om – kan de vordering dienen als steunvordering bij een faillisse-
ment. 
78 HR 23 maart 2018, NJ 2018/290 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Credit Suisse Brazil (Bahamas)/Jongepier q.q. II) resp. 
HR 9 november 2018, NJ 2018/464 m.nt. F.M.J. Verstijlen (De Klerk q.q. c.s./X.). 
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Dit lijkt de Financier de mogelijkheid te bieden het gebruiksrecht uit hoofde van de (overgeno-

men) huurovereenkomst uit te oefenen. Ook dat betreft een verplichting tot dulden of nalaten. 

Het betreft hier evenwel een lijn van rechtspraak die nogal in beweging is en niet onverdeeld 

gunstig is ontvangen.79 Aannemelijk is dat de curator zich niet elke verplichting tot dulden of 

nalaten moet laten welgevallen. Het lijdt bijvoorbeeld weinig twijfel dat de schuldenaar de fail-

lissementsprocedure niet volledig kan doorkruisen, door simpelweg af te spreken dat hij zijn 

goederen niet zal verkopen. 

 

Wij achten het aannemelijk dat met de door de Hoge Raad ingezette lijn de in de huurovereen-

komst besloten gebruiksrechten moeten worden gerespecteerd. De situatie is evenwel niet he-

lemaal met de al berechte gevallen gelijk te stellen, omdat hier het gebouw bij de verhuurder 

zelf in gebruik is. Dit zou tot complicaties kunnen leiden. Het is denkbaar dat de curator reden 

heeft de sleutels te vervangen of het pand anderszins te beveiligen, bijvoorbeeld om de boedel 

veilig te stellen. Het vergt dan een actieve prestatie om de Exploitant toegang te laten houden, 

bijvoorbeeld het laten vervaardigen van nieuwe sleutels, of het instrueren van een beveiligings-

bedrijf. Strikt genomen, is het belemmeren van de toegang van de Exploitant handelwijze een 

actieve schending van een verplichting tot nalaten, maar wel één met een gerede kans dat die 

de curator onder omstandigheden is toegestaan, waar het respecteren van de verplichting tot 

nalaten van de schuldenaar een goed beheer ernstig bemoeilijkt. Dat laatste was in Nebula een 

grond voor de beslissing dat de curator het obligatoire recht van de wederpartij niet hoefde te 

respecteren, welke grond in Berzona – anders dan de andere grond van het beginsel van ge-

lijkheid van schuldeisers – niet werd geherinterpreteerd. Wij achten het waarschijnlijk dat de 

Exploitant in zo’n situatie, die door de curator zelf gecreëerd is, toch toegang zal kunnen vor-

deren, zelfs al vergt dat een actief handelen van de curator, omdat anders weinig zou overblij-

ven van de inmiddels door de Hoge Raad tweemaal herhaalde regel uit het Berzona-arrest dat 

de curator het gebruik van de huurder moet dulden. 

 

4.4  Wegneemrechten in faillissement 

 

Separate aandacht is op zijn plaats voor het wegneemrecht. Uitoefening daarvan betekent een 

aantasting van het tot de boedel behorende pand en gaat verder dan de berechte gevallen. In 

de literatuur wordt algemeen aangenomen dat de enkele omstandigheid dat sprake is van een 

verbintenisrechtelijke aanspraak die strekt tot een dulden of nalaten niet kan rechtvaardigen 

dat een schuldeiser daarmee in feite over de boedel beschikt, omdat dit in strijd komt met het 

fixatiebeginsel en/of met een goed beheer van de boedel door de curator.80 Dat lijkt ook nog 

altijd te volgen uit de rechtspraak van de Hoge Raad, aangezien hij in ieder geval niet uitdruk-

kelijk is teruggekomen op het oordeel in het Nebula-arrest dat een contractueel recht niet kan 

worden uitgeoefend, indien dit het goed beheer van de boedel ernstig bemoeilijkt.81 

  

 
79 Zie onder meer T.T. van Zanten, ‘Geen Nebula, maar Berzona: de curator heeft toch geen recht op wanprestatie!’, 
TvI 2014/36, F.M.J. Verstijlen in zijn noot onder HR 11 juli 2014, NJ 2014/407 onder 9, J.K. Six-Hummel, ‘Raak-
vlakken tussen faillissement en huur’, TvI 2015/15, R.M. Wibier, ‘Berzona is geen vergissing, wat nu?’, MvV 2018/12 
en W.H. van Boom, ‘Actief en passief wanpresteren van de faillissementscurator’, WPNR 2019/7232, p. 248-255. 
80 Vgl. de ‘sloopbevoegdheid’ in HR 26 april 2002, NJ 2005/180, m.nt. S.C.J.J. Kortmann (Deutsche Hypotheken-
bank c.s./De Liagre Böhl q.q.) en zie T.T. van Zanten, ‘Geen Nebula, maar Berzona: de curator heeft toch geen recht 
op wanprestatie!’, TvI 2014/36, p. 194, dezelfde, ‘Negatieve verplichtingen in faillissement’, TvI 2019/3, p. 12-13, 
E.F. Verheul, ‘De beperkte reikwijdte van het keuzerecht van de curator’, TvI 2019/16, p. 123-124, alsmede de noot 
van F.M.J. Verstijlen onder HR 9 november 2018, NJ 2018/464 (De Klerk q.q. c.s./X.). Anders: R.M. Wibier, ‘Ser-
vitization en goederen- en insolventierecht’, WPNR 2021/7326 p. 420-422 en voor een als kwalitatieve verplichting 
vormgegeven wegneemrecht E.C.A. Vermeulen, Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederen-
recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2020, p. 84-86. 
81 Zie HR 3 november 2006, NJ 2007/155 m.nt. P. van Schilfgaarde (Nebula), r.o. 3.5. 
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Dit brengt het karakter van het wegneemrecht in geding, waarover – zoals in paragraaf 3.3 

behandeld – weinig duidelijkheid bestaat en waarvoor verschillende benaderingen denkbaar 

zijn. Een daarvan is dat het steeds een verbintenisrechtelijk karakter heeft, een andere is dat 

het afhankelijk is van de rechtsverhouding waarmee het in verband staat. Omdat die rechts-

verhouding in casu ‘huur’ is, is het wegneemrecht in deze beide benaderingen verbintenisrech-

telijk van aard, hetgeen zou betekenen dat het de huurder niet de positie geeft over het in de 

boedel vallende gebouw te ‘beschikken’ door er de installatie aan te onttrekken.  

 

In de goederenrechtelijke duiding van het wegneemrecht ligt het meer voor de hand aan te 

nemen dat de huurder het ook in faillissement kan uitoefenen. Kenmerk van goederenrechte-

lijke rechten is immers dat ze aan eenieder kunnen worden tegengeworpen. De onduidelijkheid 

over het karakter van het wegneemrecht, brengt de effectiviteit van de onderzochte constructie 

in het geding. We constateren dat de overwegende opvatting in de – beperkte – literatuur is 

dat het wegneemrecht in faillissement kan worden uitgeoefend,82 al zij het dat deze conclusie 

veelal op slechts beperkt onderzoek lijkt te zijn gegrond. Niettemin is er naar onze mening het 

nodige voor te zeggen dat het wegneemrecht inderdaad faillissementsbestendig is. Relevant is 

daarbij dat het wegneemrecht niet uitsluitend een contractueel recht is maar krachtens de wet 

wordt toegekend en dat de uitoefening ervan tot gevolg heeft dat de huurder weer eigenaar 

wordt van de installaties. Dat geeft het wegneemrecht een zekere goederenrechtelijke dimen-

sie, op grond waarvan geredeneerd kan worden dat in de toekenning van het wegneemrecht 

besloten ligt dat de eigendomsherkrijging door de huurder ook in faillissement gerechtvaar-

digd is. Volledige zekerheid kan hier echter niet worden geboden. 

 

4.5  Step-in rights 

 

De step-in rights zien op twee met elkaar samenhangende rechtsverhoudingen, de huurover-

eenkomst en de serviceovereenkomst, beide tussen de Exploitant en de Gebouweigenaar; en 

op de situatie dat de Exploitant in staat van faillissement wordt verklaard. Wij gaan ervan uit 

dat de step-in rights zijn ingericht als een contractsoverneming.83 Hoe verhoudt een contracts-

overneming zich tot het fixatiebeginsel? Vooropgesteld dient te worden dat er geen sprake is 

van een beschikken over een goed in eigenlijke zin. De bedoelde overeenkomsten zijn geen 

goed. Niettemin heeft de contractsoverneming gevolgen voor de rechten en verplichtingen van 

de partijen, de Exploitant en de Gebouweigenaar. Volgens art. 6:159 lid 1 gaan ‘alle rechten en 

verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds opeisbaar 

geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald’. Het komt ons voor dat – zo art. 23 en 

35 Fw op zichzelf al niet prohibitief zijn – het fixatiebeginsel eraan in de weg staat dat de con-

tractsoverneming wordt gerealiseerd gedurende het faillissement van de Exploitant of Ge-

bouweigenaar.84 Wij achten het aannemelijk dat een ‘contractsoverneming’ met toestemming 

bij voorbaat niet faillissementsbestendig zal blijken te zijn.  

 
82 Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2021/140 en T.T. van Zanten, ‘Negatieve verplichtingen in faillissement’, TvI 
2019/3, p. 12-13, die evenwel de grens trekt bij situaties dat de verwijderde zaken waarde hebben en het wegneem-
recht niet tegenwerpbaar acht indien het slechts wordt gebruikt als pressiemiddel om een vergoeding af te dwingen. 
Vgl. Rb. Noord-Holland 20 december 2017, JOR 2018/113, m.nt. J.K. Six-Hummel (Zonnegrond) volgens welk von-
nis een (onder)huurder het wegneemrecht kan uitoefenen in het faillissement van de (onder)verhuurder, maar waar 
dit punt niet in geschil was en bovendien de (onder)verhuurder geen eigenaar van het verhuurde was. 
83 Zie de uiteenzetting hierboven in paragraaf 1.2. 
84 T.T. van Zanten, De overeenkomst in het insolventierecht (Recht en Praktijk, nr. InsR3) (diss. Groningen), De-
venter: Kluwer 2012, p. 309-310, M.M.G.B. van Drunen & J.C. van Moergastel, ‘Actualiteiten in de renewables-
praktijk’, WPNR 2020/7307, p. 925 en M.M.G.B. van Drunen & M.E. Hinskens-van Neck, ‘Financiering van duur-
zame energieprojecten: opstalrecht vs. huur’, WPNR 2021/7311, p. 130. 
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Mogelijk kan door voorwaardelijke rechtshandelingen een contractsoverneming al vóór de fail-

lietverklaring faillissementsbestendig voorwaardelijk worden gerealiseerd, zoals een goed ook 

voorwaardelijk kan worden overgedragen of verpand.85 In de schaarse literatuur wordt ervan 

uitgegaan dat een dergelijke voorwaardelijke contractsoverneming faillissementsbestendig 

is.86 Op het eerste gezicht zou men kunnen twijfelen aan de vergelijkbaarheid tussen een voor-

waardelijke overdracht en een voorwaardelijke contractsoverneming, omdat de grondslag voor 

de goederenrechtelijke werking bij een voorwaardelijke overdracht veelal gebaseerd wordt op 

art. 3:84 lid 4 BW,87 terwijl die bepaling toepassing mist in geval van een voorwaardelijke con-

tractsoverneming. Uit art. 3:38 lid 1 BW volgt echter dat iedere rechtshandeling, en dus ook 

een contractsoverneming, onder voorwaarde kan worden verricht, hetgeen meebrengt dat met 

vervulling van de voorwaarde het rechtsgevolg van de contractsoverneming automatisch in-

treedt. Aangezien de contractsoverneming reeds voor faillissement tot stand is gekomen en 

slechts het rechtsgevolg daarvan is uitgesteld, ligt het voor de hand aan te nemen dat art. 23 

Fw en art 35 lid 2 Fw geen beletsel vormen. Naar onze mening is dan ook aannemelijk dat de 

voorwaardelijke contractsoverneming faillissementsbestendig is. Wel dient bij de inrichting 

van deze voorwaardelijke contractsoverneming rekening te worden gehouden met de proble-

matiek van Megapool.88 Dat arrest maakt gewag van de mogelijke nietigheid van een beding 

dat een vordering doet vervallen vanwege het faillissement van de schuldeiser. Een contracts-

overneming kan evenzeer tot gevolg hebben dat een vordering aan de boedel wordt onttrokken. 

Hoewel de boedel – anders dan in Megapool – ook wordt bevrijd van de daartegenover staande 

verplichting, bestaat enig risico dat een contractsoverneming die direct of indirect wordt ge-

koppeld aan het faillissement, in strijd wordt geacht met art. 20 Fw, dan wel dat een beroep op 

de voorwaarde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar wordt geacht. 

 

4.6 Overige insolventierechtelijke procedures 

 

Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor de overige in de Faillissementswet geregelde in-

solventieprocedures: de surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling natuurlijke per-

sonen. Ook daarvoor geldt het fixatiebeginsel;89 de desbetreffende titels kennen equivalenten 

voor de in de voorgaande paragrafen behandelde bepalingen. In de surseanceregeling heeft art. 

37 Fw zijn tegenhanger in art. 236 Fw, art. 39 Fw in art. 238 Fw, met dien verstande dat de 

bewindvoerder met de schuldenaar de plaats innemen van de curator, dat volgens art. 236 Fw 

slechts ‘desverlangd’ zekerheid moet worden gesteld en dat de verhuurder geen opzeggingsbe-

voegdheid heeft. In de schuldsaneringsregeling is art. 37 Fw van overeenkomstige toepassing 

verklaard in art. 313 lid 1 Fw, art. 305 Fw geeft een aan art. 39 Fw equivalente regeling. Net als 

bij surseance ontbreekt ook hier de opzeggingsbevoegdheid van de verhuurder (en zijn boven-

dien zijn mogelijkheden tot ontbinding ingeperkt). De verschillen zijn dus beperkt en leiden 

niet tot wezenlijk andere uitkomsten. 

  

 
85 HR 3 juni 2016, NJ 2016/290 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Coöperatieve Rabobank Zuid-Holland Midden/Reuser). 
86 T.T. van Zanten, De overeenkomst in het insolventierecht (Recht en Praktijk, nr. InsR3) (diss. Groningen), De-
venter: Kluwer 2012, p. 309-310 en N.E.D. Faber & N.S.G.J. Vermunt, De kredietcrisis (Onderneming en Recht nr. 
54), Deventer: Kluwer 2010/6.4.5. 
87 Zie met verdere verwijzingen H. Stolz, De voorwaarde in het vermogensrecht (diss. Leiden), Den Haag: BJu 
2015, p. 931-932 en E.F. Verheul, Eigendomsvoorbehoud (diss. Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 281 
e.v.  
88 HR 12 april 2013, NJ 2013/224 (Megapool). 
89 Zie onder meer HR 23 maart 2018, NJ 2018/290 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Credit Suisse Brazil (Bahamas)/Jon-
gepier q.q. II) resp. M.v.T., Kamerstukken II 1992/93, 22969, nr. 3, p. 44-45. 
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De invoering per 1 januari 2021 van de Wet Homologatie Onderling Akkoord (WHOA) heeft 

ingrijpender gevolgen voor de hier onderzochte constructie.90 De Financier kan net als elke 

andere schuldeiser (behalve de werknemers)91 in het akkoord worden betrokken, ook tegen 

haar wil, en door de afkoelingsperiode worden getroffen. Dat geldt gelijkelijk voor de ‘bench-

mark’ van de goederenrechtelijk ingerichte constructie, zodat we hieraan in zoverre kunnen 

voorbijgaan. Wel is nadere aandacht op zijn plaats voor de invloed van de WHOA op overeen-

komsten, waarom de duurzame financieringsconstructie draait. 

 

De WHOA kent geen bepaling als art. 37 of art. 39 Fw. De enkele omstandigheid dat de schul-

denaar een akkoord aanbiedt, laat de overeenkomst als zodanig intact, maar indien een afkoe-

lingsperiode wordt afgekondigd, raakt dit wel de uitvoering van de overeenkomst en de WHOA 

bevat ook een instrument dat tot wijziging of zelfs het einde van de overeenkomst betekenen.92 

Beide aspecten behandelen wij hieronder. Wanneer de schuldenaar een openbare akkoordpro-

cedure ingaat – dat wil zeggen als hij een verklaring met die strekking deponeert of een her-

structureringsdeskundige wordt benoemd – kan hij een afkoelingsperiode verzoeken.93 Het 

verzoek wordt toegewezen als summierlijk blijkt dat (i) dit noodzakelijk is voor de voortzetting 

van de onderneming; (ii) redelijkerwijs valt aan te nemen dat de belangen van de gezamenlijke 

schuldeisers zijn gediend; en (iii) degenen die erdoor worden getroffen niet wezenlijk in hun 

belangen worden geschaad.94 In de afkoelingsperiode kan de wederpartij geen wijziging, op-

schorting of ontbinding bewerkstelligen op grond van een verzuim van vóór de afkoelingsperi-

ode, mits de schuldenaar zekerheid stelt voor de nakoming van nieuwe verplichtingen.95 Hier 

kan niet ‘omheen worden gecontracteerd’ door aan te knopen bij het aanbieden van een ak-

koord of daarmee verband houdende omstandigheden: zogenaamde ipso-factoclausules wor-

den doorkruist.96  

 

Wordt ten aanzien van de Exploitant een afkoelingsperiode afgekondigd, dan zal de Gebouw-

eigenaar aan haar verplichtingen uit de service- en huurovereenkomst moeten voldoen (en vice 

versa geldt bij een afkoelingsperiode met betrekking tot de Gebouweigenaar).97 Ook de Finan-

cier zal aan haar verplichtingen uit de financieringsovereenkomst moeten voldoen. Wij menen 

dat dat tevens betekent dat de contractsoverneming gedurende de afkoelingsperiode niet werkt 

voor zover die is gekoppeld aan een verzuim dat van voordien dateert. Dat hoeft niet per se een 

probleem te zijn, als de contractsoverneming is gekoppeld aan een verzuim als zodanig en 

reeds – al dan niet van rechtswege, via de contractsoverneming bij voorbaat – voor de afkoe-

lingsperiode is geëffectueerd.98 Treedt het verzuim dan vóór de afkoelingsperiode in, dan is de 

contractsoverneming al geëffectueerd voor de afkoelingsperiode, treedt het gedurende de af-

koelingsperiode in, dan kan ook in de afkoelingsperiode een wijziging van de verbintenissen 

c.q. een contractsoverneming worden bewerkstelligd. 

  

 
90 Stb. 2020, 414. 
91 Art. 369 lid 4 Fw. 
92 Vgl. onder meer J.B. Huizink, Insolventie, Deventer: Wolters Kluwer 2021/37.5 en J.G.A. Struycken, ‘De WHOA 
en het contractenrecht’, Contracteren 2021, nr. 1, paragraaf 4. 
93 Art. 376 lid 1 Fw. Hetzelfde geldt voor een eventuele herstructuringsdeskundige. 
94 Art. 376 lid 4 Fw. 
95 Art. 373 lid 4 Fw.  
96 Art. 373 lid 3 Fw. 
97 Vgl. onder meer J.B. Huizink, Insolventie, Deventer: Wolters Kluwer 2021/37.6, M.R. Schreurs, ‘De afkoelings-
periode in de WHOA’, MvV 2021, nr. 5, p. 166-177 en J.G.A. Struycken, ‘De WHOA en het contractenrecht’, Con-
tracteren 2021, nr. 1, paragraaf 4. 
98 Het vergt wel een zorgvuldige redactie van het contract, waarbij de klippen van art. 373 Fw moeten worden ver-
meden.  
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Van groot belang is dat een schuldenaar ‘een voorstel [kan] doen tot wijziging of beëindiging 

van die overeenkomst’.99 Dat kan natuurlijk altijd, maar in casu is aan de weigering van de 

wederpartij de bevoegdheid van de schuldenaar gekoppeld de overeenkomst op te zeggen, mits 

een akkoord tot stand komt en wordt gehomologeerd en de rechtbank bij de homologatie toe-

stemming voor de opzegging geeft. De toets die de rechtbank bij haar beslissing over de toe-

stemming moet aanleggen, is – in ieder geval volgens de tekst van de wet – een beperkte. De 

rechtbank onthoudt op verzoek van de wederpartij zijn toestemming voor de opzegging indien 

de schuldenaar niet verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij 

met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan.100 Een meeromvattende (rede-

lijkheids)toets wordt wel bepleit: equivalent aan de machtiging van de rechter-commissaris bij 

de gestanddoening ex art. 37 Fw, zou het belang van de schuldeisers een rol moeten spelen en 

wordt de toets mede op de wederpartij betrokken.101 In dit verband zij opgemerkt dat het toe-

stemmingsvereiste is ingevoerd om te voorkomen ‘dat de schuldenaar op basis van de WHOA 

overeenkomsten te gemakkelijk eenzijdig zou kunnen beëindigen’, waaraan werd toegevoegd 

dat ‘bovendien’ sprake moet zijn van een toestand van onvermijdelijke insolventie.102 Dit kan 

de suggestie wekken dat de toestemmingseis iets anders dan deze toestand kan betreffen, te 

meer nu ingeval die toestand niet bestaat, het akkoord sowieso niet kan worden gehomolo-

geerd.103 Komt het tot een opzegging, dan zal de overeenkomst eindigen op een – door de schul-

denaar te bepalen, door de rechtbank te verlengen – termijn van maximaal drie maanden vanaf 

de homologatie. De wederpartij heeft recht op schadevergoeding, dat in het akkoord kan wor-

den meegenomen.104 Het gevolg is dat er geen zekerheid is dat de service-, huur- of de finan-

cieringsovereenkomst het WHOA-traject overleeft.105 Is het de Exploitant die ‘in de WHOA’ zit, 

dan ligt het niet voor de hand dat hij op deze wijze de service- of huurovereenkomst beëindigt, 

omdat die juist zijn inkomstenstroom genereren. Uitgesloten is het evenwel niet, met name 

niet als de serviceovereenkomst verliesgevend is. Het is dan voor de Financier zaak dat het 

wegneemrecht tijdig wordt uitgeoefend opdat hij een pandrecht op de installatie kan verkrij-

gen, in welk verband de zojuist behandelde afkoelingsperiode een rol kan spelen.  

 

Soortgelijke problemen kunnen zich voordoen als de Exploitant een wijziging c.q. beëindiging 

van de financieringsovereenkomst nastreeft. Het is denkbaar dat de financieringsovereen-

komst eindigt, in welk geval de Financier een schadevergoedingsvordering verkrijgt, die even-

wel niet wordt gesecureerd door een pandrecht omdat de installatie ten tijde van de homolo-

gatie van het akkoord nog niet is weggenomen. Ook hier is het zaak dat het wegneemrecht tijdig  

 
99 Art. 370 lid 1 Fw. Hetzelfde geldt voor een eventuele herstructuringsdeskundige. 
100 Art. 384 lid 5 Fw. 
101 A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (Onderneming en Recht nr. 118) (diss. 
Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 528-529 en p. 532-536. Vgl. J.E.P.A. van Hooff & D.D. Nijkamp, 
‘Wijziging en beëindiging van overeenkomsten onder de WHOA’, in: R.F. Feenstra e.a. (red.), Wet Homologatie 
Onderhands Akkoord (Insolad Jaarboek 2021), Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 248-250 en p. 252-257 en H.N. 
Schelhaas & K.K.E.C.T. Swinnen, ‘Pacta sunt servanda en de WHOA – Over de beëindiging en wijziging van con-
tracten’, in: C.M. Harmsen & M.L.H. Reumers (red.), De WHOA van wet naar recht (Recht & Praktijk, nr. InsR18), 
Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 119-120. Beoordelingsruimte wordt de rechter ontzegd door R.D. Vriesendorp & 
W. van Kesteren, ‘De WHOA en de rechter: een leidraad’, TvI 2019/36, p. 285. 
102 M.v.T., Kamerstukken II 2018/19, 35249, nr. 3, p. 25. 
103 Art. 384 lid 2, aanhef en onder a Fw. Zie J.E.P.A. van Hooff & D.D. Nijkamp, ‘Wijziging en beëindiging van 
overeenkomsten onder de WHOA’, in: R.F. Feenstra e.a. (red.), Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Insolad 
Jaarboek 2021), Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 248-250 en p. 253-255 en H.N. Schelhaas & K.K.E.C.T. Swin-
nen, ‘Pacta sunt servanda en de WHOA – Over de beëindiging en wijziging van contracten’, in: C.M. Harmsen & 
M.L.H. Reumers (red.), De WHOA van wet naar recht (Recht & Praktijk, nr. InsR18), Deventer: Wolters Kluwer 
2021, p. 120-122. 
104 Art. 373 lid 2 Fw. Zie hierover ook J.E.P.A. van Hooff & D.D. Nijkamp, ‘Wijziging en beëindiging van overeen-
komsten onder de WHOA’, in: R.F. Feenstra e.a. (red.), Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Insolad Jaarboek 
2021), Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 248-250 en p. 257-261. 
105 Zie – in ruimere zin – ook J.G.A. Struycken, ‘De WHOA en het contractenrecht’, Contracteren 2021, nr. 1, para-
graaf 5: ‘De WHOA breekt grondig in op het contractenrecht, en bepalingen in contracten die hierop anticiperen 
zullen meestal krachteloos zijn.’ 
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wordt uitgeoefend. Het zal afhankelijk zijn van de situatie en de formulering van de bepaling 

over de contractsoverneming of de Financier dat zelf kan bewerkstelligen. Indien de Exploitant 

bijvoorbeeld een wijzigingsvoorstel voor de service-, huur- en/of financieringsovereenkomst 

doet, maar intussen aan alle verplichtingen blijft voldoen, is het niet ondenkbaar dat geen der 

– geoorloofde106 – ‘triggering events’ zich voordoet.  

 

Indien simpelweg wordt bepaald dat de Financier zonder meer – dus los van een tekortkoming, 

verzuim, akkoordvoorstel etc. – het recht heeft een contractsoverneming te bewerkstelligen, 

lijkt dat bestand tegen zowel de afkoelingsperiode als de blokkering van ipso-factoclausules, 

nu de overneming dan niet gekoppeld is aan een verzuim noch aan een WHOA-gerelateerde 

omstandigheid.107 

 

Indien het de Gebouweigenaar is, die ‘in de WHOA zit’, kan dat in theorie leiden tot een opzeg-

ging c.q. het einde van de service- en/of huurovereenkomst. Het is de vraag of de Exploitant 

dan het wegneemrecht kan uitoefenen. Het antwoord luidt onzes inziens bevestigend, zelfs als 

het wegneemrecht als louter verbintenisrechtelijk moet worden gezien. Ook verbintenisrech-

telijke rechten kunnen worden uitgeoefend gedurende het WHOA-traject. Dat kan anders zijn 

ingeval een afkoelingsperiode is afgekondigd en zaken die zich in de macht van de schuldenaar 

bevinden niet kunnen worden opgeëist. Het komt dan aan op de vraag of de installatie zich in 

de macht van de schuldenaar bevindt. Te verdedigen is dat dit niet het geval is, omdat de Ex-

ploitant een huurovereenkomst heeft en zelfstandig toegang heeft tot de installatie. Van de an-

dere kant, is de Gebouweigenaar eigenaar van het gebouw mét de installatie, heeft hij het ge-

bouw ook zelf in gebruik en zal hij veelal feitelijk in staat zal zijn de Exploitant de toegang te 

verhinderen. Omdat een beëindiging van de huurovereenkomst in het systeem van de WHOA 

haar beslag krijgt bij of na de homologatie van het akkoord, zal denkelijk in ieder geval bij het 

eindigen van de afkoelingsperiode de installatie nog kunnen worden weggenomen: het ligt voor 

de hand dat de afkoelingsperiode eindigt bij de homologatie van het akkoord maar heel duide-

lijk is de WHOA op dat punt niet.  

  

 
106 Art. 373 lid 3 Fw. 
107 Vgl. F.M.J. Verstijlen, ‘Ondersteunende voorzieningen in de WHOA’, TvI 2020/4, p. 22. 
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Hoofdstuk 5 - Vergelijking met de goederenrechtelijke constructie 
  

5.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk vergelijken we het voorgestelde zekerheidsarrangement met de goederenrech-

telijke ‘benchmark’. Nu de relevante leerstukken hiervoor al aan de orde zijn geweest, kunnen 

we hier beknopt zijn. We maken onderscheid tussen het faillissement van de Exploitant en van 

de Gebouweigenaar en de overdracht van het gebouw door de Gebouweigenaar, diens curator 

of hypotheekhouder. 

 

Zowel de serviceovereenkomst als de huurovereenkomst moet aan een onderzoek worden on-

derworpen. Beide spelen een rol in de zekerheid voor de Financier. De eerste overeenkomst 

genereert de vorderingen, waaruit de Financier moet worden voldaan; de tweede is instrumen-

teel aan de serviceovereenkomst omdat zij de Exploitant in staat stelt de diensten te verrichten 

waar de vorderingen de tegenprestatie van vormen én dient om grip te houden op de installatie 

en het wegneemrecht te kunnen uitoefenen. 

 

5.2 Faillissement van de Exploitant 

 

5.2.1 Serviceovereenkomst 

 

De Gebouweigenaar kan de curator een redelijke termijn stellen waarbinnen hij moet verklaren 

of hij de overeenkomst gestand zal doen.108 Indien de curator niet of ontkennend antwoordt, 

zal de wederpartij in de regel kunnen ontbinden. Voorts kunnen eventuele contractuele beëin-

digingsrechten in faillissement worden ingeroepen. Wat de situatie ook is, de vorderingen ter 

zake van prestaties die na de faillietverklaring zijn verricht, zullen in de regel niet onder het bij 

voorbaat gevestigde pandrecht vallen, omdat die vestiging wordt doorbroken door art. 35 lid 2 

Fw. 

 

De Financier zal het in zoverre moeten hebben van de step-in rights, op grond waarvan de 

desbetreffende vorderingen in zijn vermogen zullen ontstaan of in dat van een door hem aan-

gewezen derde, in welk laatste geval wel geldige pandrechten tot stand zullen kunnen komen. 

Die step-in rights zijn, mits zij zijn vormgegeven als een voorwaardelijke contractsoverneming 

– hoogstwaarschijnlijk faillissementsbestendig, maar dit is nog niet bevestigd in de recht-

spraak.109 In zoverre is de situatie niet anders dan in de goederenrechtelijke constructie, omdat 

ook daarin de verpanding bij voorbaat van de vorderingen afhankelijk is van het lot van de 

overeenkomst en wordt doorbroken door art. 35 Fw. Ook in die constructie komt het aan op de 

step-in rights. 

 

Onze conclusie luidt dat de zekerheid wat betreft de vorderingen voortvloeiend uit de service-

overeenkomst in de onderwerpelijke Financieringsconstructie gelijkwaardig is aan die in de 

goederenrechtelijke constructie, behoudens de hierna te behandelen situatie dat de huurover-

eenkomst voortijdig tot een einde komt. 

  

 
108 Zie paragraaf 4.2 en 4.3. 
109 Zie paragraaf 4.5. 
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5.2.2 Huurovereenkomst 

 

De toegang tot de installatie is gebaseerd op een huurovereenkomst. Die huurovereenkomst 

kan worden opgezegd en zij zal dan eindigen met een opzegtermijn van maximaal drie maan-

den. Dat is een verschil met de goederenrechtelijke constructie. Indien de toegang tot de in-

stallatie is gebaseerd op een goederenrechtelijke recht kan van een opzegging geen sprake zijn. 

 

In de onderzochte constructie moet de Financier het hebben van step-in rights. Ook hier geldt 

dat de mogelijkheid de step-in rights gedurende faillissement uit te oefenen aannemelijk is, 

maar nog niet in de rechtspraak bevestigd.110 Bovendien bestaat het risico dat de Financier (of 

aangewezen derde) een huurovereenkomst overneemt, die al is opgezegd.111 Het zal afhankelijk 

zijn van de concrete situatie of de resterende looptijd voldoende is om het wegneemrecht te 

kunnen uitoefenen, maar in de regel zal dat wel het geval zijn. De nieuwe huurder zal het weg-

neemrecht kunnen uitoefenen en aldus eigenaar worden van de afgescheiden zaken.112 Dat zal 

de Financier de mogelijkheid bieden eigenaar of pandhouder te worden van de afscheiden in-

stallatie. Niettemin zal de serviceovereenkomst, als die nog bestaat, niet kunnen worden nage-

komen. Dit laatste doet zich niet voor in de goederenrechtelijke constructie waar de installatie 

uit hoofde van een goederenrechtelijk recht kan worden gebruikt. Indien het tot afscheiding 

komt, zal dat in de regel leiden tot kapitaalvernietiging. Er kunnen geen nieuwe vorderingen 

uit de serviceovereenkomst meer ontstaan, nu die niet meer kan worden nagekomen;113 een 

gehavend gebouw zal resteren. Omdat dit voor alle partijen een nogal desastreuze uitkomst is, 

is het niet waarschijnlijk dat partijen het zover laten komen, maar het valt niet uit te sluiten. 

 

In vergelijking met de goederenrechtelijke constructie bestaat kortom een risico dat vanwege 

een – op zichzelf niet erg waarschijnlijke – opzegging van de huurovereenkomst de service-

overeenkomst niet kan worden nagekomen, waardoor geen nieuwe vorderingen onder het 

pandrecht kunnen worden gebracht; daarnaast roept die opzegging een risico in het leven dat 

het wegneemrecht niet tijdig kan worden uitgeoefend. 

 

5.3 Faillissement van de Gebouweigenaar 

 

5.3.1 Serviceovereenkomst 

 

Ook hier maken wij een onderscheid tussen de serviceovereenkomst en de huurovereenkomst. 

Wat de serviceovereenkomst betreft, kan de Exploitant de curator van de Gebouweigenaar een 

redelijke termijn stellen om te verklaren of hij de overeenkomst gestand doet.114 Antwoordt hij 

bevestigend, dan worden de verplichtingen uit de overeenkomst boedelschuld. Een garantie 

voor betaling is dit niet. Luidt het antwoord ontkennend, dan verliest de curator het recht om 

nakoming te vorderen, maar de vorderingen van de Exploitant kunnen in het beste geval – 

afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst115 – worden ingediend in het faillissement.  

  

 
110 Zie paragraaf 3.3 en 4.4. 
111 Zie paragraaf 4.2, 4.3 en 4.5. 
112 Zie paragraaf 3.3. 
113 Het ligt in dit scenario daarom niet voor de hand dat de Financier de serviceovereenkomst overneemt, hetgeen 
een fijnzinnige formulering van de voorwaardelijke contractsoverneming vergt. 
114 Zie paragraaf 4.3. 
115 Namelijk voor zover zij blijven binnen de grenzen van HR 23 maart 2018, NJ 2018/290 m.nt. F.M.J. Verstijlen 
(Credit Suisse Brazil (Bahamas)/Jongepier q.q. II). 
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Het is de vraag of de curator een reële keuze heeft de overeenkomst geen gestand te doen, met 

name in die gevallen dat het gebouw niet kan functioneren zonder de diensten van de Exploi-

tant. Ook verkoopbaarheid van het gebouw kan worden aangetast als het risico bestaat dat de 

Exploitant zijn wegneemrecht zal uitoefenen, waarover hierna meer. Het is evenwel niet uitge-

sloten dat de curator niet gestand doet, bijvoorbeeld als hij simpelweg niet beschikt over de 

middelen om de overeenkomst zonder meer gestand te doen (en zekerheid te stellen de be-

staande en toekomstige verplichtingen). Denkbaar is ook dat de curator de Exploitant in kort 

geding kan dwingen voorlopig haar diensten te blijven verrichten voor de tijd die nodig is om 

een verantwoord standpunt te kunnen bepalen.116 

 

Kortom, de kwaliteit van de zekerheid op de desbetreffende vorderingen op de Gebouweige-

naar is in dit geval dubieus, maar dit is niet wezenlijk anders in de goederenrechtelijke con-

structie. In zoverre is de onderwerpelijke constructie gelijkwaardig aan de goederenrechtelijke. 

 

5.3.2 Huurovereenkomst 

  

Net als bij de serviceovereenkomst, kan de Exploitant de curator een redelijke termijn stellen 

om de huurovereenkomst gestand te doen. Doet hij gestand, dan zijn de verplichtingen uit de 

huurovereenkomst boedelschuld. Doet hij dat niet, dan zal hij geen nakoming meer kunnen 

vorderen. Belangrijker voor de onderwerpelijke constructie is dat de curator niet de bevoegd-

heid heeft de Exploitant ‘actief’ van het huurgenot af te houden.117 Omdat de Exploitant zich 

volgens de geschetste constructie zelfstandig toegang tot het gebouw kan verschaffen, zal dat 

betekenen dat de installatie toegankelijk blijft.  

 

Men bedenke evenwel dat de curator ‘passief’ kan wanpresteren. Dat wil zeggen, dat zodra de 

huurovereenkomst – in het scenario dat die geen gestand wordt gedaan – een actieve prestatie 

verlangt, zoals het plegen van onderhoud of het verrichten van reparaties, de curator daar niet 

toe kan worden gedwongen, ook niet indien dit betekent de Exploitant het huurgenot niet ten 

volle geniet of de installatie functionaliteit verliest. Vanwege het feit dat de Gebouweigenaar 

het gebouw zelf ook gebruikt, is het niet uit te sluiten dat de curator in het kader van een goed 

boedelbeheer acties onderneemt, die het gebruiksrecht van de Exploitant schaden.118 Het is 

niettemin waarschijnlijk dat de Exploitant in dat geval toegang kan afdwingen. 

 

De uitoefening van het wegneemrecht in het faillissement van de Gebouweigenaar stuit op de 

reikwijdte van de verplichting van de curator niet actief een gebruiksrecht te schenden.119 Het 

leidt immers tot een aantasting van de boedel. Het is afhankelijk van de nog niet uitgekristal-

liseerde aard van het wegneemrecht of het in faillissement kan worden uitgeoefend. Naar onze 

mening heeft de opvatting dat de curator uitoefening ervan niet kan verhinderen goede papie-

ren.120 Het is evenwel enigszins speculatief: het betreft een nog niet bediscussieerde uitzonde-

ring op een slechts in de literatuur gesignaleerde uitzondering op een prille en controversiële 

jurisprudentiële regel. 

  

 
116 Vgl. ook het in HR 2 december 2016, NJ 2017/21, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Ctac/Borsboom q.q. en Van Rootselaar 
q.q.) berechte geval. In sommige gevallen kan de serviceovereenkomst strekken tot het geregeld afleveren van gas, 
water, elektriciteit of verwarming, zodat de Exploitant op grond van art. 37b Fw verplicht kan zijn tot doorlevering. 
117 Zie paragraaf 4.3. 
118 Zie paragraaf 4.3. 
119 Zie paragraaf 3.3, 4.3 en 4.4. 
120 Vgl. R.M. Wibier, ‘Servitization en goederen- en insolventierecht’, WPNR 2021/7326, p. 421. De auteur betoogt 
dat wanneer het wegneemrecht wordt geformuleerd als een plicht voor de gebouweigenaar om een bepaald bouw-
werk te gedogen, de curator daaraan is gebonden en het negeren van het wegneemrecht actieve wanprestatie ople-
vert.  
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De vraag is of het niet kunnen uitoefenen van het wegneemrecht per se fnuikend is voor de 

constructie. Faillissement is immers een tijdelijke situatie. Indien het gebouw is overgedra-

gen,121 of indien het faillissement eindigt, gelden de faillissementsrechtelijke beperkingen niet 

meer. Indien, zoals zojuist besproken, de curator het gebruiksrecht van de Exploitant niet mag 

schenden, zou het een optie kunnen zijn het faillissement gewoon ‘uit te zitten’.122 

 

Kortom, ‘onder de streep’ achten wij het waarschijnlijk dat de onderzochte constructie werkt, 

maar het is geen ‘proven technology’. Op verschillende punten – het onder alle omstandighe-

den hebben van toegang tot de installatie en de uitoefening van het wegneemrecht – bestaat 

een zekere mate van onzekerheid. Die twijfel bestaat niet, of in ieder geval veel minder, in de 

goederenrechtelijke constructie, omdat de desbetreffende rechten als goederenrechtelijk recht 

ook tegenover de curator kunnen worden uitgeoefend. 

 

Onze conclusie is derhalve dat deze constructie minder zekerheid biedt dan de goederenrech-

telijke constructie. 

 

5.4 Overige insolventierechtelijke procedures, in het bijzonder de WHOA 

 

De situatie is in geval van het verlenen van surseance van betaling aan of het van toepassing 

verklaren van de schuldsaneringsregeling op de Exploitant of Gebouweigenaar niet wezenlijk 

anders dan hiervoor geschetst voor het faillissement.123 De positie van de Financier is enigszins 

sterker in het geval van een surseance of schuldsaneringsregeling van de Exploitant omdat in 

dat geval de Gebouweigenaar niet kan opzeggen. Niettemin behoort een opzegging van de 

huurovereenkomst door de bewindvoerder (in surseance: samen met de schuldenaar) tot de 

mogelijkheden. 

 

Onder het regime van de WHOA verschilt de situatie ingrijpender van het faillissement. Door 

de mogelijkheid wijzigingen van lopende overeenkomsten voor te stellen en deze overeenkom-

sten te beëindigen, kunnen de service-, huur en – slechts ingeval de Exploitant in een WHOA-

traject zit – de financieringsovereenkomst tot een voortijdig einde komen. Bij de onderzochte 

financieringsconstructie bestaat evenwel het additionele gevaar dat deze beëindigingsmoge-

lijkheid in combinatie met de afkoelingsperiode tot gevolg heeft dat het wegneemrecht niet 

tijdig kan worden uitgeoefend zodat geen pandrecht op de installatie zal ontstaan. Het komt 

ons voor dat door een hierop toegesneden formulering van de bepaling over de contractsover-

neming dit gevaar kan worden afgewend, maar dit vergt een zorgvuldige redactie omdat mo-

gelijke ‘triggering events’ voor de contractsoverneming bij voorbaat worden doorkruist door 

de beperking van ipso-factoclausules. Een simpele bepaling – naast de contractsoverneming 

bij voorbaat, die met het oog op het faillissement aangewezen is124 – dat de Financier op elk 

gewenst moment de contractsoverneming kan bewerkstelligen is vermoedelijk geschikt, maar 

is wellicht commercieel minder acceptabel.  

  

 
121 Zie de volgende paragraaf. 
122 In theorie is denkbaar dat de curator de installatie – die immers in de boedel valt – zelf van het gebouw afscheidt. 
Dit is een actieve schending van het gebruiksrecht en het wegneemrecht, die dezelfde vragen oproept als hiervoor 
behandeld. 
123 Zie paragraaf 4.6. 
124 Zie paragraaf 4.5. 
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Ook in geval van de WHOA achten wij het aannemelijk dat de onderzochte constructie werkt, 

maar hier geldt nog sterker dan bij faillissement dat het geen ‘proven technology’ is. Er is im-

mers nog geen uitgebreide ‘WHOA-praktijk’ en het moet worden afgewacht hoe de desbetref-

fende innovaties in de WHOA zich zullen ontwikkelen. Dat geldt ook voor de goederenrechte-

lijke constructie, maar de onzekerheid weegt daar minder zwaar omdat in die constructie van 

de aanvang af een – ook door de WHOA gerespecteerd c.q. beschermd – zekerheidsrecht be-

staat. 

 

5.5 Overdracht gebouw 

 

5.5.1 Overdracht door Gebouweigenaar 

 

Indien het gebouw wordt overgedragen gaan de rechten en verplichtingen uit de huurovereen-

komst mee over.125 Het wegneemrecht zal tegenover de nieuwe eigenaar kunnen worden uit-

geoefend. De Exploitant wordt eigenaar van de verwijderde installatie en het bij voorbaat ge-

vestigde pandrecht van de Financier zal zich tot de installatie uitstrekken. Indien de Exploitant 

failliet is, is het zaak dat de Financier zichzelf of een derde tijdig in de plaats van de Exploitant 

als huurder doet stellen.126 Indien de curator van de Exploitant gebruik maakt van het weg-

neemrecht zal de installatie als voorwerp van zekerheid verloren gaan. 

 

In de goederenrechtelijke constructie is de positie van de Financier sowieso gewaarborgd. De 

desbetreffende goederenrechtelijke rechten kunnen als absolute rechten ook aan de verkrijger 

worden tegengeworpen. De zekerheid die de duurzame constructie biedt, is nagenoeg gelijk, 

maar niet geheel waar in geval van een faillissement van de huurder in ieder geval in theorie 

de mogelijkheid bestaat dat het wegneemrecht wordt doorkruist.  

 

De serviceovereenkomst gaat – waarschijnlijk – niet vanzelf mee over.127 Zij zal door de Ge-

bouweigenaar moeten worden ‘doorgegeven’ aan de nieuwe eigenaar, waaraan een kettingbe-

ding kan bijdragen. Een kettingbeding heeft evenwel geen goederenrechtelijke werking. Indien 

de ketting wordt verbroken, is de nieuwe eigenaar niet gebonden aan de serviceovereenkomst. 

Aangezien de Exploitant het wegneemrecht kan uitoefenen, in welk geval een disfunctioneel 

gebouw overblijft, lijkt het waarschijnlijk dat de nieuwe eigenaar zal willen meewerken aan een 

contractsoverneming of een nieuwe overeenkomst zal aangaan, maar zeker is dat niet. Wat 

daar van zij, dit is wat de serviceovereenkomst betreft niet anders dan in de goederenrechte-

lijke structuur. 

 

5.5.2 Overdracht door de curator van de Gebouweigenaar 

 

De regel ‘koopt breekt geen huur’ geldt ook in faillissement.128 De koper van de curator zal 

evenzeer gebonden zijn aan de huurovereenkomst. Hetzelfde geldt als bij een overdracht door 

de Gebouweigenaar zelf. Dat geldt in essentie ook voor de serviceovereenkomst, al zal de cura-

tor zich aan een kettingbeding weinig gelegen hoeven te laten liggen. Het is ook op dit punt 

niet anders dan in de goederenrechtelijke constructie. 

  

 
125 Zie paragraaf 3.3 en 3.4. 
126 Zie paragraaf 3.3, 4.4 en 4.5. 
127 Zie paragraaf 3.4. 
128 Zie paragraaf 3.3.3. 
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5.5.3 Overdracht door de hypotheekhouder van de Gebouweigenaar 

 

De regel ‘koopt breekt geen huur’ geldt ook bij een executieverkoop door de hypotheekhouder, 

behoudens in het geval de verhuur in strijd met een huurbeding is gesloten.129 In dat geval gaat 

de huurovereenkomst niet, althans, niet per se, over op de nieuwe eigenaar. Omdat dan even-

wel nog steeds het wegneemrecht kan worden uitgeoefend, is de positie wat dat betreft niet 

anders dan hiervoor bij een overdracht door de Gebouweigenaar.  

 

De huurovereenkomst zal evenwel niet per se overgaan waardoor toegang tot de installatie en 

de mogelijkheid de serviceovereenkomst na te komen, niet zijn gewaarborgd. In zoverre is de 

onderwerpelijke constructie zwakker dan de goederenrechtelijke. Omdat de uitoefening van 

het wegneemrecht veelal met zich zal brengen dat een disfunctioneel gebouw resteert, is het 

goed mogelijk dat de nieuwe eigenaar de huur zal willen respecteren. 

 

Voor die serviceovereenkomst geldt hetzelfde als bij een overdracht door de Gebouweigenaar 

zelf, al zal de hypotheekhouder zich aan een kettingbeding weinig gelegen hoeven te laten lig-

gen.  

 

  

 
129 Zie paragraaf 3.3.4. 
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Hoofdstuk 6 – Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1 Inleiding 

 

Dit rapport geeft antwoord op de aan ons voorgelegde vragen.130 De hoofdvraag is, in hoeverre 

de positie van de Financier van de Exploitant in de geschetste duurzame financieringsstructuur 

verschilt van de positie van de Financier in een goederenrechtelijk geregelde financierings-

structuur. Hieronder volgt een opsomming van de conclusies ten aanzien van de vragen in de 

onderzoeksopdracht. 

 

6.2 Conclusies 

 

● In hoeverre verschilt de positie in geval van faillissement of insolventie van de Exploi-

tant? 

 

In geval van faillissement van de Exploitant bestaat voor de Financier het risico dat de curator 

van de Exploitant de huurovereenkomst beëindigt en vervolgens overgaat tot uitoefening van 

het wegneemrecht, als gevolg waarvan de Financier met lege handen staat. De Financier zal 

het in dit scenario moeten hebben van diens step-in rights, op grond waarvan hij de mogelijk-

heid heeft de contractuele positie van de Exploitant bij de huurovereenkomst over te nemen. 

Naar onze mening ligt het in de rede dat deze step-in rights – in de vorm van een contracts-

overneming onder opschortende voorwaarde – faillissementsbestendig zijn, zij het dat dit nog 

niet is bevestigd in de rechtspraak. Daarbij is het wel van belang dat de voorwaarde waaronder 

de contractsoverneming plaatsvindt, zorgvuldig wordt geredigeerd.   

 

Wat betreft de Serviceovereenkomst geldt dat in faillissement van de Exploitant denkbaar is 

dat de overeenkomst wordt ontbonden (bijvoorbeeld door de Gebouweigenaar, al dan niet na 

een termijnstelling in de zin van art. 37 Fw). Ook als de overeenkomst blijft voortbestaan, zul-

len de vorderingen uit hoofde van de Serviceovereenkomst echter niet onder het beoogde pand-

recht vallen, vanwege de werking van art. 23 Fw en 35 lid 2 Fw. In dit opzicht verschilt de 

constructie echter niet van de goederenrechtelijke constructie, omdat ook in dat geval het fail-

lissement van de Exploitant aan rechtsgeldige verpanding van vorderingen uit hoofde van de 

Serviceovereenkomst in de weg staat. 

 

Onze conclusie is dat de voorgestelde duurzame financieringsconstructie qua zekerheid in be-

ginsel gelijkwaardig te achten is aan de goederenrechtelijke constructie.131 

 

● In hoeverre verschilt de positie in geval van faillissement of insolventie van de Ge-

bouweigenaar? 

 

Het faillissement van de Gebouweigenaar leidt ertoe dat de vorderingen die uit hoofde van de 

Serviceovereenkomst ontstaan veel minder zekerheid geven, omdat zij in het gunstigste geval 

een concurrente boedelschuld opleveren (namelijk in het geval dat de curator van de Gebouw-

eigenaar de overeenkomst gestand doet) en anders in beginsel een verifieerbare vordering. De 

constructie verschilt in zoverre echter niet van de goederenrechtelijke constructie, omdat deze 

gevolgen inherent zijn aan het faillissement van de Gebouweigenaar. 

  

 
130 Zie paragraaf 1.3. 
131 Zie paragraaf 5.2.1. 
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Voor wat betreft de huurovereenkomst geldt dat de curator van de Gebouweigenaar niet de 

mogelijkheid heeft om de Exploitant het huurgenot te ontzeggen, omdat hij niet ‘actief’ mag 

wanpresteren. Het ligt naar onze mening in de rede dat dit ook geldt voor de uitoefening van 

het wegneemrecht, maar zeker is dit niet. Deze twijfel bestaat in veel mindere mate in de goe-

derenrechtelijke constructie. Onze conclusie is dat de goederenrechtelijke constructie meer ze-

kerheid biedt in dit scenario.132 

 

● In hoeverre verschilt de positie in geval van de WHOA? 

 

De WHOA biedt de mogelijkheid om lopende overeenkomst te wijzigen en te beëindigen, waar-

door extra risico’s op beëindiging van de service- en huurovereenkomst ontstaan. Indien de 

Exploitant een akkoordprocedure is gestart, bestaat bovendien de mogelijkheid dat de finan-

cieringsovereenkomst wordt beëindigd. Dat levert ten opzichte van de hierboven beschreven 

situaties in faillissement extra beëindigingsmogelijkheden op, in welk verband ervoor gezorgd 

moet worden dat de uitoefening van het wegneemrecht is gewaarborgd. In dit opzicht is de 

onderzochte constructie niet gelijkwaardig aan de goederenrechtelijke constructie, omdat deze 

beëindigingsmogelijkheden in die gevallen slechts bestaan ten aanzien van de serviceovereen-

komst. 

 

Zowel in het geval dat de Exploitant ‘in de WHOA zit’ als in het geval dat de Gebouweigenaar 

‘in de WHOA zit’, ligt het naar onze mening in de rede dat de uitoefening van het wegneemrecht 

voldoende gewaarborgd is, ofwel omdat de Exploitant over kan gaan tot uitoefening van het 

wegneemrecht, waarna de Financier een pandrecht verkrijgt, ofwel omdat de financier door 

uitoefening van de step-in rights zelfstandig in staat is het wegneemrecht uit te oefenen. Van 

belang is daarbij wel dat de step-in rights zorgvuldig worden vormgegeven, omdat denkbaar is 

dat de Exploitant niet is tekortgeschoten in de nakoming van de financieringsovereenkomst en 

bovendien de WHOA beperkingen stelt aan bepaalde ipso-factoclausules. Uiteindelijk denken 

wij dat de constructie op al deze punten ook werkt, maar nog sterker dan in het geval van fail-

lissement van Gebouweigenaar, geldt hier dat geen sprake is van ‘proven technology’.133 

 

  

 
132 Zie paragraaf 5.2.2. 
133 Zie paragraaf 5.4. 
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● In hoeverre verschilt de positie in geval van overdracht van het gebouw door de Ge-

bouweigenaar? 

 

In geval van overdracht door de Gebouweigenaar leidt de overdracht ertoe dat de verkrijger op 

grond van art. 7:226 BW partij wordt bij de huurovereenkomst. Het wegneemrecht zal ook 

tegen de nieuwe eigenaar kunnen worden uitgeoefend. De onderzochte constructie is in dit 

opzichte gelijk aan de goederenrechtelijke constructie, waarbij de tegenwerpbaarheid aan de 

verkrijger gegeven is vanwege het absolute karakter van het goederenrechtelijk recht.  

 

Wij achtten het niet aannemelijk dat de serviceovereenkomst vanzelf mee overgaat. Hiervoor 

zal een kettingbeding soelaas kunnen bieden, zij het dat een dergelijk beding geen goederen-

rechtelijke werking heeft. Nu echter het wegneemrecht wel kan worden uitgeoefend, is het aan-

nemelijk dat de verkrijger meewerkt omdat deze anders het risico loopt met een disfunctioneel 

gebouw opgescheept te zitten. Dit is echter niet gegarandeerd, maar hetzelfde geldt in de goe-

derenrechtelijke variant.134 

 

● In hoeverre verschilt de positie in geval van overdracht van het gebouw door de cu-

rator van de Gebouweigenaar in geval van diens faillissement? 

 

In dit scenario heeft in beginsel hetzelfde te gelden als hiervoor gesteld ten aanzien van over-

dracht door de Gebouweigenaar zelf. Evenwel zal de curator zich aan een kettingbeding weinig 

tot niets gelegen hoeven te laten liggen.135 

 

● In hoeverre verschilt de positie in geval van overdracht van het gebouw door de fi-

nancier van de Gebouweigenaar in het kader van de uitwinning van zijn hypotheek-

recht op het gebouw? 

 

Ook in dit scenario heeft in beginsel hetzelfde te gelden als de twee voorgaande scenario’s. Is 

de huur echter niet bevoegdelijk aangegaan, zal de huurverhouding niet overgaan op de ver-

krijger. Evenwel kan de huurder in beginsel nog wel het wegneemrecht in het kader van de 

ontruiming van het gehuurde geldend maken. Ten aanzien van de serviceovereenkomst, zal 

ook de hypotheekhouder zich aan een kettingbeding weinig gelegen hoeven te laten liggen.136 

 

● In hoeverre verschilt de positie in geval van het niet correct nakomen van verplichtin-

gen onder de (service-)overeenkomst?  

 

In het geval verplichtingen onder de (service-)overeenkomst niet worden nagekomen, bestaat 

het risico dat de overeenkomst wordt ontbonden alvorens tot contractsoverneming is overge-

gaan. Hierin zal in de desbetreffende overeenkomsten moeten worden voorzien, al zullen de 

remedies enkel resulteren in financiële genoegdoening.137 Bij de goederenrechtelijke construc-

tie ligt dit echter niet anders, omdat ook daar gewerkt moet worden met een serviceovereen-

komst, die in geval van niet-nakoming kan worden ontbonden. 

  

 
134 Zie paragraaf 5.5.1. 
135 Zie paragraaf 5.5.2. 
136 Zie paragraaf 5.5.3. 
137 Zie paragraaf 3.4 en 3.5. 
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Resumerend is naar onze mening de onderzochte constructie niet gelijkwaardig aan de goede-

renrechtelijke constructie, omdat verschillende onderdelen ervan nog niet in de rechtspraak 

zijn bevestigd. Met name de toegang tot de installatie en de uitoefening van de wegneemrech-

ten is niet onder alle omstandigheden gewaarborgd. Dat geldt zowel in het geval van een fail-

lissement van de Exploitant als in dat van de Gebouweigenaar. Zijn deze beide partijen failliet, 

dan cumuleren deze onzekerheden. Het neemt niet weg dat we het aannemelijk achten dat de 

constructie effectief is.  

 

In geval van een overdracht van het Gebouw zonder dat van een faillissement sprake is, is de 

onderzochte constructie nagenoeg gelijkwaardig aan de goederenrechtelijke structuur. 

 

6.3 Slotconclusie en aanbevelingen 

 

Alles overziend, menen wij dat de onderzochte constructie niet op alle punten gelijkwaardig is 

aan de goederenrechtelijk constructie, omdat verschillende onderdelen nog niet in de recht-

spraak zijn bevestigd. Met name de toegang tot de installatie en de uitoefening van de weg-

neemrechten is niet onder alle omstandigheden gewaarborgd. Dat geldt zowel in het geval van 

een faillissement van de Exploitant als in dat van de Gebouweigenaar. Zijn deze beide partijen 

failliet, dan cumuleren deze onzekerheden. Het een en ander geldt ook indien een andere in-

solventierechtelijke procedure van toepassing is. Het neemt niet weg dat we het aannemelijk 

achten dat de constructie effectief is. In geval van een overdracht van het Gebouw zonder dat 

van een faillissement sprake is, is de onderzochte constructie nagenoeg gelijkwaardig aan de 

goederenrechtelijke structuur. 

 

De gesignaleerde onzekerheden ten opzichte van de goederenrechtelijk constructie hangen met 

name samen met het ontbreken van een goederenrechtelijke aanspraak, die ook in faillisse-

ment geldend kan worden gemaakt. Tot op zekere hoogte biedt het wegneemrecht een alterna-

tief, maar – zoals gezegd – is de effectiviteit van het wegneemrecht niet in alle gevallen helder. 

Een betrekkelijk eenvoudige ingreep om de onzekerheden van de onderzochte constructie weg 

te nemen, zou, in ieder geval in een groot deel van de gevallen, gelegen zijn in de mogelijkheid 

om de eigendom van de zaak die voorwerp is van de constructie, te behouden zonder dat daar-

voor de vestiging van een goederenrechtelijk recht nodig is. In de literatuur is door een aantal 

auteurs bepleit de eigenaar van een zaak de mogelijkheid te bieden om door inschrijving in de 

openbare registers te bewerkstelligen dat de eigendom van voldoende geïndividualiseerde za-

ken niet door natrekking verloren gaat.138 Een dergelijke wettelijke ingreep zou tot gevolg heb-

ben dat de Exploitant gedurende het bestaan van de constructie zou beschikken over een ei-

gendomsrecht ten aanzien van de installatie, waarop ook reeds een pandrecht zou kunnen wor-

den gevestigd. In het faillissement van de Gebouweigenaar bestaat dan de zekerheid voor de 

Exploitant dat hij de installatie kan opvorderen, terwijl de financier in geval van faillissement 

van de Exploitant uiteindelijk de bevoegdheid heeft om haar pandrecht ten aanzien van de 

installatie uit te winnen. 

 
138 Zie E.F. Verheul, ‘Eigendomsvoorbehoud, bestanddeelvorming en natrekking’, WPNR 2015/7053, p. 237-244, 
A.J. Mes, H.D. Ploeger & B.A.M. Jansen, ‘Eigendom van roerende zaken, met name natrekking’, in: L.C.A. Verstap-
pen (red.), Boek 5 BW van de toekomst, Den Haag: Sdu 2016, p. 162-166 en E.C.A. Vermeulen, Circulair bouwen: 
knelpunten en oplossingen in het goederenrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2020, p. 84-86. 


