
5 De afkoelingsperiode en de opschorting van de
bevoegdheid tot verhaal en opeising van enkele
specifieke derden tijdens de afkoelingsperiode
enerzijds en de beschikkingsbevoegdheid van
de schuldenaar/curator anderzijds

5.1 Inleiding

Nadat in het vorige hoofdstuk enkele algemene begrippen aan de orde zijn gesteld,
ga ik nu het wettelijke systeem betreffende verhaal en opeising uitwerken voor een
aantal derden in de periode vóór en tijdens het faillissement alsmede tijdens de
afkoelingsperiode. Voor zover het om verhaal gaat, betrek ik tevens in mijn beschou-
wing of de afkoelingsperiode ook de eerste fase in de verhaalsexecutie1 dient te
verhinderen. Voorts besteed ik aandacht aan de aan de schuldenaar dan wel curator
al dan niet toegekende dan wel toekomende bevoegdheid tot beschikking waaronder
ik in dit verband gebruik, verbruik of vervreemding versta.

Ik geef hieronder een opsomming, die niet is beperkt tot de financiers en leveran-
ciers van gefailleerde met hun zekerheden, maar is uitgebreid tot overigens bij de
onderneming van de gefailleerde betrokkenen met een bepaalde bevoegdheid tot
opeising of verhaal:
- de leverancier met een eigendomsvoorbehoud (5.2);
- de pand- en hypotheekhouder (5.3, 5.4 en 5.5);
- de fiscus (5.6);
- de retentor (5.7);
- de verrekeningsbevoegde (5.8);
- de verhuurder (5.9);
- de reclamegerechtigde (5.10).
In 5.11 geef ik mijn conclusie weer.

Ook in dit hoofdstuk is de aandacht voor rechtsvergelijking met het Duitse recht
gering. De positie van derden met een bevoegdheid tot opeising of verhaal die door
de afkoelingsperiode kunnen worden getroffen is in zijn algemeenheid wel te vergelij-
ken met die van Aus- und Absonderungsberechtigten, die in het faillissement betrokken
worden. Naar Nederlands recht kunnen bepaalde derden hun bevoegdheid van opeising
of verhaal niet uitoefenen tijdens de afkoelingsperiode. Dit is vooral van belang voor
de leverancier onder eigendomsvoorbehoud (opeising) respectievelijk de pandhouder,
de hypotheekhouder, de retentor en de fiscus (verhaal). Vergelijking van genoemde
specifieke derden met hun equivalent in het Duitse recht ligt minder voor de hand,

1 Zie over de drie fases die doorlopen moeten zijn voordat de verhaalsexecutie als beëindigd kan
worden beschouwd, hoofdstuk 4.4.5.
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omdat de rechtspositie van deze schuldeisers vaak zo anders is. Het Eigentumsvor-
behalt is in vergelijking met ons eigendomsvoorbehoud duaal van aard. Bij het ein-
facher Eigentumsvorbehalt kan de verkoper het voorwerp van de overeenkomst uit
de boedel terughalen ingevolge § 47 InsO. Bij het verlängerter en erweiterter Eigen-
tumsvorbehalt behoort het voorwerp van de koop tot de boedel waarop de schuldeiser
zich eventueel kan verhalen ingevolge § 51 InsO, tenzij aan de Insolvenzverwalter
(curator) het Verwertungsrecht van § 165 e.v. InsO (het recht om te gelde te maken)
toekomt.

Voorts heeft verpanding van roerende zaken net als verpanding van vorderingen
op naam in Duitsland slechts een geringe betekenis. In het Duitse recht is een pand
per definitie een vuistpand en bij verpanding van de vordering op naam is mededeling
aan de debiteur vereist. De rol van ons stille pandrecht op roerende zaken wordt
vervuld door de Sicherungsübereignung (eigendomsoverdracht tot zekerheid), welke
rechtsfiguur bij ons zou zijn verboden: een fiduciaire eigendomsoverdracht is ingevolge
art. 3:84 lid 3 BW niet toegestaan. De plaats van het pandrecht op een vordering op
naam is ingenomen door de cessie tot zekerheid (Sicherungsabtretung).2

Verder heeft het Grundpfandrecht op onroerende zaken in Duitsland een ruimere
strekking dan ons hypotheekrecht.3 Bovendien geldt daarbij een onderscheid tussen
Hypothek (vergelijkbaar met een vaste hypotheek naar Nederlands recht) en Grund-
schuld (vergelijkbaar met een Nederlandse bankhypotheek). Doorgaans is sprake van
een Grundschuld, waarvoor niet vereist is dat daaraan nog een vordering ten grondslag
ligt; deze Grundschuld kan nog blijven bestaan nadat de vordering is afgelost.4

In Duitsland heeft de fiscus sinds de invoering van de Insolvenzordnung geen
voorrecht meer (de destijds geldende § 61 KO is geschrapt);5 een bodemrecht zoals
in Nederland is in Duitsland ondenkbaar. Denk maar aan de casus Gasus GmbH, die
werd geconfronteerd met toepassing van het bodemrecht op door haar onder Eigen-
tumsvorbehalt in Nederland afgeleverde zaken en die na de rechtsgang in Nederland
zijn zaak voorlegde aan het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straats-
burg.6

Rechtsvergelijking van specifieke schuldeisers blijft dan ook achterwege.

5.2 Leverancier onder eigendomsvoorbehoud

5.2.1 Vóór het faillissement

Het eigendomsvoorbehoud kan uitdrukkelijk zijn overeengekomen, maar het kan ook
voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst. De wet gaat er in art. 3:92 BW

2 Strothmann en Rendels, p. 158.
3 Strothmann en Rendels, p. 159.
4 Vgl. Bülow 2003, Rdn. 101.
5 Häsemeyer Rdn. 1.05.
6 HR 13 januari 1989, NJ 1990, 211 en EHRM 23 februari 1995, BNB 1995, 262.
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vanuit dat een overeenkomst die een eigendomsvoorbehoud inhoudt, wordt vermoed
te verbinden tot een overdracht onder opschortende voorwaarde. Andere constructies
blijven echter mogelijk.

In de praktijk wordt een eigendomsvoorbehoud vooral bij koop bedongen. Daarom
zal ik bij voorkeur niet de begrippen vervreemder en verkrijger bezigen, maar liever
de termen verkoper/leverancier en koper/afnemer hanteren.

Uitgaande van de keuze voor de constructie van de opschortende voorwaarde,
blijft de verkoper eigenaar van de geleverde zaak, zij het onder ontbindende voorwaar-
de, totdat de prestatie door de koper is voldaan. Vaak wordt expliciet, soms impliciet7

afgesproken, dat de koper onder eigendomsvoorbehoud intussen wel bevoegd is om
de geleverde zaak ‘in de normale bedrijfsuitoefening’ te ge- of verbruiken of anderszins
daarover te beschikken. De vraag is of het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten tijdens
een faillissement als normale bedrijfsuitoefening kan worden aangemerkt. Dit is niet
het geval indien daarover uitdrukkelijk in de overeenkomst of de algemene voorwaar-
den waarin een eigendomsvoorbehoud is opgenomen, is afgesproken dat de koper
mag gebruiken etc. tot aan de datum van faillissement, surseance, stilleggen of liqui-
datie van de koper. In Mobell daarentegen lijkt de normale bedrijfsuitoefening niet
zozeer door het faillissement te zijn geëindigd als wel door het besluit tot liquida-
tie(verkoop).8

Is de geleverde zaak voor de deconfiture bevoegdelijk doorverkocht, dan is het
eigendomsvoorbehoud op het moment van de doorverkoop geëindigd. Is niet bevoegde-
lijk doorverkocht dan kan het eigendomsvoorbehoud eveneens eindigen indien de
opvolgend koper een succesvol beroep op art. 3:86 BW kan doen.9

De niet betaalde verkoper kan in geval van wanprestatie kiezen voor nakoming of
ontbinding. In het eerste geval kiest hij voor (volledige) betaling, in het tweede geval
voor teruggave van het geleverde teneinde daarover dan weer volledig te kunnen
beschikken, door dit zelf te behouden en te gebruiken, dan wel opnieuw aan een ander

7 Of en in hoeverre een aan een eigendomsvoorbehoud gebonden partij bevoegd is het voorwerp van
dit voorbehoud in eigendom over te dragen aan een derde, moet in beginsel gevonden worden in
de uitlegging van de overeenkomst waarbij het eigendomsvoorbehoud is gemaakt. De enkele
omstandigheid dat het voorwerp voor doorlevering was bestemd leidt niet tot zulk een bevoegdheid.
HR 14 februari 1992, NJ 1993, 623 (Hinck/Van der Werff & Visser).

8 Vgl. HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Mobell), r.o. 3.2: ‘een aan levering onder eigendomsvoor-
behoud verbonden toestemming tot verkoop is beperkt tot de verkoop in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening van Mobell en daarvan was op 15 juli 1997 geen sprake meer (r.o. 4.8 derde
alinea).’Dit is ondermeer gebaseerd op de feiten weergegeven in r.o. 3.1 sub vi en ix: op 15 juli
1997 hadden de curatoren hun pogingen om tot een doorstart te komen al opgegeven en hun beleid
gericht op de liquidatie van Mobell; op 17 juli 1997 is UTB begonnen met de (faillissements)uitver-
koop van de door de curatoren aan haar ter hand gestelde voorraden.

9 Vgl. voor een enigszins atypische casus, het onder het oude 2014 BW gewezen arrest van HR 29
juni 1979, NJ 1980, 133 (Hoogovens/Matex).
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te vervreemden en de opbrengst daarvan geheel voor zichzelf te behouden.10 De
leverancier zal de zaak daartoe als eigenaar opeisen van de verkrijger; na afgifte kan
de leverancier zelf bepalen wat hij met die zaak doet. Strikt genomen is de leverancier
niet genoodzaakt tot het nemen van verhaal. De leverancier heeft dus een heel andere
positie dan bijvoorbeeld de pandhouder van een roerende zaak; laatstgenoemde mag
zich die zaak ingevolge art. 3:235 BW niet toe-eigenen, maar zich daarop uitsluitend
verhalen ter voldoening van zijn vordering.

5.2.2 Tijdens het faillissement

Gaat de koper vóór de betaling failliet, dan kan de niet betaalde verkoper zijn eigen-
domsvoorbehoud ook in dit faillissement van de koper uitoefenen. Indien de overdracht
aan de koper onder opschortende voorwaarde van betaling heeft plaatsgevonden en
die voorwaarde niet wordt vervuld, dan valt de zaak niet in de failliete boedel van
de koper. Op het moment dat de leverancier zijn eigendomsvoorbehoud inroept, vordert
hij in feite zijn zaak terug als eigenaar ingevolge art. 5:2 BW en mag de curator die
zaak ook niet meer gebruiken etc. Hetzelfde geldt indien de verkoper vóór faillissement
de overeenkomst al heeft ontbonden en zijn zaak opgeëist op grond van het recht van
reclame.11

5.2.3 Tijdens de afkoelingsperiode

5.2.3.1 Opeising

Is een afkoelingsperiode bepaald dan kan de verkoper nog steeds ontbinding vorderen,
maar geen teruggave van zijn zaak eisen zonder machtiging van de rechter-commissa-
ris. Dat recht op teruggave wordt door de afkoelingsperiode tijdelijk opgeschort.

5.2.3.2 Beschikkingsbevoegdheid

Maar mag de curator dan die zaak wél blijven gebruiken etc.? Gebruik en verbruik
van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak is namelijk vaak nodig om het
bedrijf te kunnen voortzetten tijdens de afkoelingsperiode. In art. 63a Fw en volgende,
is hieromtrent niets geregeld. In de literatuur wordt een beschikkingsbevoegdheid wel
aangenomen op grond van de strekking van de afkoelingsperiode.12 Ik ben het daar

10 Volgens de wetgever, zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 388, heeft de verkoper niet slechts behoefte aan
een zekerheidsrecht maar ook aan behoud van zijn eigendomsrecht zelf. Mijns inziens heeft de
leverancier niet zozeer belang bij behoud van een eigendomsverband als wel bij het ontvangen van
de koopprijs. Vgl. Van der Aa 1995, p. 78.

11 Anders is slechts sprake van een persoonlijke ongedaanmakingsverplichting.
12 Kortmann 1994, p. 154; Leuftink, p. 118.
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niet mee eens. Naar mijn mening is de curator tijd gegund voor inventarisatie en
oriëntatie op continuering. Uit het gunnen van tijd aan de curator om te inventariseren
valt niet te distilleren dat hij ook zonder meer mag gebruiken. Zonder wettelijke basis
of nadere afspraak met de betrokken leverancier heeft de curator niet tevens de
bevoegdheid tot gebruik etc. In geval van doorverkoop is immers niet denkbeeldig
dat de eigendomsrechten van de oorspronkelijke leverancier definitief gefrustreerd
worden. Ook de Hoge Raad heeft tot op heden uitsluitend op basis van art. 63a Fw
geen verbruiks-13 of vervreemdingsbevoegdheid14 willen aannemen, een gebruiks-
bevoegdheid evenmin.15 Ik verwijs hiervoor naar de uiteenzetting over doel en strek-
king van de afkoelingsperiode in hoofdstuk 3.

Iets anders is dat gebruik etc. onder omstandigheden wel gerechtvaardigd kan
zijn. De curator is dan ook niet automatisch aansprakelijk op grond van een onrecht-
matige daad als hij toch gebruikt. Dit hangt sterk af van de omstandigheden van het
geval. Zie hierover nader hoofdstuk 7 (curator).

5.3 Inleiding over de pand- en hypotheekhouder

Het recht van pand en het recht van hypotheek strekken er toe om op de daaraan
onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang
te verhalen boven andere schuldeisers (3:227 lid 1, eerste zin BW). Pand en hypotheek
zijn daarom bijzondere verhaalsrechten.16 Pand- en hypotheekhouder hebben voorts
het recht van parate executie: bij verzuim van de schuldenaar mogen zij zonder
executoriale titel en zonder inleidend executoriaal beslag tot executoriale verkoop
van het verbonden goed overgaan teneinde zich op de opbrengst daarvan te verhalen
(3: 248 resp. 268 BW). De zekerheidsgerechtigden verliezen overigens hun separatist-
positie in faillissement, indien zij de door de curator gestelde redelijke termijn als
bedoeld in art. 58 Fw om hun rechten uit te oefenen, ongebruikt hebben laten verstrij-
ken.

Het pandrecht en het hypotheekrecht hebben een verschillend object: is het recht
op een registergoed gevestigd dan is het een recht van hypotheek en is het gevestigd
op een ander goed dan is het een recht van pand. (3:227 lid 1, tweede zin BW).

Niet alleen het object van het verhaalsrecht verschilt, maar ook de wijze van
vestiging en uitoefening. In het kader van de executie besteed ik daar voor zover nodig
aandacht aan.

Ik behandel eerst de pandhouder en daarna de hypotheekhouder. Ik ga ervan uit
dat de schuldenaar en niet een ander een pandrecht of hypotheekrecht heeft gevestigd.
Ik laat het enigszins atypische derdenpandrecht en derdenhypotheekrecht buiten beschouwing.

13 HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 (Van der Hel q.q. /Edon).
14 HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Mobell).
15 HR 13 mei 2005, NJ 2005, 406 (BaByXL).
16 Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 745.
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5.4 Pandhouder

5.4.1 Vóór het faillissement

Object van verpanding
Van de goederen, waarop het pandrecht kan worden gevestigd, beperk ik mij hier
tot de vooralsnog voor een gewone handelsonderneming belangrijkste categorieën:
de roerende zaken, die geen registergoederen zijn enerzijds en de vorderingen op naam
anderzijds.

De overigens in art. 3:236 BW genoemde zaken en rechten, waarop het pandrecht
betrekking kan hebben, kunnen niet onvermeld blijven: de rechten aan toonder of order,
of het vruchtgebruik van een zodanige zaak of recht, en andere goederen dan de
vordering op naam. Voorts ga ik uit van het ‘gewone’ pandrecht,17 zoals dat is geregeld
in Boek 3 BW en laat aldus buiten beschouwing de verpande goederen in de zin van
de richtlijn, te weten de Collateral Directive inzake de financiële zekerheidsovereen-
komst tot vestiging van een pandrecht op specifieke goederen als giraal geld en
effecten, mede omdat een afkoelingsperiode met betrekking tot deze verpande goederen
niet mogelijk is (art. 7:52 BW). De Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten, die
daaraan ten grondslag ligt, bepaalt in art. 4 lid 4 sub d jo. art. 4 lid 5 dat de uitoefening
van het pandrecht niet mag worden belemmerd door een in acht te nemen termijn,
ook niet in het geval van een faillissement of surseance. Uitwinning van verpande
goederen als voormeld dient steeds onmiddellijk mogelijk te zijn.

Ik ga ook voorbij aan het pandrecht van certificaathouders, zoals geregeld in art.
3:259 BW, omdat dit een specifieke rechtsverhouding betreft, waar de afkoelings-
periode niet of nauwelijks een rol kan spelen, namelijk die tussen administratiekantoren
en de houders van de door deze uitgegeven certificaten van aandelen of schuldvorderin-
gen.

Vestiging van het pand
Pand op een roerende zaak kan gevestigd worden als vuistpand of als stil pand.

Voor vuistpand is essentieel dat de betreffende zaak in de macht van de pandhou-
der of een derde over wie partijen zijn overeengekomen, wordt gebracht (3:236 lid 1
BW).

Voor vestiging van een stil pand is niet vereist dat de zaak uit de macht van de
pandgever wordt gebracht; er dient een authentieke of onderhandse akte te worden
opgemaakt (3:237 lid 1 en 239 lid 1 BW). Laatstgenoemde akte dient nog wel ter
registratie te worden aangeboden.18

17 Zoals aangeduid door Verstijlen 2005, p. 69.
18 De dag van de aanbieding wordt aangemerkt als dag van registratie sinds HR 14 oktober 1994, NJ

1995, 447.
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Pand op een vordering op naam kan gevestigd worden als openbaar of als stil
pand.

In geval van openbare verpanding van een vordering op naam is vereist het
opmaken van een authentieke of onderhandse akte plus mededeling daarvan aan de
schuldenaar (3:236 lid 2 jo. 3:94 BW).

Voor vestiging van een stil pand op een vordering op naam is een akte nodig;
is deze akte onderhands dan dient deze tevens te worden geregistreerd. Voor vestiging
is niet nodig dat de schuldenaar van de vordering op naam op de hoogte wordt
gebracht van het pandrecht door mededeling daarvan. Mededeling is wel van belang
voor de inningsbevoegdheid.

Executie van een stil pand op een roerende zaak
Bij (dreigend) tekortschieten van de pandgever heeft de stille pandhouder ingevolge
art. 3:237 lid 3 BW het recht op afgifte van de zaak aan zichzelf of een derde. Door
de zaak onder zich te nemen is het praktisch gezien gemakkelijker over te gaan tot
verkoop van die zaak en verhaal van het verschuldigde bedrag waarvoor hij een
pandrecht heeft, op de opbrengst (3:248 BW).

Overigens is voor art. 3:248 BW niet nodig dat de pandhouder de zaak eerst onder
zich neemt. Het recht van parate executie komt iedere pandhouder toe: de vuistpand-
houder én de stille pandhouder.19

Verkoop geschiedt in het openbaar ingevolge art. 3:250 BW, tenzij de voorzienin-
genrechter anders bepaalt (3: 251 lid 1 BW) of pandhouder en pandgever een afwijken-
de wijze van verkoop zijn overeengekomen nadat de pandhouder bevoegd is geworden
tot verkoop over te gaan (3:251 lid 2 BW).

Het overschot van de opbrengst wordt aan de pandgever uitgekeerd (art. 3:253
BW). De pandhouder heeft uitdrukkelijk niet de bevoegdheid zich het verbonden goed
toe te eigenen (3:235 BW).

Overigens beschikt de stille pandhouder, indien de pandovereenkomst is neergelegd
in een authentieke akte, meteen over een executoriale titel om zijn recht op afgifte
op een eenvoudige wijze te bewerkstelligen (art. 496 lid 1 Rv).

Is er geen sprake van een authentieke akte en ook niet van een executoriale titel
dan zal de stille pandhouder eerst na verlof van de voorzieningenrechter afgifte kunnen
verkrijgen (art. 496 lid 2 Rv). Het kan van belang zijn dit onderscheid in de gaten
te houden voor de beantwoording van de vraag wanneer precies (de inleiding tot)
het nemen van verhaal begint, in het geval dat het verhaal moet worden gestopt.

Inning van een stil verpande vordering op naam
Bij dreigend tekortschieten van de pandgever of op een ander tijdstip dat pandhouder
en pandgever hebben afgesproken, heeft de stille pandhouder van een vordering op
naam de bevoegdheid tot mededeling van de verpanding aan de schuldenaar van de
vordering op naam (3:239 lid 3 BW). De pandhouder is daarna bevoegd tot het in

19 Pitlo/Reehuis/Heisterkamp nr. 790 en 790a.



80 De afkoelingsperiode en de opschorting van de bevoegdheid

ontvangst nemen van betalingen (3:246 BW), met dien verstande dat na inning het
pandrecht op het geïnde komt te rusten (3:246 lid 5 BW). Doorgaans zal de pandhou-
der dan uit het geïnde bedrag het aan hem verschuldigde voldoen; het overschot moet
worden afgedragen aan de pandgever. Vgl. 3:253 BW.

Bevoegdheid tot gebruik, verbruik en vervreemding van de stil verpande zaak
In veel gevallen zal de pandgever in geval van een stil pandrecht bevoegd zijn de
verpande zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf vrij van pandrecht te
vervreemden, waardoor die zaak zonder bezwaar van het pandrecht, dus onbelast,
op de verkrijger overgaat. De kredietgever/pandhouder heeft er zelf belang bij dat
de schuldenaar/pandgever zijn bedrijfsvoering normaal kan voortzetten; dit is vooral
het geval indien het pandrecht is gevestigd op de handelsvoorraad van de pandgever.20

Of en in hoeverre de pandgever bevoegd is de stil verpande zaak vrij van pandrecht
te vervreemden, moet in beginsel gevonden worden in de uitlegging van de overeen-
komst tussen pandhouder en pandgever. De enkele omstandigheid dat de zaak voor
doorlevering is bestemd, leidt niet tot die bevoegdheid.21 Doorgaans is in de pandakte
opgenomen dat die bevoegdheid eindigt op het moment van een faillissement. In de
overeenkomst tussen partijen zal ook aandacht besteed moeten worden aan de bevoegd-
heid tot verbruik of gebruik door de pandgever. Bij gebruik van bijvoorbeeld de
kantoorinventaris blijft de verpande zaak bestaan en kan dus (enige) zekerheid voor
de pandhouder in stand blijven, tenzij de zaak beschadigd raakt. Bij verbruik gaat
de zaak teniet, zodat er dan van het zekerheidsrecht niets overblijft.

5.4.2 Tijdens het faillissement

Ingevolge art. 57 Fw kan de pandhouder gelet op zijn positie als separatist de verpande
zaak buiten het faillissement om executeren en zich op de opbrengst verhalen. De
zekerheidsgerechtigde verliest overigens zijn separatistpositie in faillissement, indien
hij de door de curator gestelde redelijke termijn als bedoeld in art. 58 Fw om zijn
rechten uit te oefenen, ongebruikt heeft laten verstrijken.22

Bij stil pandrecht zal de pandhouder daarvoor eerst afgifte willen bewerkstelligen.
Het faillissement als zodanig verhindert dat niet, zij het dat afgifte van de stil verpande
zaak geen rangwisseling ten gevolge heeft en dat de pandhouder wel voorafgaande
toestemming van (de curator van) de pandgever of de voorzieningenrechter nodig
heeft indien hij de zaak onderhands ingevolge 3:251 BW zou willen verkopen.

20 Vgl. Asser-Mijnssen goederenrecht III, nr. 79 en Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 779.
21 Aldus HR 14 februari 1992, NJ 1993, 623 ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud. Dit geldt

mutatis mutandis ook voor de stil verpande zaak. Zie bijv. Asser- Mijnssen goederenrecht III, nr.
79.

22 Van Galen is overigens van mening dat de curator al bevoegd is tot inning/executie vóórdat de termijn
van art. 58 lid 1 Fw is verstreken. Aantekening op art. 58 Fw in losbladige Fw. Anders Van Hees
in noot onder Hof Den Bosch 16 juni 1998, JOR 1998, 115.
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De stille pandhouder van een vordering op naam (art. 3:239 lid 1 BW) is ook
tijdens faillissement van de schuldenaar nog bevoegd mededeling van de verpanding
te doen aan de debiteur van de verpande vordering op naam.23 Door de mededeling
gaat de bevoegdheid tot inning van de pandgever over op de pandhouder.

5.4.3 Tijdens de afkoelingsperiode

5.4.3.1 Verhaal

5.4.3.1.1 Roerende zaak
Door de afkoelingsperiode wordt de bevoegdheid van de pandhouder tot verhaal
opgeschort. Niet ter zake doet daarbij of de pandhouder de zaak al dan niet in zijn
macht heeft.

Heeft de pandhouder de zaak in zijn macht dan is sprake van een vuistpand. De
pandhouder kan zich tijdens de afkoelingsperiode in het faillissement van zijn pand-
gever niet verhalen op de opbrengst van de verpande zaak. Uitgaande van verhaal
in ruime zin,24 mag hij die zaak ook niet alvast zelf verkopen (tweede fase). Dat zou
ook overigens niet handig zijn als hij dat wel mocht.

Heeft de pandhouder het goed niet in zijn macht dan gaat het om een stil pand.
Bevindt de roerende zaak zich in de macht van de gefailleerde of de curator, dan kan
de pandhouder afgifte van de stil verpande zaak wenselijk achten ook al is dat ingevol-
ge art. 3:248 BW niet perse nodig om zijn bevoegdheid tot verhaal te kunnen uitoefe-
nen.

Is die afgifte toegestaan tijdens de afkoelingsperiode?
Het vorderen van afgifte is weliswaar geen verhaal maar de inleiding tot verhaal en
als zodanig niet wettelijk verboden door de tekst van art. 63a Fw en volgende. Het
vorderen van afgifte betekent wel dat zekerheidsgerechtigden tijdens de afkoelings-
periode bedrijfsmiddelen aan de boedel kunnen onttrekken, voordat de curator zijn
standpunt over die zaak heeft kunnen bepalen. Zulks lijkt mij rechtstreeks in strijd
met het doel van de afkoelingsperiode zoals dat de wetgever voor ogen stond. Ik stel
mij daarom op het standpunt dat het vorderen van afgifte voor zover dat niet als
(aangevangen) verhaalsactie wordt gezien, moet worden begrepen onder opeising van
de zaak die zich bevindt in de macht van de curator of de gefailleerde; en van die
bevoegdheid staat vast dat deze dan niet kan worden uitgeoefend ingevolge art. 63a
lid 1 Fw.

5.4.3.1.2 Vordering op naam
Voor zover het gaat om een stil pandrecht op een vordering op naam, blijft de pand-
houder ingevolge het huidige art. 63b lid 1 Fw uitdrukkelijk bevoegd om ook tijdens

23 HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471.
24 Zie voor het begrip verhaal nader hoofdstuk 4.4.
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de afkoelingsperiode mededeling aan de debiteur van die vordering te doen (eerste
fase). Is de mededeling gedaan dan is de pandhouder met uitsluiting van de curator
bevoegd tot inning van de verpande vordering op naam (tweede fase). Die pandhouder
mag zelfs betalingen in ontvangst nemen, zij het dat hij die gelden niet (onmiddellijk)
in eigen zak mag steken: in lid 2 van laatstgenoemd artikel is bepaald dat het volledig
ontvangen bedrag bij een bewaarder moet worden gestort. Hij mag dus mededeling
doen en de vordering innen maar zich (nog) niet verhalen op de opbrengst (derde
fase). De wetgever volgt hier het compromis zoals eerder voorgesteld door Kortmann,
die van mening is dat de inning zelf geen verhaalskarakter heeft.25

Hoe verhoudt zich art. 63b tot art. 63a Fw?
Zolang het pandrecht niet aan de schuldenaar van de vordering op naam is mede-
gedeeld, blijft de bevoegdheid tot inning bij de pandgever casu quo de faillissements-
curator (3:246 lid 1 BW); de bevoegdheid tot inning van de vordering op naam gaat
pas op de pandhouder over door mededeling van de verpanding ingevolge art. 3:239
lid 3 BW. In een faillissementssituatie is er de pandhouder veel aangelegen snel te
gaan mededelen (zie nader hieronder). En heeft de pandhouder eenmaal medegedeeld,
dan is de pandgever/de curator afhankelijk van de toestemming van de pandhouder
of machtiging van de kantonrechter of hij alsnog mag gaan innen. Mededeling is voor
de pandhouder dus nodig om zijn bevoegdheid tot inning te kunnen uitoefenen.

Het doen van mededeling is geen opeising26 en strikt genomen evenmin een
uitoefening van verhaal; eerder is sprake van een handeling ter inleiding van verhaal.
Anders gezegd: de mededeling strekt tot verhaal.27 Volgens art. 63b Fw is dat uitdruk-
kelijk toegestaan: de pandhouder is bevoegd tot mededeling én tot het in ontvangst
nemen van betalingen zonder overigens het geïnde in eigen zak te mogen steken; het
geld wordt vooralsnog afgezonderd door storting op een (kwaliteits)rekening bij een
bewaarder.

Is art. 63b nodig naast art. 63a, met andere woorden: heeft art. 63b Fw een toege-
voegde waarde voor de pandhouder of de curator?
De pandhouder. De bepaling stelt voornamelijk buiten twijfel dat de afkoelingsperiode
voor de stille pandhouder niet leidt tot (tijdelijk) verlies van zijn bevoegdheid om
mededeling van zijn pandrecht te doen aan de schuldenaren van de verpande vorderin-
gen.28 Immers er staat alleen nog eens expliciet in de wet dat de pandhouder ook
tijdens de afkoelingsperiode mag mededelen. Voor de pandhouder is van belang dat
hij snel mededeling doet van zijn pandrecht om te gaan innen, vóórdat de curator dat
gaat doen. Int de pandgever/curator namelijk voordat de pandhouder mededeling heeft

25 Kortmann 1994, p. 156-157; later is dit standpunt herhaald door Kortmann/Faber 1996, p. 130:
‘Inning van de vordering moet immers worden onderscheiden van het zich voldoen uit het geïnde.
De inning zelf heeft geen verhaalskarakter.’ Ik trek hieruit de gevolgtrekking dat Kortmann verhaal
opvat in enge zin.

26 Evenzo Kortmann 1994, p. 156.
27 Vgl. Verstijlen 1995, p. 41, 42.
28 Uit: Kamerstukken I 2004-2005, 27 244, nr. C, p. 2.
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gedaan van zijn pandrecht dan gaan de vordering en het daarop rustende pandrecht
teniet (art. 3:81 lid 2 sub a BW). En dat wil de pandhouder in ieder geval voorkomen.
Int de pandhouder dan mag deze zich tijdens de afkoelingsperiode nog niet op het
geïnde verhalen; door de storting bij de bewaarder is hij er wel van verzekerd dat
het geïnde niet door de curator kan worden aangewend voor financiering van de
gefailleerde onderneming, zoals de NOvA – de Nederlandse orde van advocaten –29

met het oog op de financiering van voortzetting van de ondernemingsactiviteiten
wenselijk lijkt te achten.

De curator/de boedel. Zolang geen mededeling van het pandrecht is gedaan, kan de
curator ten behoeve van de boedel nakoming van de stil verpande vordering eisen
en betaling daarvan in ontvangst nemen. De pandhouder heeft geen aanspraak op
afdracht van hetgeen de curator op de voet van art. 3:246 lid 1 BW heeft geïnd. Een
aanspraak op afdracht komt de pandhouder immers ook buiten faillissement van de
pandgever niet toe.30 Voorts zorgt de curator er doorgaans meteen voor dan wel dient
er voor te zorgen dat hij zo snel mogelijk een faillissementsrekening opent.31 Daarna
verzoekt de curator de debiteuren op die faillissementsrekening te gaan betalen.32

Verrekening door de pandhouder van betalingen van verpande debiteuren die op die
faillissementsrekening binnenkomen, is dan uitgesloten.33

Op zich hoeft het doen van mededeling door de pandhouder het onderzoek van
de curator bijvoorbeeld naar de geldigheid en omvang van de verpande vordering
niet te doorkruisen. Maar toch kan de pandhouder de curator wel voor de voeten lopen
doordat de pandhouder dan ook de incasso van debiteuren ter hand gaat nemen en
met hen bijvoorbeeld betalingsafspraken zal maken. Overleg tussen curator en pand-
houder voorafgaand aan de incasso lijkt geboden.

Door wel mededeling van de verpanding te doen kan de pandhouder bevrijdende
betaling van nog niet voldane vorderingen aan de pandgever/curator voorkomen.

29 Wetgevingsadvies faillissementsrecht nr. 376 p. 3 van 4 -11-2003 inzake Kamerstuknummer 27
244.

30 HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471 (Connection), r.o. 3.3.2 en 3.3.4.
31 Zie hieromtrent bepaling 13a van de richtlijnen voor faillissementen en surseance van betaling, in

werking getreden op 1 januari 2005.
32 Een thans nog door de Hoge Raad te beantwoorden vraag is of dit verzoek van de curator onrecht-

matig is tegenover de bank (Hof Leeuwarden 26 oktober 2005, JOR 2006, 22 inzake ING/Verdonk
q.q. oordeelde dat niet gebleken is van bijzondere omstandigheden die ertoe zouden kunnen leiden
dat de curator jegens de pandhouder toerekenbaar tekortgeschoten is dan wel jegens haar onrechtmatig
heeft gehandeld door de stil verpande vordering te innen zonder overleg met pandhouder).

33 Doorgaans heeft de pandhouder van de pandgever bedongen dat de betalingen van diens debiteuren
op de door hem bij de pandhouder aangehouden bankrekening dienen te geschieden; voordeel daarvan
is dat de pandhouder dan de bevoegdheid tot verrekening heeft ten aanzien van door haar op die
bankrekening ontvangen girale betalingen strekkende tot voldoening van aan haar stil verpande
vorderingen, ook indien terzake daarvan nog geen mededeling is gedaan. HR 17 februari 1995, NJ
1996, 471 (Connection).
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De pandhouder heeft zijn aan het pandrecht ontleende voorrang op het geïnde
behouden.34 Heeft de curator het aldus geïnde geld moeten aanwenden in verband
met de algemene faillissementskosten dan is het voorrangsrecht van de pandhouder
in feite illusoir. Het geïnde op voorhand afgezonderd te bewaren ten behoeve van
de pandhouder heeft dan ook geen zin.

Een andere vraag is of het wel efficiënt is dat mededeling en inning door de pand-
houder zelfs nog tijdens de afkoelingsperiode kan geschieden. Vaak blijkt het de
curator niet zozeer werk te besparen, maar eerder extra werk op te leveren. Immers
sinds Rivierenland/Gispen q.q.35 en Mulder q.q./Rabobank36 zal de pandhouder vaker
eerst bij de curator aan moeten kloppen voor nadere gegevens over de verpande
debiteuren alvorens deze te kunnen aanschrijven. De zgn. NAW (naam, adres en
woonplaats) -gegevens van de verpande debiteuren zijn de pandhouder vaak niet
bekend.37 Los van de vraag of de curator door de pandhouder voor dit extra werk
betaald behoort te worden, lijkt mij de curator niet verplicht tegenover de pandhouder
om voor deze tijdens de afkoelingsperiode ook nog eens de administratie van de
gefailleerde pandgever naar uitstaande vorderingen versneld door te spitten teneinde
de pandhouder, die zich op een gemakkelijke wijze vorderingen heeft laten verpanden,
snel(ler) in staat te stellen aan de debiteuren mededeling te gaan doen van de verpan-
ding en de vordering op hen te gaan incasseren. Op grond van uitspraken van de Hoge
Raad lijkt mij dat de curator niet gedwongen kan worden om aan een individuele
crediteur, in casu de pandhouder, die gegevens nog tijdens de afkoelingsperiode te
verstrekken, teneinde de pandhouder in staat te stellen mededeling te doen.38

Samenvattend:
Art. 63b Fw bevat een uitwerking van art. 63a Fw. De pandhouder mag zich niet
verhalen op het geïnde. Wil de curator de stil verpande vorderingen incasseren, dan
staat het curator en pandhouder vrij daarover afspraken te maken.

34 HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471 (Connection). Zie over het dubbele karakter van het pandrecht
(enerzijds een beperkt recht en anderzijds een voorrangsrecht), Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 804.

35 HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 447: voor verpanding is voldoende dat de pandakte zodanige gegevens
bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het
gaat.

36 HR 20 september 2002, NJ 2004, 182: zelfs een generieke omschrijving volstaat: ‘alle ten tijde van
de ondertekening van de pandlijst bestaande rechten/vorderingen van de pandgever en alle rechten/
vorderingen van de pandgever die worden verkregen uit ten tijde van de ondertekening van de
pandlijst bestaande rechtsverhoudingen tussen de pandgever en derden.’

37 Zie omtrent de verplichting van de curator om informatie over stil verpande vorderingen te verstrek-
ken aan de pandhouder, bij wijze van voorbeeld: Rb. Dordrecht 6 februari 2002, JOR 2002, 36.

38 Mede gelet op HR 21 januari 2005, NJ 2005, 249 en 250 lijkt mij dat de curator zonder nadere
wettelijke verplichting deze informatie niet hoeft te verstrekken daar de in casu verzochte informatie
inzake de zgn. NAW-gegevens geen betrekking heeft op het beheer van de boedel enerzijds en
anderzijds de curator er is voor de gezamenlijke crediteuren en niet voor één individuele crediteur
die zich de debiteuren generiek heeft laten verpanden maar geen mededeling kan doen bij gebreke
van NAW-gegevens.
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Overigens ben ik van mening dat mededeling door de pandhouder tijdens de
afkoelingsperiode onwenselijk is. Verkieslijker lijkt mij in beginsel de curator te
belasten met de inning van de verpande vordering op naam, de pandhouder een
voorrang op het geïnde te geven (welke voorrang de pandhouder behoudt als hij zelf
heeft medegedeeld) en hem dat uit te keren na inhouding van een bijdrage in de kosten
van de incasso.

5.4.3.2 Beschikkingsbevoegdheid

De pandgever kan nog steeds over de zaak, waarop een pandrecht is gevestigd,
beschikken, zij het onder bezwaar van het pandrecht.39 Bij stille verpanding van
handelsvoorraden en dergelijke heeft de pandhouder vaak belang bij het verhandelen
van die zaken door de schuldenaar. Daarom is de schuldenaar in de regel op grond
van zijn contractuele verhouding met de pandhouder bevoegd om een zaak uit de
handelsvoorraad overeenkomstig zijn bestemming te vervreemden of te verbruiken.
Door de bevoegde vervreemding respectievelijk het verbruik gaat het pandrecht teniet.
Voorts mag de pandgever uit hoofde van zijn eigendomsrecht zijn zaak gewoon blijven
gebruiken.

De vraag rijst of ook de curator die bevoegdheden heeft op het moment dat executie
wordt ingezet. Doorgaans is namelijk in de pandakte bepaald dat de pandgever/schulde-
naar bevoegd is tot gebruik, verbruik en vervreemding, welke bevoegdheid gewoonlijk
eindigt bij (de aanvraag van) het faillissement van de pandgever/schuldenaar. Is
contractueel geregeld dat die bevoegdheid bij een normale bedrijfsuitoefening blijft
bestaan, dan hoeft die bevoegdheid niet louter door een faillissement te eindigen.40

Tijdens de afkoelingsperiode is vooral het gebruik en verbruik van verpande
roerende zaken, – het gaat vooral om de voorraden en andere bedrijfsmiddelen, zoals
de kantoorinventaris–, door de curator aan de orde.

Net als de pandgever mag de curator over de verpande zaak blijven beschikken,
maar indien de zekerheidspositie van de pandhouder daardoor in het gedrang komt
rijst de vraag of de curator daarvoor vervangende zekerheid moet stellen of een
(schade)vergoeding moet betalen en bij gebreke daarvan onrechtmatig handelt.

Betreft het een verpande vordering, dan mag de curator deze innen, zolang de
pandhouder niet heeft medegedeeld. Heeft de pandhouder wel medegedeeld, dan is
de vraag of de curator aan wie toch betaald wordt, dat geld vervolgens wel vrijelijk
mag gebruiken voor de financiering van de ondernemingsactiviteiten van gefailleerde.
De curator zal intussen wel de algemene faillissementskosten moeten voldoen. Dit
betekent dat als de boedel aan het eind van de rit nagenoeg leeg blijkt te zijn is, de
pandhouder van het geïnde waarschijnlijk weinig zal ontvangen, daar hij, ook al
behoudt de pandhouder als hij heeft medegedeeld voorrang op het door de curator

39 Vgl. Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 779.
40 Vgl. HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Mobell), r.o. 3.2: de normale bedrijfsuitoefening was

geëindigd door (het besluit tot) liquidatieverkoop.
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geïnde, dan nog wel eerst dient bij te dragen in de faillissementskosten. Aannemelijk
is dat de pandhouder van het geïnde niets ontvangt indien de boedel leeg blijkt te
zijn.

5.5 Hypotheekhouder

5.5.1 Vóór het faillissement

Indien de schuldenaar in verzuim is en de hypothecaire vordering opeisbaar,41 is de
hypotheekhouder ingevolge art. 3:268 BW bevoegd het verbonden goed te verkopen,
zonder (nadere) executoriale titel. Verkoop vindt in beginsel plaats in het openbaar
(lid 1), behoudens de situatie dat de verkoop onderhands kan geschieden (lid 2). In
beide situaties is sprake van een executoriale verkoop, met als gevolg: zuivering en
rangregeling. Uitsluitend via een executoriale verkoop kan de hypotheekhouder zijn
verhaal op het verbonden goed uitoefenen (lid 5). Verder is hier van belang dat de
verkoop kan worden voorkomen tot op het tijdstip van de toewijzing ter veiling42 of
van de goedkeuring van de onderhandse verkoop door voldoening van hetgeen
waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt (art. 3:269 BW). Daarna kan dit niet meer.43

Overigens kan een faillissement van de schuldenaar na de toewijzing ter veiling, de
verkoop en de levering niet meer tegenhouden. De koopovereenkomst in veiling komt
namelijk niet tot stand tussen de schuldenaar/geëxecuteerde en de koper, maar tussen
de executant en de koper, waarbij de executant optreedt krachtens eigen recht.44 De
procedureregels betreffende de executie door de hypotheekhouder zijn uitvoerig
geregeld in art. 544 Rv. e.v.

In de periode vóór de uitwinning door de hypotheekhouder, brengt de hypotheek
geen verandering in het recht van de hypotheekgever met betrekking tot zijn bevoegd-
heid om over het verbonden registergoed te beschikken45 of daarvan het volle genot
te hebben, behoudens tussen partijen gemaakte bedingen, die de inhoud nader bepalen.
Zo is doorgaans in de hypotheekakte een contractuele bepaling opgenomen, dat de

41 Hypotheekaktes bevatten doorgaans de bepaling dat de vordering terstond opeisbaar is, zonder dat
enige ingebrekestelling nodig is, bij eigendomsoverdracht, bij vestiging van beperkte rechten op
het verbondene en bij de aanvraag tot surseance of bij faillissement.

42 De koopovereenkomst ingevolge de veiling komt tot stand door de gunning. De overdracht komt
tot stand door de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers, waarbij
tevens de notariële verklaring van betaling dient te worden overgelegd. Aldus art. 8 Algemene
veilingvoorwaarden voor executieveilingen 1993, verder afgekort tot AVVE. Deze veilingvoorwaarden
gelden slechts, voor zover de wet niet dwingend een andere regeling voorschrijft (art. 23 AVVE).
De Algemene veilingvoorwaarden voor executieveilingen Amsterdam 2001 bepalen overigens in
art. 8 dat de gunning ook de goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht omvat onder de
opschortende voorwaarde dat de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

43 Art. 3:269 BW legt dus het tijdstip vast tot wanneer uiterlijk zuivering (en daarmee lossing) kan
geschieden. Daarna is de executie onomkeerbaar. Aldus Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 888.

44 Aldus HR 21 maart 2003, RvdW 2003, 61.
45 Dit echter slechts onder de last van het hypotheekrecht. Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 854.
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schuldenaar zelf de verbonden zaak bewoont/gebruikt dan wel zal bewonen/gebruiken
en niet verhuurt zonder toestemming (het huurbeding).46 Ook is veelal standaard47

opgenomen een ontruimingsbeding.48 Verder dient de hypotheekgever het onderpand
in goede staat te houden en bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren
tegen bepaalde risico’s. De bedoeling daarvan is dat de zekerheidswaarde van het
onderpand niet vermindert.49

5.5.2 Tijdens het faillissement

In het faillissement van zijn schuldenaar bekleedt de hypotheekhouder ingevolge art.
57 Fw een separatistpositie en behoudt daardoor het recht van parate executie. De
hypotheekhouder blijft buiten het faillissement. Toch kan hij net als andere crediteuren
in de rangorde worden betrokken op grond van art. 57 lid 3 Fw, zij het dat de hypo-
theekhouder buiten de omslag van de faillissementskosten van art. 182 Fw blijft. Ook
in faillissement is lossing mogelijk. Zo is in art. 58 Fw bepaald dat de curator tot op
het tijdstip van de verkoop een met pand of hypotheek bezwaard goed kan lossen
tegen voldoening van hetgeen waarvoor het pand- of hypotheekrecht tot zekerheid
strekt, alsmede van de reeds gemaakte kosten van executie.

5.5.3 Tijdens de afkoelingsperiode

5.5.3.1 Verhaal

Er dienen de volgende drie fases doorlopen te worden alvorens de executie als beëin-
digd kan worden beschouwd:50

- eerste fase: de aanzegging die de executie inleidt;
- tweede fase: de verkoop en levering van het verbonden goed door de hypotheek-

houder;
- derde fase: de verdeling van de kooppenningen.
Door de afkoelingsperiode wordt de bevoegdheid van de hypotheekhouder tot verhaal
opgeschort. Wat betekent dit concreet?

46 Zonder schriftelijke toestemming van de bank/hypotheekhouder zal het verbondene niet mogen
worden verhuurd, verpacht of op enige andere wijze in gebruik gegeven. Vooruitbetaling van huur,
pacht of vergoedingen van andere aard voor meer dan een x aantal maanden zal niet mogen plaatsvin-
den. Zie de Algemene bepalingen voor Hypotheekstelling 1991.

47 Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 844.
48 Indien zulks met het oog op de executie is vereist is de bank/hypotheekhouder bevoegd om het

verbondene onder zich te nemen en te verlangen dat dan ontruiming plaats heeft.
49 Het is de vraag of de hypotheekhouder het beheers- of ontruimingsbeding ex art. 3:267 BW mag

inroepen tijdens de afkoelingsperiode. Het in beheer nemen zou ik niet onder verhaal willen begrijpen,
maar het ontruimen van een gebouw valt onder opeising van goederen als bedoeld in art. 63a Fw.

50 Zoals reeds uiteengezet in hoofdstuk 4.4.5.
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In feite dient de hypotheekhouder eerst alle voorbereidingen voor de openbare
executieveiling te hebben getroffen, alvorens hij een verzoek tot een onderhandse
executie kan doen. Daarbij is voor de hypotheekhouder in het bijzonder van belang
dat de termijnen, waarbinnen een executoriale verkoop wordt gehouden, vaak ruim
zijn gesteld.51

Daardoor kan bijvoorbeeld al vóórdat het faillissement is uitgesproken en de
afkoelingsperiode bepaald, de dag – die achteraf blijkt binnen de afkoelingsperiode
te vallen – van de executoriale verkoop al zijn vastgesteld,52 dan wel de veiling al
gehouden zijn.53

Verder kan vóórdat de afkoelingsperiode is bepaald, een verzoek tot onderhandse
verkoop zijn ingediend, waarop nog moet worden beslist. Dient de vóór de afkoelings-
periode aangevangen executie dan te vervallen of kan deze onder voorwaarde door-
gaan?

De president, thans geheten de voorzieningenrechter, van de Haagse rechtbank
werd geconfronteerd met een soortgelijke casus:54 de veiling was gepland vóór het
in werking treden van de afkoelingsperiode; daarna volgt een bieding, waarna die
veiling wordt afgeblazen en een door partijen getekend koopcontract aan de president
ter goedkeuring wordt voorgelegd. Voordat de president heeft beslist wordt een
afkoelingsperiode bepaald. Kan de president dan nog wel de voor de verkoop gevraag-
de goedkeuring verlenen? De president besliste dat een afkoelingsperiode niet aan
de behandeling van het verzoek tot onderhandse verkoop in de weg stond en keurde
de gevraagde executie nu voor alsdan goed, maar deze werd noodgedwongen opge-
schoven in de tijd. Om ‘recht’ te doen aan de afkoelingsperiode werd namelijk bepaald
dat de levering in afwijking van het koopcontract diende plaats te vinden na zes
weken.55 Blijkbaar gaat deze president uit van verhaal in enge zin.

Van Velten trekt uit deze uitspraak de conclusie dat de afkoelingsperiode wel een
lopende executie door middel van verkoop uit de hand opschort, maar deze niet
beëindigt.56 Dit is op zichzelf genomen juist. Maar is dit ook een zinvolle exercitie
voor de curator? Mijns inziens wordt de reikwijdte van de afkoelingsperiode daardoor
nodeloos beperkt. Ik licht dit hieronder toe.

51 Asser-Van Velten goederenrecht III, p. 348.
52 Rb. Amsterdam 5 augustus 1993, NJ 1994, 41. Ik noem deze uitspraak bij wijze van voorbeeld van

een situatie, waarin de hypotheekhouder een machtiging vraagt om tijdens de in de surseance
verlengde afkoelingsperiode te mogen executeren en ga hier niet in op de eigenlijke vraag, die aan
de rechtbank werd voorgelegd, of van een beschikking ten aanzien van het al dan niet verlenen van
een machtiging tijdens een afkoelingsperiode in een surseance, hoger beroep openstaat. Zie daarover
Van der Aa, TCR 1994, p. 47 en TCR 1995, p. 55.

53 Zie over de aangevangen of voorgenomen executie Rb. Amsterdam 5 augustus 1993, NJ 1994, 41.
Zie hierover nader Van der Aa 1996, p. 708 en volgende.

54 Weergave casus grotendeels ontleend aan Van Velten 1994a, p. 212-213.
55 Naar verluidt werd de hypotheekhouder vervolgens door nieuwe rampspoed getroffen toen de door

de Haagse president voorgeschreven leveringsdatum overschreden moest worden doordat de afkoe-
lingsperiode ook nog eens werd verlengd. Ik laat dit hier verder onbesproken.

56 Aldus Van Velten 1994a, p. 213.
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Wil de curator tijdens de afkoelingsperiode zijn standpunt over behoud van het
verbonden goed überhaupt nog kunnen bepalen, dan dient in ieder geval de tweede
fase, dus de verkoop en levering, achterwege te blijven. Door aan de curator de
mogelijkheid te bieden om de hypotheekhouder tijdens de afkoelingsperiode te beletten
de tweede fase in te gaan, blijven meer opties voor de curator open, waardoor de
curator de afkoelingsperiode beter kan benutten.

Dit zou ook overigens beter aansluiten bij de wettelijke bepalingen op het gebied
van het hypotheekrecht. Zo kan de schuldenaar ingevolge art. 3:269 BW tot op het
tijdstip van de toewijzing ter veiling of van de goedkeuring van de onderhandse
verkoop door de voorzieningenrechter, de verkoop voorkomen door voldoening van
hetgeen waarvoor de hypotheek strekt, met andere woorden door lossing. Evenzo kan
de curator de pand- en hypotheekhouder ingevolge art. 58 lid 2 Fw lossen tot het
tijdstip van verkoop57 van een met pand of hypotheek bezwaard goed. Tot dat moment,
waarop nog gelost kan worden heeft een afkoelingsperiode zin, daarna niet meer. Na
de lossing van art. 58 Fw is er geen sprake meer van een executoriale verkoop.

In de slotfase (dus na de verkoop, na de veiling) rest de vraag wat er met de
koopprijs moet gebeuren. Bij de opbrengst hebben in het algemeen de hoger dan de
hypotheekhouder gerangschikte, de hypotheekhouder en de hypotheekgever belang.
Voor de verdeling van de opbrengst onder de gerechtigden is de afkoelingsperiode
niet (meer) nodig. Opschorting van de verdeling leidt dan alleen maar tot onnodig
(rente)verlies voor de hypotheekhouder.

Overigens ben ik van mening dat het nog beter is dat ook de eerste fase, de
aanzegging die de executie inleidt, niet meer in gang wordt gezet tijdens de afkoelings-
periode om te voorkomen dat de curator tijdens de afkoelingsperiode verwikkeld raakt
in procedures rond de veilingvoorbereidingen en verzoeken tot onderhandse verkoop.
Die verwikkelingen zouden immers ten koste (kunnen) gaan van de rust die de curator
moet worden gegund om zich te bezinnen op het behoud van het verbonden goed.

Kortom: mijn voorkeur gaat uit naar beperking van de afkoelingsperiode tot de eerste
en tweede fase. Plaats de curator niet voor voldongen feiten en gun hem tijd voor
onderzoek en onderhandeling. Heeft de curator geen geld in de boedel om de hypo-
theekhouder te lossen of kan hij daarvoor geen afdoende vervangende zekerheid stellen
in de nabije toekomst, dan kan de hypotheekhouder een machtiging vragen tot beëindi-
ging van de afkoelingsperiode ten opzichte van hem óf verzoeken om een voorwaarde
aan de (verlengde) afkoelingsperiode te verbinden. De afkoelingsperiode is bedoeld
om de curator armslag te geven om te inventariseren en de mogelijkheid voor conti-
nuering te onderzoeken en niet om de rechten van zekerheidsgerechtigden op voorhand
definitief te frustreren. Het is dan ook naar mijn mening het meest zinvol dat de
afkoelingsperiode vooral de eerste en tweede fase treft en niet meer de derde fase.

57 Aldus de huidige versie van art. 58 lid 2 Fw, zoals dat geldt sinds 1 januari 1992. Voordien was
in art. 58 lid 2 Fw bepaald dat lossing te allen tijde kon geschieden.
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5.5.3.2 Beschikkingsbevoegdheid

Indien de hypotheekhouder de executie heeft aangezegd en door de afkoelingsperiode
zijn verhaalsactiviteiten moet opschorten, geeft dit dan de curator de bevoegdheid
de verbonden zaak te blijven gebruiken?58 Ik zou menen van wel: net als de schulde-
naar/hypotheekgever bevoegd is zijn zaak te blijven gebruiken op grond van zijn
eigendomsrecht, is de curator daartoe in beginsel bevoegd. Maar er zijn wel grenzen,
zo ervoer de bewindvoerder in de surseance van een scheepvaartbedrijf met een
binnenvaarttanker.59

Die bewindvoerder verzocht een afkoelingsperiode te bepalen ten opzichte van
de hypotheekhouder die de tanker aan de ketting had gelegd om dit schip te gaan
executeren. Aan het doel van de surseance – voortzetting van de onderneming – kon
volgens de bewindvoerder alleen beantwoord worden indien het schip weer zo spoedig
mogelijk kon varen. Ondanks de gelaste afkoelingsperiode60 gaf de hypotheekhouder
de beslagen tanker niet vrij ter exploitatie, stellende dat de afkoelingsperiode er slechts
toe strekt dat in dit stadium van executieverkoop moet worden afgezien. De hypotheek-
houder bleek onvermurwbaar en belemmerde de vrije vaart door havenmeesters,
laadstations en brugwachters in te lichten dat het schip niet mocht varen. Dit vormde
aanleiding voor de bewindvoerder de hypotheekhouder in kort geding te dagvaarden
om de exploitatie van het schip te gedogen en allerlei feitelijke belemmeringen voor
exploitatie van het schip op te heffen. De president weigerde echter de gevraagde
voorziening waarbij doorslaggevend was dat bij het varen in het buitenland de greep
op het schip zo drastisch vermindert dat dit van de hypotheekhouder bezwaarlijk kan
worden verwacht.61

Het standpunt van de hypotheekhouder inzake de afkoelingsperiode lijkt mij juist.
In de wet is slechts een regeling getroffen voor de uitoefening van bevoegdheden
tot verhaal en opeising. Deze regeling draagt een specifiek temporeel karakter. Tijdens
deze periode moet de hypotheekhouder zijn bevoegdheid tot verhaal korte tijd opschor-
ten. Het doel daarvan is de status quo ten opzichte van het tot de boedel behorende
verhaalsobject te handhaven om de curator/bewindvoerder even de gelegenheid te
geven orde op zaken te stellen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat er door
handelen van de bewindvoerder/curator in die periode een verhypothekeerd goed uit
de boedel verdwijnt. Evenmin mag door het gebruik het verhypothekeerde vermogens-
bestanddeel in feite definitief aan het verhaal door de hypotheekhouder worden
onttrokken door (verwezenlijking van het niet ondenkbeeldige risico van) beslaglegging
daarop in het buitenland.62

58 Ik laat de situatie van de derdenhypotheek buiten beschouwing.
59 Zoals besproken door Van der Aa 1996, p. 711.
60 Rb. Rotterdam 19 juli 1993, S 93/38, niet gepubliceerd.
61 Pres. Rb. Rotterdam 23 juli 1993, rolnummer 93/773, S 93/38.
62 Waar men te maken kan krijgen met andere executie- en preferentie-regels, met alle procedurele

en financiële gevolgen van dien.
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Deze opvatting sluit ook mooi aan bij soortgelijke kwesties van het beslagrecht.
Zou de hierboven beschreven situatie zich tijdens een beslag hebben voorgedaan dan
zouden de art. 506 lid 2 en 564 lid 3 Rv de beslaglegger (vgl. in casu: de hypotheek-
houder) te hulp zijn geschoten: deze artikelen beogen dat het beslagen vermogensobject
gedurende het beslag daarop als verhaalsobject bewaard blijft.63

Samenvattend: in beginsel heeft de curator net als de hypotheekgever uit hoofde van
zijn eigendomsrecht, een gebruiksrecht; maar in bijzondere omstandigheden, zoals
in het hierboven gegeven a-typische voorbeeld, heeft hij dat niet. Een belangrijk
uitgangspunt is namelijk dat de verbonden zaak als verhaalsobject bewaard blijft. Een
verbruiksrecht door de curator is dan ook niet aan de orde. En wat betreft het recht
van vervreemding: de curator is zonder toestemming van de hypotheekhouder niet
bevoegd de verhypothekeerde zaak anders dan onder last van hypotheek te vervreem-
den.

5.6 Fiscus

5.6.1 Vóór faillissement

De fiscus ontleent aan de art. 22 jo. 21 Invorderingswet een bijzondere verhaalspositie.
Zo heeft de fiscus een fiscaal voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige
(art. 21 lid 1 Invorderingswet).Voor bepaalde belastingen heeft de fiscus soms een
bodemrecht op zaken van derden die zich op de bodem van de belastingschuldige
bevinden (art. 22 lid 3 Invorderingswet) én een bodemvoorrecht dat boven pand gaat
voor zover het (stille) pandrecht rust op een (bodem)zaak van de belastingschuldige
op diens bodem (art. 21 lid 2 jo 22 lid 3 Invorderingswet). De stille pandhouder kan
wel eisen dat de fiscus eerst wordt voldaan uit het vrije actief van de boedel, dat wil
zeggen de niet-verpande zaken, voordat de pandhouder moet afdragen, waardoor de
fiscus in wezen het pandrecht van de pandhouder zou aantasten.64

5.6.2 Tijdens faillissement

Voor de fiscus is naast het fiscale bodemrecht in het bijzonder het fiscale bodemvoor-
recht van belang op zaken die weliswaar tot de boedel behoren, maar waarop een
derde een stil pandrecht heeft. Overigens behartigt de curator als gevolg van art. 57
lid 3 Fw dan de belangen van de fiscus, voor zover diens vordering in rang boven
die van de pandhouder gaat, bij de verdeling van de opbrengst van de verpande zaken

63 Vgl. de onder het oude recht gewezen beslissing van het Hof Den Haag 22 oktober 1991, S&S 1992,
107 (de bak ‘Tenerife’).

64 HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745 (Aerts q.q./ABN Amro; arrest wordt ook vaak aangeduid met
Rijkaart). Blijkens r.o. 4.1.4 in dat arrest dient ook de curator deze regel in acht te nemen.
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aldus: de pandhouder executeert als gevolg van art. 57 lid 1 Fw, maar bij de verdeling
van de opbrengst eist de curator het deel op dat aan de ontvanger toekomt. Voor het
fiscale bodemvoorrecht is niet van belang of tevoren inbeslagname heeft plaatsgevon-
den.

Ook het bodemrecht speelt tijdens faillissement een rol van betekenis; daardoor
kan de fiscus zich verhalen op bodemzaken die niet tot de boedel behoren maar
eigendom65 zijn van een derde. Daartoe is wel voorafgaand bodembeslag nodig, maar
de fiscus kan dit bodembeslag op die zaken ook tijdens het faillissement nog leggen
én vervolgen.

Aannemelijk lijkt dat de (zekerheids)eigenaar de fiscus eerst naar de faillissements-
boedel mag verwijzen, indien zich daarin voor de fiscus voldoende actief bevindt om
zich op te verhalen.66

5.6.3 Tijdens de afkoelingsperiode

5.6.3.1 Verhaal

Voor de positie van de fiscus was aanvankelijk67 uitsluitend art. 63a Fw van belang.
Onder het oude art. 63a Fw bleek de fiscus de periode van de afkoeling ten volle te
(kunnen) benutten om bodembeslag te leggen op zaken waarop een eigendomsvoor-
behoud rustte of die in financiële lease waren gegeven, om zich daarop na afloop van
de afkoelingsperiode alsnog te verhalen, ook indien de leverancier of lessor tijdens
de afkoelingsperiode maar vóór het bodembeslag vergeefs aan de curator of rechter-
commissaris om afgifte respectievelijk om een machtiging tot afgifte had verzocht.68

In de literatuur is deze consequentie van de afkoelingsperiode als onbillijk aangemerkt,
omdat de fiscus zo ten detrimente van de leverancier dan wel lessor kon profiteren
van de afkoelingsperiode.69 Vriesendorp70 heeft daarbij argumenten aangedragen aan
de verkoper onder eigendomsvoorbehoud of een financiële lessor van een zogenaamde
bodemzaak om alsnog aan de fiscus te ‘ontsnappen’: oefenen zij hun eigendomsrechten
uit met het oogmerk de zaak definitief terug te krijgen in combinatie met ontbinding

65 Het betreft dan eigendom met een zekerheidskarakter. Reële eigendom van een derde wordt ontzien,
aldus art. 22, § 5, vierde lid, Leidraad Invorderingswet 1990.

66 Vgl. Vetter/Wattel/Van Oers, p. 196.
67 Ik besteed nog aandacht aan de oude situatie, omdat wetsvoorstel 22 942 tot wijziging van de

Invorderingswet 1990 in 1994 in de ijskast is beland en nog steeds niet duidelijk is of het bodemrecht
van de fiscus in stand zal blijven in het komende recht. Gesuggereerde oplossingen voor de problema-
tiek zoals onder het oude art. 63a Fw gebleken, zouden ook onder het nieuwe art. 63a Fw e.v. nog
van belang kunnen zijn.

68 Vgl. de confrontatie van een leverancier en de fiscus, Pres. Rb. Rotterdam 16 december 1992,
voortgezet op 8 januari 1993, rolnummer KG 92/1527 (Lundiform/Stokman q.q.) en het verslag
ex art. 73a Fw van 22 juli 1993, p. 13 inzake F 93/34.

69 Zie o.a. Van der Aa 1995, p. 79 en 80 en de daar genoemde auteurs, in het bijzonder Kortmann
1994, p. 159.

70 Zie Vriesendorp 1998, p. 27-32.
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van de koop-/leaseovereenkomst voordat bodembeslag is gelegd, dan leidt die ontbin-
ding zijns inziens tot reële eigendom in de zin van de Leidraad Invordering bij de
verkoper/lessor op het moment dat de curator de ontbindingsverklaring ontvangt. Reële
eigendom moet door de fiscus worden ontzien.

De Hoge Raad heeft over de vraag of terugvordering en/of ontbinding door de
verkoper onder eigendomsvoorbehoud of de financiële lessor, voordat bodembeslag
is gelegd, tot reële eigendom bij de verkoper/lessor leidt, tot op heden geen uitspraak
gedaan. Wel hebben zich inmiddels in 2004, 2005 en 2006 ontwikkelingen voorgedaan
in de (feiten)rechtspraak en wetgeving, die van belang zijn voor de fiscus die tijdens
de afkoelingsperiode geconfronteerd wordt met een leverancier onder eigendomsvoor-
behoud en/of een lessor.

5.6.3.1.1 Feitenrechtspraak
Aan de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam inzake Ontvanger/Precitool71 liggen
de volgende feiten ten grondslag. Verkoper Precitool heeft in juli 2000 onder eigen-
domsvoorbehoud machines geleverd aan koper Semecs. Semecs raakt in verzuim en
nadat op 18 oktober 2001 aan haar surseance is verleend waarbij een afkoelingsperiode
is bepaald, laat Precitool op 23 oktober 2001 weten dat zij een vordering heeft van
fl. 951 000 terzake van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Voorts kondigt
zij aan dat zij na het verstrijken van de afkoelingsperiode haar machines bij Semecs
gaat terughalen. Vervolgens gaat Semecs failliet en tijdens de daarbij afgekondigde
afkoelingsperiode heeft de fiscus bodembeslag gelegd. Precitool heeft verzet aangete-
kend tegen verhaal op de zaak door de fiscus. Deze rechtbank oordeelt dat Precitool
bevoegd is de zaak terug te vorderen nu de koper in verzuim is. Maar anders dan
Vriesendorp, acht de rechtbank in dit geval ontbinding geen vereiste voor terugvorde-
ring. Zodra de koper in verzuim is heeft deze immers geen verweer tegen terugvorde-
ring door de verkoper. Hij is dan (zonder meer, MJA) gehouden tot teruggave aan
de verkoper (r.o. 5.3). De rechtbank vervolgt dan dat het eigendomsvoorbehoud vanaf
het moment dat het wordt ingeroepen door de verkoper, niet meer strekt tot zekerheid
van betaling (gelet op het verzuim van de koper), maar tot, althans in overwegende
mate, terugvordering van de zaak zelf. Het economische belang bij die zaak (waarde-
vermindering, disfunctioneren, verlies) berustte zodra duidelijk was dat de koopprijs
niet zou worden voldaan en de zaak werd teruggevorderd, in overwegende mate weer
bij Precitool. Dit rechtvaardigt de conclusie dat de zaak in economisch opzicht in
overwegende mate weer aan Precitool toebehoorde, hetgeen het criterium van de
Leidraad is. Dat afgifte van de zaak niet kon volgen omdat er een afkoelingsperiode
was bepaald doet hier niet aan af (vgl. r.o. 5.6).72

71 Rb. Rotterdam 30 juni 2004, JOR 2004, 259 (Ontvanger /Precitool-Fenwick).
72 Voor het bodemrecht is nog van belang dat de annotator in VN 2004/38.22 opmerkt dat deze

redenering van de rechtbank de deur wagenwijd openzet voor een benadering die inhoudt dat wanneer
op het moment van beslaglegging op de bodemzaak deze zaak niet meer operationeel is binnen de
onderneming er ‘mitsdien’ sprake is van reële eigendom en derhalve het bodemrecht niet meer kan
worden toegepast. Hij vraagt zich af of de fiscus dit ‘pikt’of dat de Leidraad wordt aangepast. Mij
is niet bekend of hoger beroep is ingesteld door de fiscus.
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Wat opvalt is dat deze rechtbank de uitkomst van Vriesendorp wel onderschrijft,
maar daartoe niet alle aangevoerde argumenten nodig heeft: volstaan kan worden met
terugvordering.

De Rechtbank Amsterdam lijkt er een andere opvatting dan de Rechtbank Rotterdam
op na te houden. Ik doel hier op de zaak Singelus/Ontvanger Goes,73 waarin bodem-
beslag door de fiscus is gelegd tijdens de afkoelingsperiode op machines, die Memox,
de lessee, van Alcor, de leasemaatschappij van Singelus, heeft geleasd. Bij de recht-
bank is de vraag aan de orde of de machines na beëindiging van de leaseovereenkom-
sten ook als reële eigendom van Singelus kunnen worden aangemerkt. Uit de algemene
voorwaarden blijkt dat de lessee (Memox) na opzegging evengoed gehouden is alle
nog verschuldigde leasetermijnen aan de lessor/leasemaatschappij van Singelus (Alcor)
te betalen, en voorts dat de lessor de machines na teruggave weliswaar te gelde kan
maken, maar dat de opbrengst ervan in mindering moet worden gebracht op de
openstaande totale vordering van de lessor op de lessee, met als gevolg dat de even-
tueel daarna nog overgebleven restvorderingen van de lessor op de lessee als concur-
rente vorderingen in het faillissement van de lessee (Memox) dienen te worden
ingediend. De rechtbank trekt hieruit de conclusie dat de machines derhalve ook na
beëindiging van de leaseovereenkomsten in feite nog steeds tot zekerheid zijn blijven
strekken voor betaling door de lessee (Memox), nu uit de algemene voorwaarden niet
volgt dat de lessor (Alcor) dan de vrije beschikking krijgt over de machines; daarom
kan volgens de rechtbank niet worden geoordeeld dat Alcor naast de juridische
eigendom die zij al had, na beëindiging van de leaseovereenkomsten ook de reële
eigendom van de machines heeft verkregen. Voor de fiscus heeft er volgens de
rechtbank dan ook geen aanleiding bestaan om op terughoudende wijze gebruik te
maken van zijn bevoegdheid het door hem gelegde bodembeslag ook tegen te werpen
aan (eerst) de lessor Alcor dan wel (vervolgens) aan Singelus als opvolgende juridische
eigenaar. Voorts oordeelt de rechtbank dat er geen anticipatie dient plaats te vinden
op de in het wetsvoorstel 27 244 opgenomen art. 63c/241c Fw en dat geen sprake
is van misbruik van bevoegdheid of onrechtmatig handelen door de Ontvanger. De
fiscus wint hier dus in eerste aanleg, maar verliest alsnog in appel.

Het Hof Amsterdam74 oordeelt in deze kwestie dat de Ontvanger het bodembeslag
niet aan Singelus kan tegenwerpen en baseert zich daarbij (uitsluitend) op de strekking
van de afkoelingsperiode.75

73 Rb. Amsterdam 3 november 2004, JOR 2005, 78, m.nt. W. J. M. van Andel, die er in alinea 3 van
zijn noot terecht op wijst dat de rechtbank met haar argumentatie uit het oog verliest dat in de
Leidraad nu juist de feitelijke en niet de juridische situatie centraal staat bij de beoordeling van de
vraag of sprake is van reële eigendom.

74 Hof Amsterdam 28 september 2006, JOR 2006, 304.
75 Bij deze andere benadering laat het hof de vragen of sprake is van reële eigendom bij Singelus,

over anticipatie op art. 63c/241c Fw en over misbruik van bevoegdheid van de Ontvanger, buiten
behandeling.
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Na beëindiging van de leaseovereenkomsten heeft Alcor (dit is niet in geschil)
als eigenaar aanspraak gemaakt op afgifte van de machines aan haar. De afkoelings-
periode heeft belet dat de machines werden afgegeven. Vervolgens heeft de Ontvanger
bodembeslag gelegd. Enkel de werking van de afkoelingsperiode, zo overweegt het
hof in r.o. 4.5, heeft de Ontvanger de mogelijkheid verschaft zich te verhalen op de
machines van Singelus. En dat is in strijd met de strekking van de afkoelingsperiode,
waarbij tijdelijk de rechten van individuele schuldeisers met het oog op het belang
van de boedel en de continuïteit van de onderneming worden bevroren. Met die
strekking strookt niet dat de Ontvanger door de werking van de afkoelingsperiode
zich verhaalsmogelijkheden verschaft die hij anders niet zou hebben ten koste van
de schuldeisers die door de afkoelingsperiode geen afgifte van de aan hen toebehorende
of verpande bodemzaken kunnen bewerkstelligen.

Ik kan mij goed vinden in deze kernachtige uitspraak van het hof en de gronden
waarop deze uitspraak berust. Het hof oordeelt immers in feite in afwijking van het
geldende positieve recht dat het leggen van bodembeslag in strijd is met de strekking
van de afkoelingsperiode. Zelf heb ik in hoofdstuk 4.4.5 ook bepleit opschorting van
de bevoegdheid van verhaal in de zin van art. 63a e.v. Fw uit te breiden tot de eerste
fase, zodat de inleiding tot verhaal door het leggen van bodembeslag wordt opgeschort.

5.6.3.1.2 Wetgeving
Op 15 januari 2005 zijn na art. 63a Fw twee nieuwe artikelen ingevoegd, waarvan
art. 63c Fw specifiek is toegesneden op de fiscus, die bodembeslag heeft gelegd. Uit
dat artikel blijkt met zoveel woorden dat de ontvanger net als voor invoering van dit
artikel ook tijdens de afkoelingsperiode nog een bodembeslag als bedoeld in art. 22
derde lid Invorderingswet kan leggen op zaken die zich op de bodem van de gefailleer-
de bevinden en niet aan hem – de gefailleerde – toebehoren (lid 2); de fiscus kan
niet tot uitwinning van dat beslag overgaan, tenzij de rechter-commissaris anders beslist
(lid 1).

Art. 63c Fw beperkt de fiscus dus ook in de uitoefening van zijn recht tot uitwin-
ning; het leggen van bodembeslag is een conservatoire maatregel76 die weliswaar strekt
tot verhaalmaar daarmee wordt nog niet daadwerkelijk verhaal gepleegd. Dit betekent
dat de ontvanger tijdens de afkoelingsperiode de in beslag genomen bodemzaken niet
mag uitwinnen. Hij mag deze ook niet afvoeren, althans niet buiten de macht van
de gefailleerde of curator brengen. Daarmee moet de ontvanger wachten totdat de
afkoelingsperiode is afgelopen. Verhaal door de fiscus is aldus in de tweede en in
de derde fase opgeschort.

Is vóór de afkoelingsperiode een bodembeslag gelegd, dan kan de fiscus tijdens
de afkoelingsperiode niet tot uitwinning overgaan.

Is tijdens de afkoelingsperiode een bodembeslag gelegd dan kan de fiscus ook
daarna niet tot uitwinning overgaan, indien de beslagen eigenaar van de bodemzaak

76 Het bodembeslag is een executoriaal beslag. Art. 22 Invorderingswet geeft de derde de mogelijkheid
van verzet bij de directeur. Daarnaast heeft de derde de mogelijkheid van verzet op grond van art.
435 lid 3 Rv. In dat geval geldt het beslag jegens hem als conservatoir beslag.
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vóór het beslag op de in de wet (art. 63c lid 2 Fw) voorgeschreven wijze aanspraak
heeft gemaakt op afgifte jegens de curator. In lid 2 zit het verschil met het oude recht.

In de eerste situatie (beslag vóór de afkoelingsperiode) mag de curator die door
de fiscus beslagen bodemzaak van een derde niet vervreemden of ten aanzien daarvan
andere rechtshandelingen verrichten. Art. 453a Rv inzake de blokkerende werking
van het beslag op roerende zaken biedt de fiscus daartegen bescherming. Wel mag
de curator deze zaken gewoon blijven gebruiken. Wil de fiscus dat niet, dan kan de
fiscus deze eventueel in bewaring geven bij een (andere) bewaarder (dan de gefailleer-
de of de curator), indien dit voor het behoud van deze zaken redelijkerwijze noodzake-
lijk is (art. 446 lid 1 Rv).

In de tweede situatie (beslag tijdens de afkoelingsperiode) is van belang of de
derde op de door de wet voorgeschreven wijze aanspraak op afgifte van zijn zaak
heeft gemaakt. Is dit op de juiste wijze gebeurd, dan moet de curator eerst met die
derde afspraken maken over vervreemding en verbruik; wat betreft het gebruik evenzo,
tenzij er al een gebruiksrecht uit bijvoorbeeld de overeenkomst met de gefailleerde
voortvloeide. Is niet conform de wet aanspraak gemaakt, dan geldt de regeling zoals
hiervoor vermeld onder de eerste situatie.

De redactie van art. 63c lid 2 Fw is minder gelukkig
In art. 63c lid 2 is bepaald, dat het bodembeslag dat tijdens de afkoelingsperiode wordt
gelegd op een zaak die zich op de bodem van gefailleerde bevindt en die niet aan
hem toebehoort, niet kan worden tegengeworpen aan de eigenaar van de zaak of, als
daarop een pandrecht van een ander rust, aan die ander (cursivering MJA) indien deze
voordat het beslag was gelegd bij deurwaardersexploot aanspraak heeft gemaakt op
afgifte van de zaak.

‘Eigenaar van de zaak’ is mijns inziens bijvoorbeeld de leverancier onder eigen-
domsvoorbehoud of de lessor. In zoverre bestaat geen onduidelijkheid over 63c lid 2.
Is tijdens de afkoelingsperiode in het faillissement bodembeslag gelegd op een niet
aan de gefailleerde, maar aan een ander toebehorende zaak, dan beklijft dit bodem-
beslag alleen indien de beslagen (bodem)zaak zich op dat moment op de bodem van
gefailleerde bevindt. De leverancier onder eigendomsvoorbehoud of lessor kan de
zaak ten opzichte van de curator tijdens de afkoelingsperiode niet opeisen, maar wel
meteen na afloop daarvan, indien hij ten minste heeft gehandeld als voorgeschreven
in art. 63c lid 2 Fw. Op deze manier wordt voorkomen dat de fiscus de afkoelings-
periode nog kan gebruiken om zijn positie te verbeteren ten koste van de leverancier
die geraakt is door de afkoelingsperiode, zoals onder het oude art. 63a Fw nog moge-
lijk was.

Minder duidelijk is wie bedoeld kan zijn met ‘die ander’ die een pandrecht heeft
op een zaak van een ander? Volgens de wettekst gaat het om een beslag op een zaak
die zich op de bodem van de gefailleerde bevindt en die niet aan hem toebehoort,
maar waarop een pandrecht van een ander rust.

Wordt gedoeld op een ‘gewone’ stille pandhouder, dat is degene die een pandrecht
heeft op een zaak van de schuldenaar? Dat lijkt onwaarschijnlijk, want het bodem-
beslag op zaken van de gefailleerde vervalt door faillissement. En overigens wordt
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de positie van deze pandhouder ten opzichte van de fiscus ingevolge art. 21 lid 2 Inv.
gefixeerd per datum faillissement. Daaraan verandert de afkoelingsperiode niets.

Wordt gedoeld op een niet zo gewone pandhouder, de derde-pandhouder, zoals
door Salomons77 wordt gesteld? Denk bij een derde-pandhouder aan een Bank die
aan een leverancier krediet heeft verleend onder verband van verpanding van alle
handelsvoorraden die de leverancier overeenkomstig zijn bestemming bevoegd mag
doorleveren aan zijn later gefailleerde schuldenaar. Betreft die zaak bijvoorbeeld een
machine uit de handelsvoorraad van de leverancier, die op de bodem van de (nadien)
gefailleerde wordt geplaatst, dan is deze door de (nadien) gefailleerde verkregen zaak
belast met een stil pandrecht onder ontbindende voorwaarde van bevoegde vervreem-
ding door de later gefailleerde, waardoor het pandrecht van rechtswege tenietgaat
indien de voorwaarde wordt vervuld (art. 3:81 lid 2 onder b jo. 3:84 lid 4 BW).78 Deze
derde-pandhouder (Bank) heeft dus geen vordering op de later gefailleerde, maar op
de wederpartij van de gefailleerde (op de leverancier dus), anderzijds heeft de Bank
als derde-pandhouder niet veel meer aan een pandrecht op die zaak zodra deze wordt
doorgeleverd onder voormelde ontbindende voorwaarde, behalve indien de pandhouder
tijdig op de juiste wijze aanspraak heeft gemaakt op afgifte van de zaak voordat het
bodembeslag is gelegd.

De MvT79 biedt weinig houvast; daar wordt opgemerkt dat een bodembeslag niet aan
de eigenaar of pandhouder kan worden tegengeworpen indien de eigenaar de (bodem)-
zaken opeist voordat bodembeslag is gelegd. In de literatuur is vervolgens overigens
pas in 2005, heftig gediscussieerd over de precieze bedoeling en reikwijdte van art.
63c lid 2.80

Zo stelt Salomons dat een bodembeslag niet kan worden tegengeworpen aan de
derde-eigenaar of derde-pandhouder (cursivering MJA), indien deze vóórafgaand aan
het bodembeslag aanspraak heeft gemaakt op afgifte van de beslagen zaak.

Van Eijsden81 is de mening toegedaan dat art. 63c lid 2 Fw niet klopt, voor zover
daar wordt gesuggereerd dat tijdens faillissement de stille pandhouder van verpande
zaken van de schuldenaar/belastingschuldige door opeising bij deurwaardersexploot
zijn belangen tegenover de fiscus kan veiligstellen. Dat is niet verenigbaar met de
dwingende fixatie van art. 21 lid 2 Inv. Of art. 63c lid 2 zo gelezen moet worden
betwijfel ik, omdat bodembeslag op zaken van de gefailleerde vervalt door diens
faillissement. Maar Van Eijsden en Van Oers82 hebben wel gelijk dat sprake is van
een minder gelukkige redactie van het artikel ten opzichte van de stille pandhouder.

Wat daarvan zij, ik zou er geen bezwaar tegen hebben dat de stille derde-pandhou-
der met een pandrecht op zaken van de leverancier op de bodem van de later gefail-

77 Salomons (coördinerend raadsadviseur Ministerie van Justitie, Directie wetgeving), p. 47, spreekt
over een zaak van de derde-eigenaar en derde-pandhouder.

78 Aldus Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 779.
79 Kamerstukken II 1999-2000, 27 244, nr. 3, p. 18 (alinea 68).
80 Vgl. Van Eijsden, p. 43 en Tekstra 2005, p. 153.
81 Van Eijsden, p. 47.
82 Zie Vetter/Wattel/Van Oers, p. 236.
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leerde onder omstandigheden wél beschermd wordt tegen de fiscus, indien hij na afloop
van de afkoelingsperiode zijn rechten wil uitoefenen, mits hij zich maar op tijd –voor
de inbeslagname, op de juiste wijze heeft gemeld. Hoe die derde-pandhouder (Bank)
op de hoogte moet raken om tijdig te kunnen reageren, is mij niet meteen duidelijk,
maar tegen diens bescherming heb ik gelet op de doelstelling van de afkoelingsperiode
op zichzelf geen bezwaar. De reikwijdte van de afkoelingsperiode verandert daardoor
niet. Wel wordt zo voorkomen dat de fiscus (oneigenlijk) gebruik kan maken van
de afkoelingsperiode in het faillissement van de schuldenaar met wie de derde-pand-
houder als ik het goed zie, geen (leveranciers- of financierings)relatie heeft. Maar
zou dan overigens gelet op de consistentie van de wettelijke bepalingen niet hetzelfde
moeten gelden voor de vruchtgebruiker op die bodemzaak van een derde? Vgl. art.
63b lid 1 Fw.

5.6.3.2 Beschikkingsbevoegdheid

Stel dat de bodemzaak onder eigendomsvoorbehoud is geleverd of in financiële lease
is gegeven dan wel dat daarop een stil pandrecht rust. Stel voorts dat de curator ten
opzichte van de eigenaar dan wel de pandhouder bevoegd is tot gebruik etc. (De positie
van de curator tegenover de pandhouder en die tegenover de leverancier onder eigen-
domsvoorbehoud is hiervoor al besproken). Is de curator hiertoe dan ook bevoegd
tegenover de fiscus?

Zou de curator indien hij in het belang van de gezamenlijke schuldeisers/de boedel
de bodemzaak van de schuldenaar, waarop een pandrecht rust, of de bodemzaak van
een derde, zoals de leverancier onder eigendomsvoorbehoud, wil gebruiken etc.,
daardoor dan in een belangenconflict met de fiscus kunnen geraken?

Het (bodem)voorrecht van de fiscus ingevolge art. 21 Inv. rust op alle goederen
van de schuldenaar en is dus een algemeen voorrecht in de zin van art. 3:278 lid 2
BW. De fiscus heeft echter geen middel om zijn rechten in faillissement te effectueren.
De curator moet voor zijn belangen opkomen. Zo is ingevolge art. 57 lid 3 tweede
zin Fw de curator gehouden mede de belangen van bevoorrechte schuldeisers die in
rang boven de pandhouder gaan te behartigen. De curator oefent deze bevoegdheid
ten behoeve van de boedel uit. Daarbij dient de curator wel acht te slaan op de
volgorde van uitwinning in geval van een fiscaal voorrecht dat boven het stille pand-
recht op bodemzaken gaat, gelet op het Rijkaart-arrest.83 Omdat een voorrecht niet
als een beperkt recht zoals pand en hypotheek op een goed rust, kan de rechthebbende
over het goed vrij van dat voorrecht beschikken.84 De schuldenaar kan over de zaken
dus ten opzichte van de fiscus blijven beschikken. De curator kan dat dan ook ten
behoeve van de boedel. Het algemene voorrecht doet niet af aan het gebruiksrecht
van de curator.

83 HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745.
84 Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 914.
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Conclusie:
Of art. 63c Fw aan iedere pandhouder de mogelijkheid biedt aan de fiscus te ontsnap-
pen, blijkt niet duidelijk uit de formulering van dat artikel. Die duidelijkheid wordt
in ieder geval wel aan de eigenaar van een bodemzaak geboden door tijdig bij deur-
waardersexploot aanspraak te maken op afgifte van zijn zaak. Maar de vraag blijft
of aan een dergelijke regel als vervat in art. 63c nog wel behoefte bestaat.

Vriesendorp c.q. voormelde uitspraak van de Rb. Rotterdam dragen overtuigend
argumenten aan, dat vanaf het moment dat het eigendomsvoorbehoud is ingeroepen
en/of de overeenkomst is ontbonden, sprake is van reële eigendom van de leverancier
zodat een nadien gelegd bodembeslag van onwaarde is.

Het Hof Amsterdam inzake Singelus laat zien dat het wellicht nog eenvoudiger
kan door uit te gaan van de strekking van de afkoelingsperiode. Zo wordt benadrukt
dat de afkoelingsperiode een instrument voor de curator moet blijven en niet voor
andere crediteuren zoals de fiscus.

Maar het meest eenvoudig is mijns inziens toch nog steeds het leggen van bodem-
beslag tijdens de afkoelingsperiode te verbieden. Daardoor bereikt men tevens dat
de eerste fase in de verhaalsexecutie tijdens de afkoelingsperiode wordt opgeschort.

De noodzaak daartoe lijkt misschien minder dringend, nu het bodembeslag de
werking van de afkoelingsperiode als zodanig niet aantast en voorts de inwerking-
treding van art 63c Fw de pijn wat verzacht voor bepaalde personen die huns ondanks
in de afkoelingsperiode tijdens het faillissement worden betrokken. Maar vaststaat
dat het leggen van bodembeslag in feite de inleiding tot het verhaal door de fiscus
vormt. Het simpelweg verbieden van het leggen van een bodembeslag tijdens de
afkoelingsperiode is niet voor meerdere uitleg vatbaar, voorkomt discussies en zorgt
dus ook voor rust voor de curator. En daarmee wordt mede dat effect voor de eigenaar
en de pandhouder bereikt dat nu via de omweg van 63c Fw wordt beoogd.

5.7 Retentor

5.7.1 Vóór het faillissement

Het retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet aangegeven gevallen aan de
schuldeiser toekomt om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van de (roerende
of onroerende) zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering is voldaan.
De schuldeiser kan het retentierecht mede inroepen ten opzichte van derden met een
ouder (niet onbeperkt!) of nieuwer recht op die zaak, ingevolge art. 3:291 BW. Die
schuldeiser kan vervolgens zijn vordering op die zaak met voorrang verhalen, aldus
art. 3:292 BW. Overigens zal hij wel eerst een executoriale titel moeten verkrijgen
en executoriaal beslag onder zichzelf moeten leggen alvorens tot verkoop te kunnen
overgaan.85

85 Vgl. Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 937 e.v.
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Macht
Essentieel is dat de retentor de zaak in zijn macht heeft. Hij kan de zaak ook middels
een ander houden ingevolge art. 3:107 lid 4 BW. De retentor is dan middellijk houder
van de zaak. Voor de invulling van het begrip macht bij het retentierecht is het
onderscheid tussen roerende en onroerende zaken als object van het retentierecht van
belang.

Bij roerende zaken is een louter feitelijke heerschappij onvoldoende, er zal tevens
sprake moeten zijn van een rechtstitel, bijvoorbeeld een onderliggende rechtsverhou-
ding, zoals huur of bruikleen.86 Aan de andere kant is niet vereist dat de retentor de
zaak daadwerkelijk zelf in zijn macht houdt. Hij kan middels een ander houden, zoals
hiervoor opgemerkt.

Bij onroerende zaken is een feitelijke heerschappij zonder rechtstitel van belang
omdat het recht naar zijn aard niet kenbaar is uit de openbare registers.87

Overigens kan een schuldeiser een retentierecht op (on)roerende zaken slechts
uitoefenen indien hij houder is van de zaak – dat wil zeggen daarover direct of
indirect88 de naar verkeersopvatting, wet en uiterlijke omstandigheden te beoordelen
feitelijke macht uitoefent – in dier voege dat, in de terminologie van art. 3:290 BW
‘afgifte’ nodig is om de zaak weer in de macht van de schuldenaar of de rechthebbende
te brengen. Het houderschap van de schuldeiser eindigt bij (on)roerende zaken – zoals
art. 3:294 naar analogie van art. 3:117 lid 2 meebrengt – niet zolang de zaak niet in
de macht van de schuldenaar of rechthebbende komt.

Deze regels gelden ook indien het gaat om een retentierecht op een onroerende
zaak, met dien verstande dat hier in de regel de afgifte waardoor de zaak weer in de
macht van de schuldenaar of rechthebbende wordt gebracht geschiedt door haar te
ontruimen.89 Voor de werking van het retentierecht op onroerende zaken tegen derden
die hun vordering hebben verkregen nadat het retentierecht is ontstaan, is wel van
belang dat het op voldoende kenbare wijze door de retentor casu quo de aannemer
is uitgeoefend.90

Totdat de vordering is voldaan mag de retentor zijn verplichting tot afgifte van
de zaak (bij onroerende zaken zoals een winkelpand in de vorm van een ontruiming)
opschorten (bij onroerende zaken: weigeren te ontruimen) en de zaak onder zich
houden (bij onroerende zaken: weigeren een ander toegang tot de zaak te verschaffen),
maar een gebruiksrecht heeft hij niet.

Het retentierecht eindigt weliswaar doordat de zaak in de macht van de schuldenaar
of rechthebbende komt, tenzij de schuldeiser de zaak weer uit hoofde van dezelfde

86 Wel voldoende is de feitelijke macht van de gewezen huurder: deze heeft de zaak in zijn macht
zolang hij deze niet heeft afgegeven, zie hierna onder verhuurder; ook de vinder heeft feitelijke
macht hetzij als bezitter te kwader trouw hetzij als houder zodra hij aangifte bij de politie heeft
gedaan en de zaak voorlopig onder zich houdt voor de eigenaar. Zie art. 5:5 en 6 BW.

87 Vgl. Asser-Van Mierlo goederenrecht III, nr. 406.
88 Denk bij onroerende zaken aan de anti-kraakwacht.
89 HR 5 december 2003, RvdW 2003, 187 (Rabo/Fleuren r.o. 3.3).
90 HR 23 juni 1995, NJ 1996, 216 (Deen/van der Drift) en HR 6 februari 1998, NJ 1999, 303 (Winters/

Kantoor van de Toekomst).
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rechtsverhouding onder zich krijgt, maar de schuldeiser kan die uit zijn macht geraakte
zaak ook weer opeisen onder dezelfde voorwaarden als de eigenaar (zie art. 3:294
en 295 BW).

5.7.2 Tijdens het faillissement

Heeft een derde zaken die aan de schuldenaar toebehoren, in handen dan kan aan
die derde een retentierecht toekomen. Gaat die schuldenaar failliet, dan verliest de
retentor daardoor zijn recht niet ingevolge art. 60 Fw. Zodra de zaak zich in de macht
van de gefailleerde of de curator bevindt, is het retentierecht doorgaans geëindigd
op grond van art. 3:294 BW.

Ingevolge art. 60 lid 2 Fw heeft de curator de keuze de zaak op te eisen en te
verkopen91 óf de vordering te voldoen (lossing). Door die lossing komt de zaak terug
in de boedel.

De retentor op zijn beurt kan de curator een termijn stellen,92 waarbinnen de curator
zijn bevoegdheden uit lid 2 dient uit te oefenen. Oefent de curator de bevoegdheid
niet uit binnen die termijn, dan verkrijgt de retentor het (begerenswaardige) recht van
parate executie. Aldus is er in faillissement een afwijking van de regels van het gemene
recht, nu er voor het uitoefenen van het recht van parate executie geen executoriale
titel nodig is, hetgeen buiten faillissement wél het geval is. Het recht van retentie is
een sterke bevoegdheid, vooral in de situatie dat de vordering van de retentor gering
is in verhouding tot de waarde van de zaak,93 maar overigens vraag ik mij af of dit
ook moet leiden tot de conclusie dat hij in faillissement is overbedeeld.94

Overigens moet de retentor op grond van de wet wel voor zich zelf zorgen; de
curator hoeft ten behoeve van hem geen oogje in het zeil te houden. Art. 57 lid 3
Fw is hier niet van toepassing: de retentor heeft geen voorrecht dat boven dat van
andere schuldeisers gaat maar een voorrangspositie.

91 De retentor moet dan wel bijdragen in de algemene faillissementskosten. Daarom kan deze optie
onder omstandigheden voor de curator profijtelijker zijn dan lossing.

92 Deze termijn kan door de rechter-commissaris worden verlengd, zie art. 60 lid 3 Fw, maar deze
wordt in geval van een afkoelingsperiode geschorst ingevolge art. 63a lid 3 Fw.

93 Polak 2005, p. 141.
94 Zoals Verstijlen 2006a, p. 120-121 stelt; wetstechnisch kan dat zo lijken, maar in de faillissements-

praktijk eist de curator meestal de zaak van de retentor op, die dan moet delen in de algemene
faillissementskosten; indien de boedel negatief is, ontvangt hij niets.



102 De afkoelingsperiode en de opschorting van de bevoegdheid

5.7.3 Tijdens de afkoelingsperiode

5.7.3.1 Verhaal

De volgende situaties kunnen zich voordoen:
- De retentor heeft een vonnis verkregen voor faillissement en wil tenuitvoerlegging

daarvan. Aan dit vonnis inzake zijn bevoegdheid tot verhaal op een zaak van de
schuldenaar heeft de retentor in faillissement niet veel: dat kan hij niet ten uitvoer
leggen (33 Fw). De afkoelingsperiode verandert daar niets aan.

- De retentor heeft ter zake van zijn bevoegdheid tot verhaal een termijn gesteld
aan de curator. Die termijn wordt ingevolge art. 63a lid 3 tijdens de afkoelings-
periode geschorst.95

- De retentor heeft het recht van parate executie al verworven op het moment dat
de afkoelingsperiode wordt afgekondigd. Door de afkoelingsperiode wordt het
recht van parate executie opgeschort.

Zo krijgt de curator tijd om te onderzoeken of het retentierecht geldig is en terecht
jegens de schuldenaar en/of de schuldeisers van zijn failliet wordt uitgeoefend. Mis-
schien is het tenietgegaan. Maar de curator heeft de tijd soms ook nodig, omdat zich
bij het retentierecht vaak gecompliceerde situaties voordoen, waarbij sprake is van
samenloop van het retentierecht met dat van pand- en hypotheekrecht op dezelfde
zaak. De curator kan de tijd ook gebruiken om de zaak waarop de retentor zijn recht
wil uitoefenen, weer onder zich te krijgen door voldoening van het bedrag aan de
retentor. Dit zal de curator sterker overwegen naarmate de zaak van groter belang
is voor de bedrijfsvoering.

5.7.3.2 Beschikkingsbevoegdheid

Zolang de retentor de zaak feitelijk in zijn macht heeft is het gebruik en verbruik door
de curator niet aan de orde. Overigens heeft de retentor doorgaans zelf ook geen
gebruiksrecht van de zaak; wel heeft hij een zorgplicht (goed huisvader).96

Wel lijkt mij vervreemding mogelijk door de curator, maar dat zal de curator niet
veel baat brengen. Immers indien het een roerende zaak betreft, is vervreemding door
de curator mogelijk via art. 3:115 onder c BW resp. de akte van art. 3:95 BW, indien
het een registergoed betreft via art. 3:89 BW, telkens onder de last van het retentie-
recht: de retentor kan in geval van vervreemding zijn retentierecht ‘gewoon’ tegen
de opvolgende eigenaar inroepen (art. 3:291 lid 1 BW).

95 Zie nader hoofdstuk 4.7.
96 Aarts nr. 477 spreekt zelfs over een gebruiksverbod. Vgl. voor het huidige recht art. 7:602 en 603

BW.
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5.8 Verrekeningsbevoegde

5.8.1 Vóór het faillissement

Voor het faillissement van zijn schuldeiser kan de schuldenaar met een verrekenings-
bevoegdheid zijn schuld aan de wederpartij door middel van verrekening met een
tegenvordering op die wederpartij voldoen, mits voldaan is aan de vereisten van art.
6:127 leden 1, 2, 3 BW, waarin onder meer is bepaald dat de schuld en vordering
niet in gescheiden vermogens vallen. Zie voor verrekening van de tegenvordering
ondanks overgang van de vordering onder bijzondere titel in het bijzonder art. 6:130
BW: zodanige verrekening is mogelijk mits de tegenvordering uit dezelfde rechtsver-
houding als de overgegane vordering voortvloeit of al vóór de overgang aan hem is
opgekomen en opeisbaar geworden.

Verrekening kan worden bewerkstelligd door het uitbrengen van een verklaring
(art. 6:127 lid 1 BW); een dergelijke verklaring is niet altijd nodig; soms geschiedt
verrekening van rechtswege (ingevolge overeenkomst of rekening-courant verhouding,
art. 6:140 BW). Gaat de schuldenaar na het beroep van diens schuldeiser op verreke-
ning failliet, en is sprake van paulianeus handelen of van schuldovername te kwader
trouw (54 Fw) dan kan de curator zich achteraf altijd nog bedienen van de bepalingen
uit de Faillissementswet, om aan de gevolgen van de verrekening te ontkomen.

5.8.2 Tijdens het faillissement

De contouren van de (ruimere) verrekeningsbevoegdheid in faillissement worden
bepaald door art. 53 Fw: zijn vordering en schuld ontstaan vóór faillietverklaring of
vloeien deze voort uit handelingen vóór de faillietverklaring met de latere gefailleerde
verricht, dan kan verrekend worden. Zelfs het feit dat de vordering van de schuldeiser
nog niet opeisbaar is, hoeft aan verrekening niet in de weg te staan. Vergelijking van
art. 53 Fw met art. 6:130 BW leert dat de schuldeiser dus soms bevoegd is tot verreke-
ning in situaties, waarin hij dat buiten faillissement niet zou zijn. De gedachte die
daaraan ten grondslag ligt, is de billijkheid die met zich brengt dat iedere schuldeiser
van de failliet zijn schuld aan de failliet als ‘onderpand’ mag beschouwen.97 Tijdens
faillissement is verrekening overigens wel mogelijk met een schuld aan de gefailleerde,
niet met een schuld aan de gezamenlijke schuldeisers.98 Vgl. 6:127 lid 3 BW over
de gescheiden vermogens.

Verrekening heeft zowel een betalingsfunctie als een zekerheidsfunctie. Tijdens
faillissement staat de zekerheidsfunctie van verrekening voorop.99 Gevolg daarvan
is dat de verrekeningsbevoegde feitelijk voorrang krijgt boven andere schuldeisers

97 Van der Feltz I, p. 462/463.
98 HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597 (Peeters q.q./Gatzen).
99 Faber 2005, p. 588.
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van gefailleerde, in tegenstelling tot de wettelijke voorrang van pandhouder en hypo-
theekhouder.

5.8.3 Tijdens de afkoelingsperiode

5.8.3.1 Verhaal

Indien de schuldeiser op grond van art. 53 Fw een bevoegdheid tot verrekening heeft
in het faillissement van zijn schuldenaar, rijst de vraag of hij deze bevoegdheid
behoudt tijdens de afkoelingsperiode.

Het gaat bij verrekening om een geldvordering. Een geldvordering is een goed
in de zin van art. 3:1 BW. In art. 63a is sprake van goederen. Van die goederen is
een geldvordering in dat artikel niet uitgezonderd.

Is hier sprake van opeising of van verhaal?
Volgens Faber kan verrekening niet worden aangemerkt als het nemen van verhaal
op tot de boedel behorende goederen, noch als opeising van goederen die zich in de
macht van de gefailleerde of de curator bevinden. Verrekening lijkt alleen maar op
verhaal, zo stelt hij.100 Hij vindt voorts onjuist dat de verrekeningsbevoegde eerst
een ruimere bevoegdheid tot verrekening krijgt in art. 53 Fw om die vervolgens weer
af te pakken tijdens de afkoelingsperiode. Ik deel niet zijn zienswijze, dat geen sprake
is van verhaal, wel dat geen sprake is van opeising.

Verrekening is een wijze van tenietgaan van verbintenissen, maar volgens de
uitspraken van de Hoge Raad de afgelopen jaren vindt verrekening plaats door middel
van verhaal. De Hoge Raad kiest ten minste voortdurend voor de formulering dat de
verrekeningsgerechtigde zijn vordering – al dan niet – kan verhalen door middel van
verrekening.101

In de MvT op de Faillissementswet uit 1893 is al te lezen dat de toenmalige
wetgever de verrekenbare vordering als een onderpand voor verhaal ziet: ‘de schuldver-
gelijking is het middel, dat hem wordt gegeven, om zijne vordering op dit onderpand
te verhalen.’102 Ook de huidige wetgever geeft er naar aanleiding van de implemen-
tatie van de richtlijn inzake financiëlezekerheidsovereenkomsten blijk van verrekening
als een middel strekkende tot verhaal te zien.103 En in de literatuur wordt gesteld

100 Faber 2005, p. 515.
101 Zie bijvoorbeeld: HR 22 april 2005, NJ 2006, 56 (Reuser q.q./Postbank): art. 33 lid 2 Fw heeft tot

gevolg dat de beslagen vordering in het faillissement valt en daarmee strekt tot verhaal (…weglating
MJA), maar brengt niet mee (…) dat de beslaglegging in de weg staat aan verhaal door verrekening;
HR 9 juli 2004, NJ 2004, 618 (Bannenberg q.q. /NMB- Heller): art. 53 Fw verzet zich daartegen
niet, reeds omdat het verhaal niet plaatsvindt langs de weg van verrekening.

102 Van der Feltz I, p. 462.
103 Kamerstukken II, 2004/5, 30 138, nr. 3, p. 18.
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dat de schuldeiser met een recht van verrekening zich (als enige) op de vordering
van de gefailleerde kan verhalen.104

Maar zelfs als verrekening niet gezien kan worden als verhaal, dan is het in ieder
geval te beschouwen als de eerste stap bij het nemen van het verhaal op de boedel,
te weten het innen van de vordering door het uitbrengen van de verrekeningsverklaring
ingevolge art. 6:127 lid 1 BW. De tweede stap is dan dat men zich voldoet uit de
opbrengst.

Om twee redenen is het moeilijker om verrekening te zien als opeising. Dat zou
kunnen voor zover het om een opeisbare vordering gaat. Maar in faillissement is ook
verrekening mogelijk van niet-opeisbare vorderingen ingevolge art. 53 Fw. Bovendien
zie ik als probleem dat de vordering zich niet in de macht van de curator of gefailleer-
de bevindt.

Gesteld dat zoals boven betoogd, verrekening onder verhaal valt, wat pleit er dan
vóór om verrekening door de afkoelingsperiode te laten beheersen met andere woorden:
niet toe te laten tijdens de afkoelingsperiode?

Door verrekening verdwijnt er (wellicht voortijdig) een goed uit de boedel.105

Het insolventierisico van de verrekeningbevoegde ligt dan (onnodig) bij de gefailleerde.
Uitgangspunt van het faillissement is om schuldeisers gelijk te behandelen. De

ratio van de afkoelingsperiode is om schuldeisers met een wettelijke voorrangspositie
en die met een feitelijke voorrangspositie een pas op de plaats te laten houden,
teneinde de curator tijd en gelegenheid te geven orde op zaken te stellen. Waarom
zou men wel de schuldeiser van gefailleerde die toevallig een zaak van de gefailleerde
onder zich heeft, een halt toeroepen (retentierecht), maar niet de schuldeiser die een
geldvordering heeft? Een geldvordering is weliswaar geen zaak, maar gewoon een
ander vermogensbestanddeel. Zit het verschil in afgifte van de zaak en voldoening
van een geldvordering? Ik zou zeggen van niet omdat er in beide gevallen een bepaald
activum uit de boedel verdwijnt!

Na afloop van de afkoelingsperiode heeft de schuldeiser alsnog de mogelijkheid
zich te verhalen of de verruimde mogelijkheid tot verrekenen, zoals in beide gevallen
door de wetgever beoogd.

Terzijde merk ik nog het volgende op. Stel dat de curator de schuldeiser wil
noodzaken tot betaling van zijn (kleinere) schuld aan de gefailleerde, dan kan de
schuldeiser gewoon een opschortingsrecht op grond van art. 6:52 dan wel art. 6:262
BW gebruiken. Op deze wijze wordt ondervangen dat de curator het geld van de
verrekeningsbevoegde gebruikt/verbruikt als goedkoop krediet en achteraf niet kan
terug betalen. Stel dat de curator de schuldeiser wil noodzaken tot betaling van zijn
grotere schuld aan gefailleerde dan is de schuldeiser in ieder geval tot betaling van
het meerdere gehouden.106

104 Aldus Verstijlen 1998, p. 67.
105 Kortmann 1994, p. 161 acht niet ondenkbaar dat door een auteur gesteld wordt dat verrekening wel

in strijd met de afkoelingsperiode is, omdat er in wezen wel een goed uit de boedel verdwijnt.
106 Vgl. Faber 2005, p. 515 over de dilatoire exceptie. Zoals hierboven blijkt, vind ik zijn suggestie

te ver gaan om de schuldeiser zonder meer niet zijn schuld aan de boedel te laten betalen.
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Conclusie: door verrekening tijdens de afkoelingsperiode niet toe te staan, wordt
alleen de zekerheidsfunctie aangepakt net zoals bij andere schuldeisers met een
voorrangspositie.

5.9 Verhuurder

5.9.1 Vóór het faillissement

Huur kan betrekking hebben op diverse objecten, elk met hun eigen toepasselijke
huurrechtregeling.107 In geval van beëindiging van de huurovereenkomst met betrek-
king tot een roerende zaak dient afgifte van het gehuurde te geschieden. Is sprake
van een onroerende zaak dan dient afgifte na het einde van de huurovereenkomst te
geschieden in de vorm van ontruiming. Van belang daarbij is goed te onderscheiden
of sprake is van huur van ‘overige’ gebouwde onroerende zaken in de zin van art.
7:230a (ik duid dit verder kortheidshalve, maar niet geheel juist, aan als art. 7:230a
BW-overige bedrijfsruimte) of van huur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290
BW enerzijds en van woonruimte anderzijds in verband met de vraag of de huurover-
eenkomst door opzegging van de verhuurder wel eindigt en of de verhuurder daarna
zonder meer kan ontruimen. Voor dit onderwerp draait het om ontruiming.

Voor de huurder van art. 7:290 BW bedrijfsruimte is ook de mogelijkheid van
indeplaatsstelling (art. 7:307 e.v. BW) van belang.

Overige bedrijfsruimte (art. 7:230a BW)
Deze huurovereenkomst eindigt door opzegging van de verhuurder, maar na einde
van de huurovereenkomst moet de verhuurder de huurder eerst nog schriftelijk de
ontruiming aanzeggen (voor het geval hij dat al niet tegelijk met de opzegging heeft
gedaan).

De huurder op zijn beurt kan ontruimingsbescherming aan de rechter vragen; in
beginsel krijgt hij die ontruimingsbescherming, tenzij zich een van de gevallen van
7:230a BW lid 2 voordoet, bijv. als hij zelf heeft opgezegd. De indiening van het
verzoek schorst de verplichting om tot ontruiming over te gaan.

Bedrijfsruimten (art. 7:290 BW)
De huur eindigt in beginsel niet door opzegging. (Zie voor de opzeggingsformaliteiten
art. 7:293 BW). De huur duurt na de opzegging door de verhuurder voort totdat de
rechter op de vordering van de verhuurder onherroepelijk heeft beslist (art. 7:295 BW
lid 1). De rechter stelt het tijdstip vast waarop de huur zal eindigen (art. 7:295 BW
lid 2). Bij toewijzing van deze vordering van de verhuurder stelt de rechter tevens
het tijdstip van de ontruiming vast. (art. 7:296 lid 5). Om te ontruimen heeft de
verhuurder deze ontruimingstitel nodig.

107 Zie voor een schematisch overzicht daarvan: Oldenhuis e.a., p. 10.
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Woonruimte
De huur duurt na opzegging door de verhuurder voort: de huur blijft van kracht tot
de rechter onherroepelijk heeft beslist op een vordering van de verhuurder (art. 7:272
BW lid 1). De rechter stelt het tijdstip vast waarop de huurovereenkomst zal eindigen
(art. 7:272 BW lid 2).

Bij de toewijzing van de vordering tot huurbeëindiging, stelt de rechter tevens
het tijdstip van de ontruiming vast (art. 7:273 lid 3).

Er zit dus een duidelijk onderscheid in het systeem van art. 7:290-bedrijfsruimte en
art. 7:272 woonruimte enerzijds en art. 7:230a anderzijds. Alleen in het laatste geval
eindigt de overeenkomst door opzegging, maar is de ontruiming geschorst. De huur-
overeenkomst van de andere bedrijfsruimte en van de woonruimte eindigt door een
uitspraak van een rechter; die uitspraak bevat tevens de ontruimingstitel.

5.9.2 Na faillietverklaring: 39 Fw

Einde van de overeenkomst
Tijdens faillissement kan iedere huurovereenkomst worden beëindigd door opzegging.
De termijn bedraagt maximaal drie maanden. Een opzegging ingevolge art. 39 Fw
leidt automatisch tot het einde van de huurovereenkomst.108

Voor de huurder is dan van belang dat een opzegging buiten werking kan blijven
in geval dat de verhuurder zijn bevoegdheid om op te zeggen heeft misbruikt (art.
3:13 BW) dan wel dat toepassing van art. 39 Fw in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (art. 6:2 BW).
Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien geen sprake is van daadwerkelijke of dreigende
wanbetaling.109 Deze aantasting van de opzegging kan de huurder alsnog enige be-
scherming bieden.

Ontruiming
Is de huurovereenkomst beëindigd door opzegging of ontbinding door de verhuurder,
dan behoort het huurrecht niet meer tot de boedel. Wordt in het vonnis de ontruiming
gelast, dan is toegestaan dit vonnis ook tijdens faillissement van de huurder ten uitvoer
te leggen en het gehuurde daadwerkelijk te ontruimen: het gaat namelijk bij de
ontruiming niet om executie tot verhaal van schulden. Ontruiming raakt de boedel
op zichzelf niet.110 Niet van belang is daarom of het ontruimingsvonnis is verkregen
vóór faillissement of na faillissement, in dit laatste geval mits de stukken van het
geding al voor de faillietverklaring tot het geven van een beslissing al aan de rechter

108 Aldus Evers, nr. 5.3.9.1.
109 Vgl. Kerpestein, nr. 5.6.3. Zie voor jurisprudentie Kerpestein, nr. 5.6.1 en Evers, nr. 5.3.9.1.
110 Vgl. Kamerstukken I 1995-1996, 22 969 en 23 429, nr. 34 b, p. 3.
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waren overgelegd (art. 30 Fw).111 Overigens kan ook een ontruimingsvonnis worden
verkregen als men de procedure na faillietverklaring begint.

Ontruimingsbescherming
Alleen ingeval van art. 7:230a-overige bedrijfsruimte komt de huurder vanaf de datum
van opzegging ontruimingsbescherming toe. Deze ontruimingsbescherming van de
huurder blijft ook na opzegging ex art. 39 Fw in stand. De bevoegdheid van de huurder
om deze bescherming in te roepen op grond van art. 7:230a BW kan tijdens het
faillissement door de curator worden uitgeoefend.112

Ontruimingstitel?
Betreft het bedrijfsruimte van art. 7:290 BW dan staat na de opzegging wel het einde
van de overeenkomst vast, maar nog niet tegen welke datum ontruimd moet worden.
Gelet op het systeem in de wet lijkt mij nodig dat de verhuurder ingevolge art. 7:296
lid 5 BW daarvoor dus nog wel een ontruimingstitel haalt bij de rechter.113 Die
ontruimingstitel lijkt dan ook nodig voor ontruiming van woonruimte gelet op art.
7:273 lid 3 BW.

Indeplaatsstelling
De huurder van art. 7:290-bedrijfsruimte kan indeplaatsstelling (art. 7:307 e.v. BW)
vorderen. De vraag is of ook de curator die de onderneming tezamen met de lopende
huur overeenkomst wil verkopen, deze mogelijkheid nog kan benutten. De meningen

111 Voor WSNP zaken heeft de wetgever daarover inmiddels een ander standpunt ingenomen dan destijds.
Vgl. Kamerstukken I 1995- 1996, 22 969 en 23 429, nr. 34 b, p. 3 met Kamerstukken 29 942 inzake
art. 305 lid 2 (nieuw) Fw: is een ontruimingsvonnis inzake woonruimte uitgesproken voor toelating
tot de WSNP, dan wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis opgeschort voor de duur van de
schuldsanering, mits de lopende huurpenningen tijdig worden voldaan.

112 HR 22 juli 1991, NJ 1991, 748 (ADB/Planex).
113 Ik vind voor mijn standpunt dat art. 39 Fw wel de huurbeschermingsregels in het BW doorbreekt,

maar dat de verhuurder die ingevolge art. 7:290 en 272 BW wil ontruimen, dan nog wel eerst een
ontruimingstitel moet halen, geen steun in door mij geraadpleegde boeken van huurrechtspecialisten.
De vraag of de verhuurder ingevolge de bepalingen uit het BW een (aparte) ontruimingstitel moet
halen ook al is de huur beëindigd ingevolge art. 39 Fw, wordt eenvoudigweg niet gesteld, althans
niet door Evers, p. 86 e.v., Kerpestein, p. 299 e.v. of Oldenhuis e.a. p. 107 e.v. Overigens vind ik
die steun ook niet bij insolventierechtspecialisten; ook zij besteden aan deze kwestie voor zover
mij bekend geen aandacht.
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daarover zijn verdeeld.114 Voorwaarde lijkt mij dat sprake moet zijn van een zittende
huurder: de huur mag niet beëindigd zijn en het pand moet nog niet zijn ontruimd.

In de praktijk blijkt de afkoelingsperiode overigens een breekijzer te kunnen
vormen om ook bij een geëindigde huurovereenkomst door het tegenhouden van de
ontruiming een indeplaatsstelling af te dwingen. Zie nader onder 5.9.3.1.

5.9.3 Tijdens de afkoelingsperiode

5.9.3.1 Opeising

De volgende situaties laten zich denken.

- De huur is nog niet opgezegd op het moment dat een afkoelingsperiode wordt
bepaald

Kan opzegging dan nog en zo ja, met welk gevolg? Tijdens faillissement kan de huur
worden opgezegd (39 Fw). Dit kan ook tijdens de afkoelingsperiode. Het opzeggen
van een huurovereenkomst is niet aan te merken als opeising. Die bevoegdheid tot
opeising ontstaat pas bij het einde van de overeenkomst, waarvoor de huuropzegging
slechts een voorwaarde is.115

Ook de Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat een beschikking als bedoeld
in art. 63a Fw zich niet verzet tegen het doen van een huuropzegging overeenkomstig
art. 39 Fw, maar slechts tegen het eindigen van de huurovereenkomst tijdens de
afkoelingsperiode. De opzegging tegen een dag vallende in die periode wordt geconver-
teerd in een opzegging tegen de eerste dag na afloop daarvan.116 Dat betekent dus
haars inziens dat de afkoelingsperiode in feite ook kan leiden tot verlenging van de

114 Oldenhuis e.a., p. 109: gelet op een van de uitgangspunten van het contractenrecht, dat men vrij
is zijn wederpartij te kiezen, dient art. 307 bij faillissement beperkt te worden uitgelegd. De strekking
is immers een goeddraaiende huurder de helpende hand te bieden, zodat gedane investeringen kunnen
worden teruggekregen. In een faillissementssituatie gaat het echter niet meer om de gerechtvaardigde
belangen van de huurder maar om die van de gezamenlijke schuldeisers. Evers, nr. 5.3.9.2, p. 89:
ingevolge art. 39 Fw eindigt de huurovereenkomst inzake: 290 bedrijfsruimte uiterlijk drie maanden
na opzegging door de verhuurder, tenzij de opzegging in strijd is met redelijkheid en billijkheid
of moet worden gekwalificeerd als misbruik van recht. Een vordering van de curator tot indeplaatsstel-
ling heeft, indien de verhuurder is overgegaan of nog overgaat tot opzegging op grond van art. 39
Fw slechts zin indien deze opzegging in strijd met de redelijkheid en billijkheid of als misbruik
van recht moet worden gekwalificeerd.

115 Aldus Ktr. Gouda 22 december 1994, NJ kort 1995, 22; Hof Den Haag 22 november 1995, NJ 1997,
238 dat over deze zaak in appel moest oordelen, kwam tot een iets andere beslissing daar dit hof
er anders dan het kantongerecht van uitging, dat wel sprake was van opeising in de zin van art.
63a Fw, omdat het in aanmerking nam dat de brief van de verhuurder, waarin de huur werd opgezegd,
tevens strekte tot ontruiming. Gegeven dat uitgangspunt zou de rechtshandeling waarbij de huur
werd opgezegd en de ontruiming aangezegd tegen 1 april 1994 nietig zijn tijdens de afkoelings-
periode. De nietige opzegging wordt geconverteerd in een geldige opzegging tegen het einde van
de afkoelingsperiode.

116 Rb. Den Haag 13 maart 1996, NJ 1997, 714.
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termijn van opzegging. Dat zou handig zijn voor de curator indien de boedel belang
heeft bij een verzoek tot indeplaatsstelling. Maar systematisch gezien valt hier wel
het nodige op af te dingen: als de verhuurder opzegt, is er geen sprake van dat de
verhuurder ter zake van zijn bevoegdheid tot opzeggen een termijn aan de curator
stelt om zijn standpunt te bepalen; door op te zeggen tegen een bepaalde termijn,
eindigt de huurovereenkomst.

- De huur is beëindigd en er is een ontruimingsvonnis gewezen voor aanvang van
of tijdens de afkoelingsperiode. Kan een tegen de ex-huurder gewezen ontruimings-
vonnis tijdens de afkoelingsperiode ten uitvoer worden gelegd?

Is ontruiming te kwalificeren als verhaal of als opeising? Deze vraag is meerdere malen
vooral in de schuldsaneringsregeling aan de orde geweest, waarin een soortgelijke
afkoelingsperiode als die in faillissement kan worden bepaald, met dit verschil dat
de afkoelingsperiode in de schuldsanering telkens opnieuw kan worden verlengd door
de rechter-commissaris totdat het vastgestelde saneringsplan in kracht van gewijsde
is gegaan.117 In faillissement kan de afkoelingsperiode maar eenmaal worden ver-
lengd.118 De problematiek inzake de ontruiming bij verhuur is overigens gelijk in
faillissement en schuldsanering. Daarom neem ik mede de jurisprudentie in WSNP-
zaken op dit punt in ogenschouw.

Een van de eerste uitspraken over deze kwestie is afkomstig van de Pres. Rb.
Amsterdam, die in de casus zoals hierboven onder ‘tijdens faillissement van de
huurder’ uiteengezet, in kort geding oordeelt dat onder het opeisen van goederen tevens
de tenuitvoerlegging van een executoriale titel tot ontruiming van dat goed is begre-
pen;119 hij verbiedt diezelfde middag nog aan Y om het ontruimingsvonnis ten uitvoer
te leggen.

Het lijkt mij juist ontruiming te zien als een vorm van opeising.120 Bij een ontrui-
ming eist de verhuurder niet het huurrecht op, maar de zaak. Dit is het gehuurde, dat
de huurder zonder recht of titel (na het beëindigen van de huurovereenkomst) in zijn
feitelijke macht heeft.121 Zodra het huurrecht is geëindigd, bevindt het huurrecht
zich niet meer in de boedel; er is dus geen verhaal meer mogelijk.

Het feit dat de huurder zonder recht of titel in het gehuurde verblijft, is niet
relevant voor de vraag of hij het gehuurde nog in zijn macht heeft.122 Zolang de
ex-huurder het huis of winkelpand niet heeft ontruimd, heeft hij het in zijn macht.
Ik ga hier voorbij aan de juridisch interessante kwestie of de ex-huurder ontruimd

117 Een wijziging van deze kwestie staat op stapel door een voorgestelde nieuwe bepaling in art. 305
lid 2 Fw, dat tenuitvoerlegging van een vonnis tot ontruiming wegens een oude huurschuld, dat
is uitgesproken voor de toelating tot de schuldsanering, tijdens de WSNP niet meer wordt toegestaan.

118 Vgl. art. 309 Fw met art. 63a Fw.
119 Pres. Rb. Amsterdam 25 juni 1993, rolnummer KG 93/1717, niet gepubliceerd.
120 Evenzo Hof Den Haag 28 november 2000, WR 2001, nr. 2 en Fikkers in: WR 2001, p. 10.
121 Evenzo Van Hees in zijn noten onder Pres. Rb. Dordrecht 11 februari 1999, JOR 1999, 154 en Pres.

Rb. Zwolle 16 december 1999, JOR 2000, 19; Fikkers 2001, p. 10.
122 Ten onrechte anders: Pres. Rb. Dordrecht 11 februari 1999, JOR 1999, 154. Zie daarover Van Hees

2003, p. 8.
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heeft indien hij wel de sleutels heeft afgegeven maar in het pand gifvaten heeft
achtergelaten.123 Tijdens de afkoelingsperiode is opeising van zaken in de macht
van gefailleerde of de curator verboden. Dat betekent dat dan een ontruiming zonder
machtiging van de rechter-commissaris niet mogelijk is.

Mocht destijds de huurovereenkomst beëindigd zijn wegens overlast, dan kan
aangewezen zijn dat de verhuurder aan de rechter-commissaris een machtiging vraagt
om toch tijdens de afkoelingsperiode nog tot tenuitvoerlegging van het ontruimings-
vonnis te mogen overgaan. Ook kan de verhuurder bijvoorbeeld hoger beroep aanteke-
nen tegen de verlenging van de afkoelingsperiode.

Kan na een verkregen ontruimingsvonnis, dat nog niet ten uitvoer is gelegd, (alsnog)
indeplaatsstelling worden gevorderd? Dat lijkt mij in het algemeen niet het geval.
Dit antwoord werk ik hieronder uit, nadat ik eerst een voorbeeld uit de praktijk
uiteengezet heb.

Er kan de curator veel aan gelegen zijn om ontruiming te voorkomen. Een aardige
illustratie daarvan geeft de casus die ten grondslag ligt aan de beschikkingen van de
Rb. Haarlem.124 Bij vonnis van 8 juni 1993 is X in staat van faillissement verklaard.
Ten tijde van de faillietverklaring is X krachtens een met Y gesloten huurovereenkomst
(onder)huurder van een perceel, waarin ondermeer een restaurant werd gedreven. Een
paar maanden eerder is X bij vonnis in kort geding op vordering van Y wegens
huurachterstand veroordeeld tot ontruiming van dit perceel. Op de dag van faillietver-
klaring van X heeft Y dat vonnis nog niet ten uitvoer gelegd. Wanneer Y een koper
heeft gevonden voor de goodwill van het in het pand uitgeoefende restaurantbedrijf,
is Y voornemens de ontruiming te doen plaatsvinden op 28 juni 1993. De curator
heeft dan inmiddels ook een potentiële koper voor de goodwill gevonden en acht niet
uitgesloten dat hij door een ander in de plaats van X als huurder te stellen de goodwill
ten goede kan laten komen aan de boedel. Voorwaarde voor deze constructie van de
curator is, dat de gefailleerde en de zijnen het pand nog niet hebben ontruimd. Om
ontruiming te voorkomen vraagt de curator mondeling aan de rechter-commissaris
om een afkoelingsperiode te bepalen. Dat verzoek wordt diezelfde dag nog zonder
meer ingewilligd. De rechter-commissaris bepaalt daarin een afkoelingsperiode, waarin
de betreffende bevoegdheden van verhaal en opeising in het bijzonder voor zover
het betreft het bij gefailleerde in gebruik zijnde perceel, niet dan met machtiging van
de rechter-commissaris kan worden uitgeoefend.125

123 Zie over dit onderwerp: A.A.J. Smelt, Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogens-
recht, proefschrift Groningen 2006.

124 Rb. Haarlem (R-C) 25 juni 1993, F 93/162 en Rb. Haarlem 30 juni 1993, rekestnummer H 93/302,
F 93/162, beide uitspraken zijn niet gepubliceerd, maar kenbaar uit Van der Aa, 1994, p. 107 e.v.
Zie ook Pres. Rb. Den Haag 23 november 1994, KG 1994, 453.

125 De rechter-commissaris had zijn beschikking niet zozeer beperkt tot de verhuurder, maar daaraan
wel een speciale toevoeging in zijn beslissing gewijd. De rechter-commissaris had ook voorwaarden
aan die beschikking kunnen verbinden. In het onderhavige geval had de voorwaarde kunnen luiden
dat de curator zich garant zou stellen voor de betaling van de door de betrokken schuldeiser te maken
kosten voor het afgelasten van de ontruiming, maar dat had hij niet gedaan.
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De afkoelingsperiode kan wel een ontruiming tegenhouden, indien ervan uit gegaan
wordt dat ontruiming als opeising kan worden gekwalificeerd. Maar art. 63a Fw kan
niet worden aangewend om een ander wetsartikel zoals art. 7:307 BW opzij te zetten
om de curator een indeplaatsstelling te laten afdwingen, indien niet is voldaan aan
de vereisten daarvoor die art. 7:307 BW stelt. Zo gaat art. 7:307 BW uit van een
huurder, hetgeen wil zeggen dat de huur nog loopt. Daarvan is geen sprake meer als
de huur beëindigd is. Dit wordt anders indien de huurbeëindiging voorwaardelijk is
dan wel in strijd is met de redelijkheid en billijkheid dan wel wegens misbruik van
recht terzijde moet worden geschoven.126

- De huur is beëindigd maar er is nog geen ontruimingsvonnis. Kan dan in rechte
ontruiming worden gevorderd al dan niet onder voorwaarde van het eindigen
van de afkoelingsperiode?

Soms beschikt de verhuurder wel over een vonnis waarin het huurrecht is beëindigd,
maar heeft hij om hem moverende reden nog geen ontruiming gevorderd. Het huurrecht
behoort niet meer tot de boedel, maar dat laat onverlet dat de ex-huurder het gehuurde
(en niet het beëindigde huurrecht)127 nog in zijn macht heeft.

De afkoelingsperiode treft de bevoegdheid van de verhuurder tijdens de afkoelings-
periode daadwerkelijk te ontruimen; gelet op de doelstelling van de afkoelingsperiode
lijkt mij bezwaarlijk indien intussen wel alvast de ontruiming gevorderd kan worden
zelfs indien dit geschiedt onder voorwaarde dat ontruiming pas na het einde van de
afkoelingsperiode kan worden ten uitvoer gelegd.128

In bovengenoemde situatie lijkt mij nodig extra bedacht te zijn op misbruik van
bevoegdheid door de verhuurder (art. 3:13 BW), die in deze situatie alsnog zijn
ontruimingstitel wil halen.

5.9.3.2 Beschikkingsbevoegdheid

Gebruik van het gehuurde door de schuldenaar is inherent aan de huurovereenkomst.
Dat geldt ook voor de curator, zolang de huurovereenkomst voortduurt. Na afloop
van de huurovereenkomst kan het gebruik worden voortgezet.

Art. 7:230 BW geeft een regeling voor de situatie waarin de huurder het gebruik
van het gehuurde behoudt met goedvinden van de verhuurder. Art. 7:230 BW geldt
voor alle vormen van huur; voor woonruimte is dit (semi) dwingend recht ingevolge
art. 7:242 lid 2 BW.129 Dit betekent dat voor het geval de curator het bedrijfspand
van gefailleerde nog even wil gebruiken, bijvoorbeeld om het bedrijf in het gehuurde

126 Vgl. Evers, p. 89 naar aanleiding van het vonnis van de pres. Rb. Den Haag 23 november 1994,
KG 1994, 453.

127 President Rb. Den Haag 26 augustus 1999, KG 1999, 270.
128 Vergelijk mijn opvatting over verhaal in 4.4: zoals ik tegen de inleiding tot verhaal tijdens de

afkoelingsperiode ben, zo ben ik ook tegen de inleiding tot de opeising tijdens de afkoelingsperiode.
129 Oldenhuis e.a. 2005, p. 94.
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tijdens faillissement/afkoelingsperiode voort te zetten of een liquidatieverkoop te
houden, voorafgaand overleg met de verhuurder aangewezen is.

Tijdens het faillissement is de huur een boedelschuld (art. 39 Fw). Is de huurover-
eenkomst geëindigd, en houdt de curator het gehuurde onder zich dan is hij in ieder
geval130 een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de huurprijs. De curator houdt
het gehuurde tijdens de afkoelingsperiode niet onrechtmatig onder zich, maar op grond
van een wettelijke bepaling.

Vervreemding van het gehuurde is niet aan de orde!

5.10 Reclamegerechtigde

5.10.1 Vóór het faillissement

De verkoper van een roerende aan de koper afgeleverde zaak die niet een registergoed
is, kan, indien de prijs niet (of niet volledig) is betaald en in verband daarmee aan
de vereisten voor ontbinding ingevolge art. 6:265 BW is voldaan, de zaak terugvorde-
ren door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring (art. 7:39 BW). Daardoor
herkrijgt de verkoper de eigendom van de zaak. Van belang is natuurlijk vanaf welk
moment precies. Volgens de wettelijke regeling heeft ontbinding van de (koop)overeen-
komst geen terugwerkende kracht, maar wel zakelijke werking. Heeft de verkoper
derhalve op 2 oktober verkocht en geleverd en roept hij het recht van reclame op 12
oktober in door middel van een schriftelijke verklaring, dan wordt de verkoper pas
vanaf 12 oktober weer eigenaar, vooropgesteld dat de schriftelijke verklaring de koper
alsdan heeft bereikt (art. 3:37 BW). Van 2 tot 12 oktober is de koper eigenaar geweest
met alle consequenties van dien.131 Het inroepen van de verklaring heeft derhalve
gevolgen ex nunc.

De bevoegdheid van de verkoper vervalt zodra beide (korte) termijnen in art. 7:44
BW zijn verstreken.132 Het eerste deel van de termijn (zes weken nadat de vordering
opeisbaar is geworden) gaat ingevolge art. 6:40 sub a BW in ieder geval lopen vanaf
de dag van faillietverklaring (als de vordering niet op een eerder moment opeisbaar
was).133

5.10.2 Tijdens het faillissement

De niet-betaalde verkoper behoudt het recht van reclame ook in faillissement. Maar
terugvordering heeft geen gevolg, indien door de curator binnen een hem daartoe door

130 Onverminderd, indien de schade van de verhuurder meer dan deze vergoeding bedraagt, zijn recht
op het meerdere. Vgl. art. 7:225 BW.

131 Ontleend aan Van der Aa, Kwartaalbericht Nieuw BW 1990/2, p. 56.
132 Aldus Verschoof 1992, p. 63.
133 Vgl. Fikkers 1992, p. 207.
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de verkoper bij diens verklaring te stellen redelijke termijn de koopprijs wordt betaald
of voor deze betaling zekerheid wordt gesteld, aldus luidt art. 7:40 BW. Buiten dit
geval heeft het recht van reclame absolute werking.134

5.10.3 Tijdens de afkoelingsperiode

5.10.3.1 Opeising

Het terugvorderingsrecht van de verkoper is te beschouwen als de opeising van
goederen in de macht van de curator of de gefailleerde, die niet is toegestaan tijdens
de afkoelingsperiode.

Er kunnen zich de volgende situaties voordoen:
- De niet-betaalde verkoper heeft tijdig en vóór het faillissement op de door de wet

voorgeschreven wijze het recht van reclame ingeroepen, maar is nog niet in de
gelegenheid geweest de zaken op te halen. De verkoper is weliswaar weer eige-
naar, maar zal tijdens de afkoelingsperiode moeten gedogen dat hij ondanks zijn
absolute eigendomsrecht zijn zaak niet mag ophalen en er dus niet over kan
beschikken.135

- De niet-betaalde verkoper vordert tijdens faillissement van de koper zijn zaak terug
ex art. 7:40 BW en stelt aan de curator een redelijke termijn om zijn standpunt
te bepalen ten aanzien van de vraag of hij de zaak in de boedel wil terug brengen
en aan de verkoper de koopprijs zal betalen (zekerheid stellen mag ook) of de
zaak wil teruggeven aan de verkoper. Ingevolge lid 3 wordt die door de verkoper
ter zake van zijn bevoegdheid gestelde redelijke termijn tijdens de afkoelings-
periode geschorst. Zodoende behoeft de curator daarover tijdens de afkoelingsperio-
de nog niet te beslissen. En na afloop van de afkoelingsperiode heeft de curator
dan nog (het restant van) de redelijke termijn om zijn standpunt te bepalen.

Intussen is de verkoper door het inroepen van zijn recht wel weer eigenaar geworden
op het moment dat de curator zijn verklaring heeft ontvangen.136

Zodra de curator heeft besloten dat hij de zaak niet nodig heeft en deze niet (meer)
tot de boedel behoort, dient de curator mijns inziens de zaak zo spoedig mogelijk
terug te geven: hij mag namelijk eigendomsrechten van schuldeisers niet nodeloos
frustreren door de zaak met een beroep op de afkoelingsperiode niet terug te geven
aan de schuldeiser.137

De afkoelingsperiode kan voor de niet-betaalde verkoper een behoorlijk oponthoud
betekenen voor het terugkrijgen van zijn zaak. Toch is van belang dat de verkoper
juist ingeval van een afkoelingsperiode op tijd zijn recht van reclame inroept: de

134 Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, nr. 960.
135 Fikkers 1992, p. 213.
136 Dit wordt terecht bekritiseerd door Fikkers 1992, p. 215.
137 Vgl. Rb. Amsterdam 2 februari 2005, JOR 2005, 81 (Air Holland).
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termijn in art. 7:44 BW is namelijk een (keiharde) vervaltermijn, die – anders dan
een termijn die gesteld wordt om een standpunt te kunnen bepalen, – niet wordt
geschorst tijdens de afkoelingsperiode. Terecht waarschuwt Fikkers de verkoper dan
ook om zich niet op een dwaalspoor te laten brengen door het feit dat hij de gerecla-
meerde zaak voorlopig toch niet kan ophalen.138

5.10.3.2 Beschikkingsbevoegdheid

De verkoper kan ingevolge art. 7:44 BW maar gedurende een korte termijn zijn recht
van reclame inroepen. Is er reden om er hier van uit te gaan dat de verkoper die een
beroep op een reclamerecht kan doen, de reële eigendom van de door hem geleverde
zaken heeft behouden? De Leidraad Invordering doet dat in paragraaf 22 wel ten
opzichte van de reclamegerechtigde, maar merkt tegelijkertijd de eigendom van de
leverancier onder eigendomsvoorbehoud als zekerheidseigendom aan. Mij lijkt niet
terecht om in dit opzicht verschil te maken tussen de verkoper, die een eigendoms-
voorbehoud heeft bedongen en de verkoper die dat niet heeft gedaan en desondanks
wettelijke bescherming geniet in de art. 7:40 e.v. BW. In beide situaties verschaft
de verkoper de koper in feite krediet, met dit verschil dat de reclamegerechtigde zonder
meer tot levering overgaat en anders dan de leverancier die onder eigendomsvoor-
behoud levert, zelfs geen enkele poging doet om zijn goederenrechtelijke aanspraak
te behouden.139

Er van uitgaande dat de positie van de verkoper die een beroep op een reclame-
recht kan doen in faillissement te vergelijken is met die van de leverancier onder eigen-
domsvoorbehoud, geldt voor de beschikkingsbevoegdheid van de curator hetzelfde
als hiervoor bij de leverancier onder eigendomsvoorbehoud is opgemerkt: zonder
wettelijke basis of nadere afspraak met de betrokken leverancier heeft de curator niet
tevens de bevoegdheid om over die afgekoelde zaak te beschikken. Onder omstandig-
heden kan beschikking gerechtvaardigd zijn. Of de curator dan aansprakelijk is hangt
af van de omstandigheden van het geval.140

5.11 Conclusie

In tal van voorbeelden heb ik laten zien welke gevolgen de afkoelingsperiode voor
een derde kan hebben door het wettelijke systeem inzake verhaal en opeising nader
uit te werken voor enkele derden afzonderlijk. Belangrijk is vervolgens na te gaan
of hun rechten op de een of andere manier zijn gewaarborgd in de Faillissementswet
of elders.

138 Fikkers 1992, p. 216.
139 Aldus treffend verwoord door Verstijlen 2006b, p. 20.
140 Zie hieromtrent nader hoofdstuk 7.4.






