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Voorwoord

Beste student,

Voor je ligt de voorbeeldsamenvatting van het vak Goederenrecht voor de studie
Rechtsgeleerdheid. Slim Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat. Zo kun jij
zo prettig mogelijk studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het
behalen van jouw studiepunten!

Werken bij
Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de
slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld
zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een
studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en
cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Nadruk verboden
Samen studeren werkt natuurlijk goed. Wijs jouw vrienden dan ook vooral op de samenvattingen
van Slim Academy. Nadruk en het delen van de samenvatting met derden is uiteraard verboden.
Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet
aan derden en laat jouw studiegenoten zelf een exemplaar aanschaffen

Kom in contact met Slim Academy
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl
@SlimAcademy.nl
klantenservice@slimacademy.nl
010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy

P.S. De samenvatting is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Het is en blijft een samenvatting,
die als aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte
lesstof.
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Informatie over het vak

Dit is de voorbeeldsamenvattingr van het vak Goederenrecht.

Wat kun je van deze samenvattingen verwachten?
In deze samenvatting vind je de ideale combinatie van al onze producten in één boekje. De
eerste hoofdstuk van deze samenvatting bestaat uit een uittreksel van de voorgeschreven
literatuur. Het tweede hoofdstuk van deze samenvatting bestaat uit een uittreksel van de
voorgeschreven jurisprudentie. Daaropvolgend hebben we een samenvatting toegevoegd van
een hoorcollege en een werkgroep. Aan het einde van de samenvatting vind je een hoofdstuk
van onze Tentamenboekje. Hier lees je handige stappenplannen en slimme tips! In het echte
tentamenboekje zullen wij oefenvragen toevoegen zodat je je optimaal kunt voorbereiden voor
het tentamen. Kortom, dit boekje bevat een voorbeeld van alle producten die wij aanbieden,
zodat je perfect kunt studeren.

Het tentamen
Het tentamen vindt plaats op 20 december 2022. Mocht je dit vak niet in één keer halen, dan is
het hertentamen op 30 maart 2023. Het tentamen bestaat uit open vragen.

Hoe kan je het beste studeren?
Je kan het beste studeren voor dit vak door alle stof goed door te nemen. Er worden veel
artikelen gebruikt in dit vak, dus is het handig om je wetboek goed door te bladeren zodat je
weet waar iets staat. Het is ook van groot belang om de onderwerpen die behandeld zijn in de
werkgroep goed te kennen. De vragen van de werkgroepen zijn een goede richtlijn voor de
vragen op het tentamen, bekijk ze daarom goed en probeer hier na afloop mee te oefenen.

Succes met studeren!

Team Slim Academy
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Hoofdstuk 1. Literatuur

Dit is een voorbeeld van onze literatuursamenvatting. De literatuursamenvatting bestaat uit twee
delen. Het eerste deel bevat alle voorgeschreven literatuur van de eerste drie weken. Het tweede deel
bevat de voorgeschreven literatuur van de overige weken (week 4, 5, 6 en 7). Het tweede deel bestaat
ook uit de behandeling van alle voorgeschreven jurisprudentie.

Week 4: Verhaal, voorrang, zekerheidsrechten en voorrechten

Dit is een samenvatting van hoofdstuk 14 (nrs. 735-758, 838-936), W.H.M. Reehuis & A.H.T
Heisterkamp, Pitlo deel 3 Goederenrecht, Deventer: Kluwer 2019, Veertiende druk.

Verhaal
Wordt de vordering van de schuldeiser uiteindelijk niet voldaan, dan is hij bevoegd om zijn
vordering te verhalen op de goederen van de schuldenaar. Dit verhaalsrecht wordt geregeld in
titel 3.10 (artikel 3:276 e.v. BW). De vordering waar het verhaal op ziet, betreft een
geldvordering. Is hiervan geen sprake, dan moet de vordering eerst worden herleid tot een
geldvordering, voordat kan worden overgegaan tot verhaal.

Hoofdregel: de schuldeiser kan zijn vordering verhalen op alle goederen van de schuldenaar
(artikel 3:276 BW). Het kunnen dus zowel zaken als vermogensrechten zijn.

Uit deze hoofdregel zijn weer vijf deelrechten af te leiden:
● De schuldeiser heeft op basis van zijn vordering een verhaalsrecht, de goederen van de

schuldenaar zijn uitwinbaar voor zijn schulden;
● Alle goederen van de schuldenaar zijn uitwinbaar;
● De schuldeiser is vrij om te kiezen op welke goederen hij zich wil verhalen;
● De goederen zijn alleen uitwinbaar indien ze tot het vermogen van de schuldenaar

behoren;
● Aan iedere schuldenaar komt het recht van verhaal toe.

Paritas creditorum
Zoeken meerdere schuldeisers verhaal op dezelfde goederen, maar is de opbrengst
onvoldoende om ieders vordering te voldoen (situatie van concursus creditorum), dan hebben ze
onderling een gelijk recht op voldoening van hun vordering, naar evenredigheid van hun
vordering (artikel 3:277 lid 1 BW – paritas creditorum). Het recht van uitkering ziet op de
netto-opbrengst van de geëxecuteerde goederen. Dit is het restant van de opbrengst waar de
kosten van executie al vanaf zijn getrokken. In de ‘normale’ situatie wordt de verhaalsuitoefening
geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 430 Rv e.v.). Is er sprake van
faillissement aan de kant van de schuldenaar, dan moet de Faillissementswet worden
geraadpleegd (artikel 108 e.v. Fw).

Al deze ‘hoofdregels’ kennen ook vele uitzonderingen. De schuldeiser kan alleen zijn vordering
op alle goederen van de schuldenaar verhalen, indien de wet of een overeenkomst niet anders
bepaalt (vgl. de aanhef van artikel 3:276 BW).

Voorrang
De paritas creditorum (artikel 3:277 BW) is alleen van toepassing indien er geen (door de wet
erkende) reden van voorrang bestaat. Door middel van voorrang heeft de schuldeiser het recht
om, in geval van samenloop, eerder te krijgen uitbetaald uit de netto-opbrengst dan de
concurrente schuldeisers. Of er sprake is van voorrang is pas relevant wanneer de
netto-opbrengst onvoldoende is om de vorderingen van alle schuldeisers te voldoen.

4



Voorbeeldsamenvatting Goederenrecht  2022-2023

Ten aanzien van de voorrangsrechten kent de wet een gesloten systeem (artikel 3:277 lid 1 en
artikel 3:278 lid 1 BW). De uitzonderingen op de paritas creditorum worden beperkt tot de in de
wet erkende manieren (artikel 3:277 lid 1 BW). Voorrang vloeit voort uit pand, hypotheek,
voorrecht of andere door de wet gegeven manieren.

De verschillende voorrangsrechten hebben niet allemaal dezelfde rang. Zo gaan pand en
hypotheek boven voorrecht, tenzij de wet anders bepaalt (artikel 3:279 BW). De wet bepaalt
anders in artikel 3:284 lid 2 en artikel 3:285 lid 2 BW en artikel 21 Invorderingswet 1990. In
artikel 3:280-281 BW wordt de onderlinge rangorde tussen de voorrechten geregeld.

Persoonlijke zekerheid, oneigenlijke of feitelijke voorrang
Of er sprake is van voorrang is alleen van belang wanneer de verschillende verhaalsrechten
samenlopen én de executieopbrengst niet voldoende oplevert voor de voldoening van alle
vorderingen. De schuldeiser met een voorrangsrecht heeft voorrang op voldoening van zijn
vordering, ten aanzien van de schuldeiser die geen of een lager gerangschikt recht van voorrang
heeft. Er zijn echter allerlei uitzonderingen waarbij de bijzondere positie van de schuldeiser
meebrengt dat er geen samenloop van verhaalsrechten bestaat. Denk aan de persoonlijke
zekerheid en gevallen van oneigenlijke of feitelijke voorrang. Ze hebben met elkaar gemeen dat
de concursus creditorum uitblijft.

Kwaliteitsrekening of derdenwerking
Wanneer een tussenpersoon betaald krijgt op zijn bankrekening, dan is dit bijgeschreven bedrag
niet afgescheiden van zijn vermogen. Schuldeisers kunnen zich daarom gewoon op dit bedrag
verhalen, ook al is de tussenpersoon verplicht om het bedrag ‘door te geven’ aan zijn
opdrachtgever. Dit geldt ook voor de notaris, deurwaarder, advocaat en accountant die in hun
wettelijke taakuitoefening ten aanzien van hun opdrachtgever betaalde bijschrijvingen
ontvangen.

In het arrest Slis/Stroom is hier een uitzondering op gemaakt, namelijk wanneer er sprake is van
een specifiek geval. Een soortgelijke uitzondering wordt gegeven in artikel 25 WNA en artikel
19 GDW. Notarissen, deurwaarders, advocaten en accountants kunnen door middel van een
kwaliteits- of derdenrekening de bijgeschreven bedragen (ten aanzien van hun beroep)
afgescheiden houden van hun eigen vermogen. Door het aanhouden van deze rekening staat
het bijgeschreven bedrag niet open voor verhaal van hun schuldeisers.

Achtergestelde vordering
Naast voorrang die wordt bepaald op grond van de wet, kan ook worden overeengekomen dat
de vordering van de schuldeiser achtergesteld blijft tegenover alle of bepaalde schuldeisers
(artikel 3:277 lid 2 BW). De schuldeiser en de schuldenaar komen dan iets anders overeen dan
wat er in de wet wordt bepaald.

Pand- en hypotheekrecht
Algemeen
Indien de schuldenaar niet meer aan zijn verplichting tot afbetaling van zijn schuld kan voldoen,
kan de schuldeiser zijn vordering op alle goederen van de schuldenaar verhalen. Dit kan dus op
alle zaken en alle vermogensrechten. Dit is het verhaalsrecht (artikel 3:276 BW). Vaak zijn er
meerdere schuldeisers betrokken bij de schuld van een schuldenaar. Hierdoor hebben de
schuldeisers een gelijkwaardig verhaalsrecht (paritas creditorum) ten aanzien van hun
medeschuldeisers (artikel 3:277 BW).

De wet kent echter een belangrijke uitzondering op deze regel: het pand- en hypotheekrecht
(artikel 3:227 BW). Deze regeling biedt de schuldeiser een sterkere positie ten opzichte van zijn
medeschuldeisers. Door dit recht, dat wordt gevestigd op een goed van de schuldenaar, heeft de
schuldeiser voorrang op het verhaal van zijn vordering op het vermogen van de schuldenaar. Op
deze manier is de schuldeiser ervan verzekerd dat zijn vordering wordt afgelost.
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Verhaalsrecht en het recht van parate executie
Hoewel pand en hypotheek inhoudelijk hetzelfde recht omvatten, hebben ze een verschillend
object voor verhaal. Het recht van hypotheek doet zich voor wanneer het verhaalsrecht is
gevestigd op een registergoed. En het recht van pand doet zich voor wanneer het verhaalsrecht
is gevestigd op een ander goed (dan het registergoed).
Het recht van pand en het recht van hypotheek zijn in de eerste plaats gewoon verhaalsrechten,
maar met een bijzondere positie. Ze bieden namelijk ook het recht van parate executie, dit is de
bevoegdheid om bij verzuim van de schuldenaar tot executoriale verkoop van het goed over te
gaan en zich vervolgens op de opbrengst te kunnen verhalen. Ze hoeven dus niet de gewone
weg te bewandelen van artikel 3:248 e.v. en artikel 3:268 e.v. BW.

Separatistenpositie
Daarnaast biedt het pandrecht en hypotheekrecht ook een separatistenpositie. In geval van
faillissement kunnen pand- en hypotheekhouders hun rechten uitoefenen, alsof er geen
faillissement is. In geval van faillissement wordt er namelijk beslag gelegd op de goederen van de
schuldenaar, maar door de separatistenpositie van pand- en hypotheekhouder wordt eerst hun
schuld afgelost, waarna pas beslag wordt gelegd op de goederen.

Op grond van artikel 3:227 jo. 3:278 BW hebben de pand- en hypotheekhouder voorrang op
hun verhaalsrecht ten opzichte van medeschuldeisers. Dit doet zich voornamelijk voor wanneer
de opbrengst van de goederen onvoldoende is om de vordering van alle schuldeisers af te
lossen. De pand- en hypotheekhouder heeft in dat geval voorrang op voldoening uit de
opbrengst vóór de concurrente en andere lager gerangschikte schuldeisers.

Beperkte rechten
Op grond van artikel 3:227 lid 1 BW zijn pand- en hypotheekrecht beperkte rechten en dus
bijzondere verhaalsrechten. Ze bieden tenslotte voorrang op de reguliere voorrangsrechten van
artikel 3:277 BW.

Het pand- en hypotheekrecht zijn beperkte rechten in de zin van artikel 3:8 BW. Wanneer op
een goed een pand- of hypotheekrecht is gevestigd, kan de rechthebbende alleen nog over een
met dat recht bezwaard goed beschikken. Ook bij overdracht van het goed aan een derde blijft
het goed met het pand- of hypotheekrecht belast. Hier komt weer het nemo plus-beginsel aan de
orde.

Afhankelijke rechten
De rechten van pand en hypotheek zijn afhankelijke rechten in de zin van artikel 3:7 jo. 3:82
BW. Ze zijn namelijk als verhaalsrechten onlosmakelijk verbonden met de vordering op de
goederen of goed van de schuldenaar. Dit brengt met zich mee dat algehele voldoening van de
gezekerde vordering van rechtswege het tenietgaan van het zekerheidsrecht tot gevolg heeft.
Net zoals andere afhankelijke rechten kan het pand- of hypotheekrecht als zelfstandig object
over worden gedragen. Het kan slechts van de ene gerechtigde overgaan op een volgende door
overgang van de vordering waarvan het afhankelijk is.

Ondeelbaar recht
Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat op grond van artikel 3:230 BW het recht van pand
en hypotheek ondeelbaar is. Dat betekent dat de pand- en hypotheekhouder recht heeft op alle
goederen die in zijn vordering liggen besloten. Zijn vordering kan dus niet voor een deel worden
voldaan. Aan het resterende deel zal altijd nog moeten worden voldaan. Nu kan het zich
voordoen dat twee of meer personen samen één pand- of hypotheekrecht hebben. In dat geval
is er sprake van een gemeenschap (artikel 3:166 BW), waardoor de bepalingen van titel 3.7
gelden voor de individuele bevoegdheden. In ieder geval zijn de partijen niet van elkaar
afhankelijk. Hebben ze een keuze, dan is het vaak wel verstandiger twee hypotheekrechten te
vestigen met gelijke rang (artikel 3:168 BW).
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De vordering: alleen een geldvordering & voldoende bepaalbaar
Op grond van artikel 3:227 BW is het, bij het vestigen van een pand- of hypotheekrecht, alleen
mogelijk om voldoening van een geldsom te vorderen. Dit komt omdat alleen geldvorderingen
verhaalbaar zijn. Er kan echter ook worden gekozen voor het vestigen van een pand- of
hypotheekrecht met vordering tot het verrichten van een andere prestatie. Echter moet deze
geldprestatie wel tot een geldvordering herleidbaar zijn. In dat geval kan de vordering niet
eerder worden verhaald dan dat de herleiding heeft plaatsgevonden.

Hoewel de omvang van de vordering niet vast hoeft te staan, moet het wel voldoende
bepaalbaar zijn, ex artikel 3:231 lid 2 BW. Het gaat daarbij om de bepaalbaarheid op het
tijdstip van executie. Voor hypotheek wordt nog aangevuld met de eis dat de hypotheekakte een
aanduiding moet bevatten van de vordering (waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt), of van
de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden bepaald (artikel 3:260 lid 1
BW). Daarbij moet de vestigingsakte het maximumbedrag aangeven waarvoor de hypotheek is
gevestigd. Deze aanvullende eis geldt niet voor pand.

Pand of hypotheek op een toekomstige vordering
Op grond van artikel 3:231 lid 1 BW kan een pand- of hypotheekrecht ook worden gevestigd op
een toekomstige vordering. Ook hier geldt weer dat de vordering ten tijde van de executie
voldoende bepaalbaar moet zijn. Pand en hypotheek voor een toekomstige vordering ontstaan
op het moment waarop de vestigingshandeling wordt voltooid. Ze ontstaan dus niet op het
moment dat de vordering ontstaat.

De goederen
● Welke goederen? Op grond van artikel 3:228 BW kunnen op alle goederen die voor

overdracht vatbaar zijn een pand- of hypotheekrecht worden gevestigd. Eigendom,
beperkte rechten en vorderingsrechten zijn dus overdraagbaar, zolang de wet of de aard
van het recht zich niet tegen overdracht verzet. Daarnaast is er nog de bijkomstigheid dat
schuldeiser en schuldenaar de overdraagbaarheid van vorderingsrechten kunnen
uitsluiten of beperken, waardoor ze niet voor verpanding vatbaar zijn.

● Het hele eigendom? Op grond van artikel 3:227 lid 2 BW strekt het pand- en
hypotheekrecht op een zaak zich uit over al hetgeen de eigendom van de zaak omvat.
Wat de eigendom van de zaak omvat, bepalen artikel 5:3 en artikel 5:20 BW. Zo is de
eigenaar van een zaak ook eigenaar van alle bestanddelen van de zaak. En de eigendom
van de grond omvat onder andere de bovengrond, met de grond verenigde beplanting,
etc.

● Vergoeding. Op grond van artikel 3:229 lid 1 BW brengt het pand- of hypotheekrecht
van rechtswege met zich mee dat er ook kan worden volstaan met een vergoeding die in
de plaats van het met dat recht verbonden goed treedt.
Ook vorderingen ter zake van waardevermindering van dat goed vallen hieronder. Lid 2
bepaalt dat dit pandrecht gaat boven ieder op de vordering gevestigd ander pandrecht.
De regel dat de oudste vordering boven de jongere gaat, is hier niet van toepassing.
Indien meerdere pand- of hypotheekhouders van rechtswege een pandrecht hebben
gekregen (op de vordering tot vergoeding van het in de plaats gekomen goed), dan
bepaalt de rangorde van de pand- of hypotheekrechten op het oorspronkelijke goed de
onderlinge volgorde van hun pandrechten (de hoogst gerangschikte krijgt dan
bijvoorbeeld als eerst het recht op de vordering).
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Derdenpand en derdenhypotheek
Op grond van artikel 3:231 lid 1 BW hoeven de schuldenaar en de zekerheidsgever niet
dezelfde persoon te zijn. Een derde kan namelijk als het ware garant staan voor de schuldenaar.
Indien de schuldenaar niet meer aan zijn verplichting van de schuld kan voldoen, kan de derde
een goed uit zijn vermogen beschikbaar stellen waar de pand- of hypotheekhouder zich op kan
verhalen. Het overige vermogen van de derde is niet vatbaar voor uitwinning door pand- of
hypotheekhouder. Deze derde wordt dan derde pand of derdenhypotheek genoemd en is geen
schuldenaar. Zijn figuur kan ook ontstaan doordat iemand een met pand of hypotheek belast
goed krijgt overgedragen.

Toe-eigening
Op grond van artikel 3:235 BW is het de pand- of hypotheekhouder niet toegestaan het goed
van zijn vordering toe te eigenen. Indien dat wel gebeurt, is het beding nietig.
Zou dit wel zijn toegestaan, dan had dit als gevolg dat een pand- of hypotheekhouder misbruik
zou kunnen maken van zijn bevoegdheid door wanbetaling uit te lokken het goed van de
vordering als rechthebbende te behouden.

Recht van hypotheek
Heeft iemand hypotheek gevestigd op een goed, maar komt diegene zijn verplichting niet na,
dan heeft de schuldeiser voorrang om zich op het goed te verhalen (artikel 3:227 lid 1 BW).

De hypotheekgever is degene die het recht van hypotheek laat vestigen op zijn goed. Hij kan
tevens de schuldenaar zijn van de vordering waarvoor het hypotheekrecht tot zekerheid strekt,
maar dit is niet noodzakelijk (denk aan een derdenhypotheek). De hypotheeknemer of
hypotheekhouder (de wet gebruikt hypotheekhouder), is de gerechtigde tot het hypotheekrecht.
Hij is altijd de schuldeiser. Meestal is dat de bank of andere professionele financier.

Naast de particuliere woningmarkt strekt hypotheek zich ook uit over industriële en agrarische
bedrijven, de financiering van de bouw en aankoop van schepen en vliegtuigen.

Het hypotheekrecht is een zekerheidsrecht, maar het kan nooit meer zekerheid verschaffen
dan de opbrengst van het onderworpen goed. Daarnaast geeft het hypotheekrecht het recht van
parate executie, biedt het voorrang bij de verdeling van de executieopbrengst en is het een
absoluut werkend recht.

Goederen vatbaar voor hypotheek
In beginsel zijn alle registergoederen vatbaar voor het vestigen van een hypotheekrecht (artikel
3:228 jo. 3:227 lid 1 BW). Het registergoed moet wel voor overdracht vatbaar zijn (artikel 3:228,
3:81 en 3:98 jo. 3:83 BW).

Het recht van hypotheek kan niet worden gevestigd op:
● Erfdienstbaarheid;
● Het recht van gebruik en bewoning (artikel 3:226 lid 4 BW).

Het recht van hypotheek kan wel worden gevestigd op:
● Onroerende zaken;
● Teboekstaande schepen (artikel 8:197 jo. 8:199 en artikel 8:788 jo. 8:790 BW);
● Teboekstaande luchtvaartuigen (artikel 8:1305 BW);
● Erfpachtrecht;
● Opstalrecht (mits het geen afhankelijk recht van opstal is) (artikel 5:101 lid 2 BW);
● Recht van vruchtgebruik op een registergoed;
● Beperkte rechten (op bovengenoemde rechten);
● Appartementsrecht;
● Aandeel in een registergoed.
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Vestigen van hypotheek
Het hypotheekrecht wordt nader door de wet omschreven in afdeling 3.9.1 en 3.9.4.
Artikel 3:260 lid 1 BW bevat een lex specialis voor de manier van vestigen van het
hypotheekrecht. De algemene voorschriften die gelden voor het vestigen van beperkte rechten
op registergoederen, gelden ook ten aanzien van de vestiging van hypotheek (artikel 3:260 lid 4
BW).

De constitutieve vereisten voor het vestigen van een hypotheekrecht op een registergoed zijn
dus een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en levering (artikel 3:260 lid 4 jo. 3:98 jo. 3:84
lid 1 BW). Het niet in acht nemen van de voorschriften van een notariële akte (hypotheekakte)
hebben tot gevolg dat de vestiging nietig is artikel 3:39 BW.

Levering: hypotheekakte
Voor levering moet er als eerst een notariële akte worden opgesteld, waarin de hypotheekgever
een hypotheek verleent (artikel 3:260 jo. 3:39 BW). De akte moet voldoen aan de voorschriften
uit de Wet op het notarisambt (artikel 2 en 3 Wna) en de Kadasterwet. Een voorbeeld is dat de
akte het woord ‘hypotheek’ moet bevatten.

Vereisten notariële akte
Voor de notariële akte zijn vereist:

● Dat er is voldaan aan de vereisten uit de Wet op het notarisambt en de Kadasterwet;
● Dat de notariële akte tussen beide partijen is opgemaakt en ondertekend;
● De notariële akte moet als doel hebben dat zij tot vestiging van hypotheek strekt;
● De specialiteitseis;
● Overige punten (worden hieronder toegelicht).

I. Vereisten uit de Wet op het notarisambt en de Kadasterwet

De notariële akte moet voldoen aan de eisen van de Wet op het notarisambt (artikel 2 en 37 e.v.
WNA) en de Kadasterwet (artikel 10a, 18 e.v. en artikel 24 Kadw). Voldoet de akte niet aan de
wettelijke vereisten, dan dient de bewaarder van het kadaster de inschrijving te weigeren
(artikel 3:20 lid 1 jo. 3:19 BW). Wordt er helemaal geen notariële akte opgemaakt, maar een
andere akte, dan is de hypotheek nietig (artikel 3:39 BW).

II. Tussen beide partijen opgemaakt en ondertekend

De akte moet tussen beide partijen worden opgemaakt en ondertekend (artikel 3:260 lid 1 BW).
Dit zijn dus de hypotheekhouder en de hypotheekgever.

III. Doel akte

De akte moet als doel hebben dat zij tot vestiging van hypotheek strekt (vgl. artikel 24 lid 2 sub
b Kadw). Daarbij kan in de akte worden opgenomen dat zij tevens strekt tot vastlegging van de
geldlening.

IV. Specialiteitseis

Het te verhypothekeren registergoed moet voldoende worden bepaald (specialiteitseis). Dit
houdt in dat de aard van de akte, de plaatselijke aanduiding en de kadastrale aanduiding
moeten zijn opgenomen. Wanneer de feitelijke aanduiding en de kadastrale aanduiding van
elkaar afwijken, dan prevaleert de feitelijke aanduiding (als weergave van de wil van partijen).
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V. Overige punten

De volgende overige punten moeten in de akte worden vermeld:
● De titel (artikel 3:260 lid 4 BW). Dit is van belang voor het causale stelsel van artikel

3:84 lid 1 BW).
● Een aanduiding van de vordering waarvoor het hypotheekrecht wordt gevestigd, of de

feiten aan de hand waarvan de vordering is te bepalen (vgl. artikel 24 lid 2 Kadw).
Hiermee wordt voldaan aan het vereiste dat de vordering voldoende bepaalbaar moet
zijn (artikel 3:231 lid 1 BW).
Dit strekt ertoe dat op het moment van executie duidelijk is voor de schuldeiser om
welke vordering het gaat. Zoals al eerder naar voren kwam, hoeven de pandgever en de
schuldenaar niet dezelfde persoon te zijn.

● Het bedrag waarvoor de hypotheek wordt verleend (artikel 3:260 lid 1 BW). Is het
bedrag nog niet vastgesteld, dan moet het maximumbedrag worden opgenomen dat op
het goed kan worden verhaald (artikel 3:260 lid 1 BW vgl. artikel 24 lid 2 Kadw). Op
deze manier is voor derden duidelijk voor welk bedrag het goed maximaal is verbonden
aan de hypotheek.
Is de vordering van de hypotheekhouder hoger dan het bedrag dat in de akte is
genoemd, dan geldt het maximumbedrag zoals dat is opgenomen in de akte. Alleen dit
bedrag kan hij dan met voorrang verhalen op de andere schuldeisers. Het resterende
bedrag kan hij alleen nog verhalen via de normale regels van verhaal.

● De woonplaats van de hypotheekhouder in Nederland (artikel 3:260 lid 1 BW vgl.
artikel 18 lid 4 en 47 lid 2 Kadw). Dit is met het oog op betekeningen of aanzeggingen,
die in verschillende gevallen aan de hypotheekhouder moeten worden uitgebracht. Denk
aan beslaglegging (artikel 508 Rv) of bij aanvang van de executie door een andere
hypotheekhouder (artikel 544 Rv).

Men is als hypotheekgever beschikkingsonbevoegd wanneer:
● Zich een gebrek voordoet in de overdracht;
● De hypotheekgever staat onder bewind;
● De te verhypothekeren zaak valt in een gemeenschap;
● De hypotheekgever in staat van faillissement verkeert.

Tevens kan de oorzaak van de beschikkingsonbevoegdheid liggen in het rechtspersonen- of
huwelijksgoederenrecht.

Een executoriaal verhaalsbeslag of conservatoir beslag maakt de hypotheekgever niet
beschikkingsonbevoegd, maar een later tot stand gekomen bezwaring kan niet aan de
beslaglegger worden tegengeworpen (artikel 505 lid 2 en artikel 726 Rv).

Hypotheek en beperkt recht
De hypotheekgever wordt in zijn mogelijkheden ten aanzien van het hypotheekrecht beperkt,
wanneer hij een beperkt gerechtigde is (denk aan de nemo plus-regel) of wanneer het
registergoed al met een beperkt recht was bezwaard (denk aan de prior tempore-regel).

Levering van hypotheek
De levering van het hypotheekrecht geschiedt door middel van de vestigingshandeling. De
vestigingshandeling betreft een notariële akte die tussen de partijen is opgemaakt, die
vervolgens wordt ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers (artikel 3:260 lid 1
BW). Ook de inschrijving is constitutief.

Met de notariële akte verleent de hypotheekgever hypotheek op het registergoed, aan de
hypotheekhouder. Met dit vereiste wordt de hypotheekgever beschermd tegen het verlenen van
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een ondoordachte hypotheek en wordt de rechtszekerheid verhoogd ten aanzien van het stelsel
van registergoederen.
Een notaris is immers deskundige op het gebied van het recht en de
praktijk van Nederlandse registergoederen. Het moet daarom ook gaan om een Nederlandse
notaris (artikel 3:31 BW).

Volmacht
De hypotheekgever en de hypotheeknemer kunnen zich laten vertegenwoordigen. De notariële
akte moet in dat geval de volmacht vermelden (artikel 3:260 lid 4 jo. 3:98 jo. 3:89 lid 3 BW). Dit
is van dwingend recht.
De volmacht van de hypotheekgever vereist een authentieke akte (artikel 3:260 lid 3 BW). Bij de
volmacht van de hypotheekhouder is een onderhandse of mondelinge volmacht verlening
voldoende.

Praktische bepalingen (niet wettelijk vereist)
De hypotheekakte kent voor de praktijk ook nog de volgende drie categorieën bepalingen:

● Hypotheekbedingen. Deze bedingen hebben alleen werking wanneer ze in de
hypotheekakte zijn opgenomen. Met de inschrijving hebben ze tevens werking tegenover
verkrijgers onder bijzondere titel. Het gaat om:

○ Het huurbeding (artikel 3:264 BW);
○ Het beding van niet-verandering (vgl. artikel 3:265 BW);
○ Het beheersbeding (artikel 3:267 BW);
○ Het ontruimingsbeding (artikel 3:267 BW);
○ Het beding van niet-wegneming van latere toevoeging (artikel 3:266 BW);
○ Het hulpzakenbeding (artikel 3:254 BW).

● Verplichtingen van de hypotheekgever ten aanzien van het verbonden goed. Deze zijn
veelal neergelegd in de algemene voorwaarden, waar de hypotheekakte naar verwijst.
Dit zijn:

○ De verplichting tot onderhoud;
○ De verplichting tot verzekering (artikel 3:229 BW);
○ De verplichting om het verbonden goed niet met een tweede hypotheek te

belasten;
○ De verplichting om het verbonden goed niet met een ander beperkt recht te

belasten.

Wordt de verplichting niet nagekomen, dan geldt als sanctie veelal dat de vordering
onmiddellijk opeisbaar is. De vordering is tevens opeisbaar wanneer de zekerheid van de
vordering is verminderd, door een aan de schuldenaar toe te rekenen oorzaak (artikel
6:40 sub c BW). Hiervan is weer geen sprake wanneer het overgeblevene voldoende
waarborg biedt.

● De vordering(en) waarvoor de hypotheek is gegeven. De geldlening hoeft niet
verplicht te worden opgenomen in de hypotheekakte. Het biedt echter wel een
bewijsrechtelijk voordeel en het levert een executoriale titel op (artikel 430 Rv). Deze
executoriale titel heeft de hypotheekhouder alleen nodig wanneer de opbrengst van het
verhypothekeerde te weinig is.
In dat geval kan hij zich verhalen op de andere goederen van de schuldenaar. Met het
recht van parate executie kan de hypotheekhouder zich immers al verhalen op het
verhypothekeerde. De bijkomende bepalingen van de geldlening kunnen zijn:

○ Opeisbaarheid;
○ Verschuldigde boetes;
○ Verlengingsmogelijkheden;
○ Verplichting tot verschaffen van extra zekerheid;
○ Vervroegde aflossing bij waardedaling van het verhypothekeerde.
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Inschrijving van de akte
Het opmaken van de notariële akte alleen maakt nog niet dat het hypotheekrecht wordt
verleend. Daarvoor is inschrijving van de akte in de registers (van artikel 3:16 BW) vereist. Door
de inschrijving is de vestigingshandeling voltooid. De inschrijving heeft daardoor een
constitutief element.
De kosten van verlenging en vestiging komen voor de rekening van de hypotheekgever, tenzij
beide partijen anders zijn overeengekomen (artikel 3:260 lid 1 BW). Het tijdstip waarop de akte
wordt aangeboden, wordt gezien als het tijdstip waarop de akte wordt ingeschreven (artikel
3:16 lid 2 BW). Het is tevens het tijdstip waarop het hypotheekrecht tot stand is gekomen (de
vestiging is dus voltooid), zolang ook aan alle andere overdrachtsvereisten is voldaan.

Wanneer ten aanzien van één registergoed meerdere inschrijvingen plaatsvinden, bepaalt het
tijdstip van inschrijving de onderlinge rangorde, tenzij de wet een andere volgorde bepaalt
(artikel 3:21 lid 1 BW). De rangorde is van belang aangezien de inschrijvingen kunnen leiden tot
onderling onverenigbare rechten van verschillende personen op de onroerende zaak. Welk
effect de ene inschrijving heeft ten opzichte van de ander, wordt dan bepaald door deze
rangorde.

Beschikkingsbevoegdheid
Om een hypotheek te kunnen vestigen, moet er een vestigingshandeling worden uitgevoerd
door een persoon die beschikkingsbevoegd is over het goed (artikel 3:260 lid 4 jo. 3:98 jo. 3:84
lid 1 BW). De hypotheekgever hoeft daarom alleen beschikkingsbevoegd te zijn op het moment
dat de hypotheekakte wordt ingeschreven. Dat is immers het moment waarop de vestiging tot
stand komt.

Hypotheek kan in drie stappen worden gevestigd:
● Hypotheek beloven. Er wordt een obligatoire overeenkomst gesloten.

Beschikkingsbevoegdheid speelt hier nog geen rol.
● Hypotheek verlenen. Het tekenen van de hypotheekakte. Ook hier speelt

beschikkingsbevoegdheid nog geen rol.
● Hypotheek vestigen. Het inschrijven van de hypotheekakte. Dit is het moment waarop

de hypotheekgever beschikkingsbevoegd moet zijn.

Frustreren van de totstandkoming van het recht van hypotheek
De vestiging van hypotheek komt dus pas tot stand op het moment dat de hypotheekakte wordt
ingeschreven. Het opmaken van de akte alleen is niet voldoende. Nu kunnen zich echter situaties
voordoen met betrekking tot het verlijden (opmaken, ondertekenen en geldig verklaren van de
akte) die de totstandkoming van of het hypotheekrecht zelf, kunnen frustreren.

Omstandigheden die zich kunnen voordoen voor het verlijden, of tussen het verlijden en de
inschrijving van de akte zijn:

● Vervreemding of bezwaring. Voor de inschrijving is het desbetreffende goed nog vrij
van het beperkte recht van hypotheek en kan de hypotheekgever hier ook nog vrij over
beschikken. Hij kan het goed nog vervreemden door het over te dragen, of bezwaren
(door er een ander beperkt recht op te vestigen of het anders te verhypothekeren). Dit
frustreert de vestiging van dit hypotheekrecht, aangezien de hypotheekgever niet meer
beschikkingsbevoegd is.

● Beslag. Wordt voor de inschrijving een executoriaal beslag gelegd op het desbetreffende
goed, dan kan de hypotheekhouder zijn hypotheekrecht niet aan de beslaglegger
tegenwerpen (artikel 726 jo. 505 RV). Het hypotheekrecht komt dus wel tot stand, maar
de positie van de hypotheekhouder wordt als het ware verzwakt.

● Faillissement. Wanneer de hypotheekgever voor de inschrijving failliet gaat, komt het
hypotheekrecht niet meer tot stand (artikel 23 Fw jo. 35 lid 1 Fw jo. 3:98 BW).
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Omstandigheden die zich voordoen voor de inschrijving die bezwaarlijk kunnen zijn voor de
hypotheekhouder zijn:

● Het ontstaan van een retentierecht (artikel 3:291 lid 1 BW);
● Het voorrecht dat tegen een derde werkt (artikel 3:284 lid 2 BW);
● Surseance van betaling van de hypotheekgever;
● Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van de hypotheekgever (artikel 228

respectievelijk 296 Fw);
● Onderbewindstelling van de hypotheekgever (bijvoorbeeld artikel 1:438 lid 2 BW);
● De hypotheekgever die de persoonlijke verplichting tot huur (artikel 7:227 BW), pacht

(artikel 7:362 BW) of een kwalitatieve verplichting (artikel 6:252 BW) aangaat.

Wanneer de hypotheekgever bepaalde persoonlijke verplichtingen aangaat, wordt de
hypotheeknemer hier (in beginsel) niet door geraakt. Wanneer de persoonlijke omstandigheden
van de hypotheekgever zijn veranderd sinds het opmaken van de akte, kan het hypotheekrecht
alsnog gewoon tot stand komen. Voor de voltooiing van de vestiging is namelijk geen
medewerking van de hypotheekgever vereist.

Hypotheek ten aanzien van toekomstige registergoederen en hypotheek bij voorbaat
Hypotheek kan niet worden gevestigd ten aanzien van een toekomstig registergoed. De
hypotheekgever is immers nog geen rechthebbende van het goed, waardoor hij niet
beschikkingsbevoegd is.

Vestiging van hypotheek bij voorbaat is ook niet mogelijk (artikel 3:98 jo. 3:97 BW). Heeft de
schuldenaar wel hypotheek beloofd, maar komt hij de verlening van het hypotheek niet na, dan
kan de hypotheekhouder door middel van reële executie de vestiging van het hypotheek
afdwingen (artikel 3:300 BW).

Register
Wordt aan de potentiële hypotheekhouder (kredietgever) hypotheek aangeboden, dan kan hij de
openbare registers raadplegen voor meer informatie over het desbetreffende registergoed. Het
register geeft hem informatie over:

● Aan wie het goed toebehoort;
● Of het goed al eerder is bezwaard met hypotheek of een ander beperkt recht;
● Het maximumbedrag waarvoor het hypotheekrecht geldt, indien het al eerder is

gevestigd.

Dit lijkt in grote mate rechtszekerheid te bieden, maar het Nederlandse registerstelsel kan niet
absoluut waarborgen dat de weergegeven rechtstoestand ook daadwerkelijk zo is. Blijkt hier
geen sprake van te zijn, dan wordt de hypotheekhouder beschermd tegen:

● Onvolledigheid van het register (artikel 3:24 BW);
● Onjuiste inschrijving in het openbare register (artikel 3:25 jo. 3:26 BW);
● Beschikkingsonbevoegdheid, veroorzaakt door titel- en leveringsgebreken in de

verkrijging van een rechtsvoorganger (artikel 3:98 jo. 3:88 BW);
● Opgewekte schijn (artikel 3:36 BW).

Wanneer eenmaal het hypotheekrecht op het goed is gevestigd, kan de hypotheekgever hier
gewoon over blijven beschikken. Hij is en blijft gewoon rechthebbende van het goed. Wordt het
goed aan een derde geleverd, dan verkrijgt hij het goed inclusief het hypotheekrecht.

Artikel 3:88 BW biedt dan ook geen bescherming (zoals wel het geval is bij artikel 3:86 lid 2
BW), aangezien het beperkte recht van hypotheek blijkt uit de openbare registers. Dit kan dus
makkelijk door een derde worden onderzocht. In geval van onjuiste informatie van deze registers
(waarbij de derde er vanuit is gegaan dat deze informatie wel correct was), kan de derde worden
beschermd door artikel 3:24-26 of 3:36 BW.
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Meerdere hypotheken
Doordat de hypotheekgever rechthebbende is van het goed, kan hij dit goed ook nog een keer
verhypothekeren of er een ander beperkt recht op vestigen. Is het hypotheekrecht eenmaal
gevestigd, dan kan de hypotheekgever alleen nog maar over het goed beschikken dat is belast
met het hypotheekrecht (nemo plus-beginsel). Worden er meerdere hypotheken op het goed
gevestigd dan is de rangorde van de inschrijving van het hypotheekrecht bepalend (prior
tempore-regel).
Deze rangorde wordt bepaald door de volgorde van inschrijving (het moment van aanbieden –
artikel 3:21 lid 1 en artikel 3:19 lid 2 BW). Gaat het om een gelijktijdige inschrijving, dan wordt
gekeken naar het tijdstip waarop beide akten zijn opgemaakt (artikel 3:21 lid 2 BW).

Opschuiving
Er kan ook nog sprake zijn van opschuiving. In dat geval klimt een tweede hypotheekrecht als
het ware over het eerste hypotheekrecht heen wanneer deze eerste tenietgaat (bijvoorbeeld
doordat de hypothecaire schuld is voldaan). De rangorde die geldt bij meervoudige
verhypothekering, geldt ook voor andere beperkte rechten (het moment van inschrijving bepaalt
de volgorde).

Andere beperkte rechten
Staat in geval van executie het hypotheekrecht van de hypotheekhouder hoger in rang dan de
andere beperkte rechten, dan hoeft hij hier geen rekening mee te houden. Hij kan het
desbetreffende goed gewoon verkopen zonder dat het is bezwaard met een ander beperkt
recht. Er zal daarom geen sprake zijn van verminderde opbrengst bij executie (indien een ander
beperkt recht wordt gevestigd na het hypotheekrecht).

Persoonlijke verplichting
Is de hypotheekgever een persoonlijke verplichting (obligatoire overeenkomst) aangegaan ten
aanzien van de verhypothekeerde zaak, dan is de hypotheekhouder (als derde) hier niet aan
gebonden. Dit geldt voor zowel verplichtingen die zijn aangegaan na de vestiging als voor de
vestiging van het hypotheekrecht.

Huur- of pachtovereenkomst
Een aangegane huur- of pachtovereenkomst door de hypotheekgever is wel tegenwerpbaar aan
de hypotheekhouder/executieverkoper (artikel 7:226 resp. 7:361 BW). De hypotheekhouder kan
zich hiertegen beschermen door een huurbeding overeen te komen.

Kwalitatieve verplichting
Ook een kwalitatieve verplichting (artikel 6:252 BW) kan aan de hypotheekhouder worden
tegengeworpen, tenzij het hypotheekrecht eerder was gevestigd dan dat de kwalitatieve
verplichting in het openbaar register was ingeschreven. Op de rangorde van inschrijving van
meerdere hypotheken kan een uitzondering worden gemaakt door artikel 3:261, 3:262, 3:177
lid 3 BW en artikel 505 Rv.

Artikel 3:261 BW geeft als uitzondering dat hypotheek kan worden gevestigd ten aanzien van de
vervreemder. Het hypotheekrecht vindt voorrang wanneer:

● Bij de koopovereenkomst een hypotheekrecht is bedongen op het verkochte goed (als
waarborg van de betaling van de koopprijs);

● Het beding in de leveringsakte is vermeld;
● Zowel de hypotheekakte als de leveringsakte tegelijk worden ingeschreven.

Rangorde(wisseling)
De rangorde tussen meerdere hypotheken kan ook worden gewijzigd (artikel 3:262 lid 1 BW).
De hypotheek komt dan hoger in rang te staan ten aanzien van de andere hypotheken, dan door
middel van de inschrijving is aangegeven.

14



Voorbeeldsamenvatting Goederenrecht  2022-2023

De vereisten voor een rangordewisseling zijn:
● Inschrijving van een notariële akte (dit kan de hypotheekakte zijn, maar ook een

zelfstandige akte);
● De hypotheekhouders(s), wiens hypotheek in rang wordt verlaagd, moet toestemming

geven (dit moet duidelijk uit de akte blijken).

Op grond van artikel 3:262 lid 2 BW kan ook de volgorde van totstandkoming tussen hypotheek
en andere beperkte rechten worden gewijzigd.

Hypotheek vindt voorrang op verhaalsbeslag, indien:
● De hypotheekakte voor de inschrijving van het beslag was verleden;
● De inschrijving van de hypotheekakte plaatsvindt (uiterlijk) op de eerste dag waarop het

kantoor van de bewaarder van het register open is, na de dag van inschrijving van het
beslag.

Verplichtingen hypotheekgever
In het dagelijks gebruik merkt de hypotheekgever weinig tot niets van het hypotheekrecht dat op
zijn goed is gevestigd. Hij blijft gerechtigde tot gebruik en genot van het goed en hij behoudt
hierover ook zijn beheer. Toch moet de hypotheekgever wel erop letten dat:

● Hij zijn verplichting tegenover de hypotheekhouder blijft voldoen/voldoet;
● Het verhypothekeerde goed niet in waarde daalt door het gebruik en genot daarvan.

In (bijna) alle hypotheekakten is een beding opgenomen dat de hypotheekgever niet zonder
overleg met de hypotheekhouder de inrichting of gedaante van het verhypothekeerde goed mag
veranderen. Dit komt omdat de vordering van de hypotheekhouder direct opeisbaar moet
kunnen zijn.

Hier wordt wel een uitzondering op gemaakt wanneer het bezwaarde goed wordt:
● Verhuurd. De huurder mag door middel van een machtiging van de kantonrechter

veranderingen aanbrengen (artikel 7:215 lid 3 BW);
● Verpacht. De pachter mag door middel van een machtiging van de grondkamer

veranderingen aanbrengen (artikel 7:354 lid 2 BW).

Deze uitzondering wordt geregeld in artikel 3:265 BW. De hypotheekhouder kan door deze
bepaling de vordering niet opeisen bij veranderingen (ook niet via de weg van artikel 6:40 sub c
BW).

Latere veranderingen van of toevoegingen aan de zaak mogen worden weggenomen door de
hypotheekgever, zolang de zaak in oude toestand wordt teruggebracht of er zekerheid wordt
gesteld voor waardevermindering (artikel 3:266 BW). Echter, in de praktijk wordt dit
‘wegneemrecht’ (ius tollendi) veelal uitgesloten omdat:

● De hypotheekhouder graag de geboden zekerheid verhoogd ziet;
● Er nogal eens discussie bestaat over wat mag worden weggenomen en wat niet.

De vruchtgebruiker, de opstaller en de erfpachter mogen ook gebruik maken van het
wegnemingsrecht, wanneer ze een hypotheek op hun beperkte recht hebben gevestigd. Let op
dat dit anders is wanneer het hypotheekrecht op de ondergrond rust, en niet op het beperkte
recht zelf.

De gerechtigde tot de te velde staande vruchten en beplantingen is bevoegd om deze te oogsten
(artikel 3:266, tweede zin BW). Wordt hier een hypotheekrecht op gevestigd, dan kan de
hypotheekhouder dit ‘inoogstrecht’ niet uitsluiten. Hij mag wel bij voorbaat een pandrecht op de
vruchten en de beplantingen vestigen (vgl. artikel 3:237 lid 4 BW).
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Gezamenlijke verkoop onroerende en roerende zaken
Op grond van artikel 3:227 lid 2 BW ziet het hypotheekrecht op een onroerende zaak alleen op
wat onder het eigendom daarvan valt (zie hiervoor artikel 5:20 jo. 5:3 jo. 3:4 BW).

Voor zekerheid op roerende zaken (die zich bij de onroerende zaak bevinden) zal een (stil)
pandrecht moeten worden gevestigd. De executie van de onroerende zaak en de roerende zaak
verlopen ieder volgens de regels van het beperkte recht waaraan ze zijn onderworpen
(hypotheekrecht respectievelijk pandrecht). Dit kan echter niet wenselijk zijn. Bijvoorbeeld
wanneer de onroerende en roerende zaak nauw met elkaar in verband staan en de verkoop van
beide tezamen dus tot een hogere opbrengst zal resulteren, dan wanneer ieder afzonderlijk
volgens de bepalingen van pand- en hypotheekrecht worden verkocht.
Wanneer zo’n soort situatie zich voordoet, kunnen op grond van artikel 3:254 BW het pand- en
hypotheekrecht op een zodanige manier aan elkaar worden gekoppeld dat de bezwaarde
goederen samen volgens de regels van het hypotheekrecht mogen worden geëxecuteerd.

Gezamenlijke verkoop van roerende zaken op grond van artikel 3:254 BW is alleen in de
volgende gevallen mogelijk:

● De roerende zaken zijn naar verkeersopvatting bestemd om de onroerende zaak
duurzaam te dienen, en zijn naar hun vorm als zodanig te herkennen. Onder het oude
recht waren zij ook wel bekend als hulpzaken.

● Machinerieën of werktuigen die zijn bestemd om daarmee een bepaald bedrijf uit te
oefenen in een hiervoor bestemde fabriek of werkplaats. De hypotheek moet zijn
gevestigd op die onroerende zaak, fabriek of werkplaats.

Hulpzakenbeding (artikel 3:254 BW)
Het beding van gezamenlijk executie, volgens de regels van hypotheek, wordt ook wel het
hulpzakenbeding genoemd.

Het hulpzakenbeding heeft een beperkte werking, aangezien alleen kan worden geëxecuteerd
volgens de regels van hypotheek en het moet gaan om een verpande hulpzaak van de
verhypothekeerde zaak. Artikel 3:268-273 BW zijn eveneens van toepassing, net als artikel
461c, 544-548 en 553 RV. Artikel 3:247-253 BW zijn uitgesloten.

Huurbeding (artikel 3:264 BW)
Het huurbeding ziet zowel op huur als op pacht. Op grond hiervan is de hypotheekgever
gewoon bevoegd om ten aanzien van het verhypothekeerde goed een huurovereenkomst te
sluiten (en dus te verhuren). De hypotheekhouder hoeft echter geen rekening te houden met
deze huurovereenkomst en kan de zaak vrijelijk executeren (hiermee wordt afgeweken van
artikel 7:226 lid 2 jo. lid 1 BW).

Het huurbeding in de hypotheekakte (artikel 3:264 lid 1 BW) beperkt de hypotheekgever:
● In zijn bevoegdheid om het bezwaarde goed zonder toestemming van de

hypotheekhouder te verhuren of te verpachten;
● In de manier waarop of voor welke periode het goed kan worden verhuurd of verpacht;
● In de vooruitbetaling van de huur- of pachtpenningen;
● In zijn bevoegdheid om de huur- of pachtpenningen te vervreemden of te verpanden.

Iedere hypotheekhouder kan, ongeacht de rangorde waarin hij zich bevindt, een huurbeding
opstellen.

16



Voorbeeldsamenvatting Goederenrecht  2022-2023

Waartegen kan het huurbeding worden ingeroepen?
Het huurbeding maakt deel uit van het hypotheekrecht en kan worden ingeroepen tegen de
hypotheekgever en (op grond van artikel 3:264 lid 1 BW) tegen:

● De latere verkrijgers van het bezwaarde goed;
● De huurder of de pachter, wiens recht na het hypotheekrecht tot stand is gekomen (en

dus lager in rang is);
● Degene aan wie het recht op de huur- en pachtpenningen werd vervreemd of verpand,

nadat het hypotheekrecht was gevestigd (en dus lager in rang is).

Op grond van artikel 3:264 lid 8 BW wordt met huurder de medehuurder (artikel 7:266 lid 1 of
7:267 lid 1 BW) gelijkgesteld.

Een huurbeding kan niet worden ingeroepen tegen de huurder waarmee al voor de vestiging
van het hypotheekrecht een huurovereenkomst was gesloten (artikel 7:227 en artikel 3:264
lid 4 BW). Vanwege het kwalitatieve karakter kan de huurovereenkomst aan de
hypotheekhouder worden tegengeworpen. De hypotheekhouder zelf kan het goed alleen
executeren onder bezwaar van huur (artikel 7:226 lid 2 jo. lid 1 BW).

Ook na de vestiging van het hypotheekrecht blijft de hypotheekgever bevoegd om
huurovereenkomsten af te sluiten. In geval van executoriale verkoop (artikel 7:226 lid 2 jo. lid 1
BW) is de koper aan de huurovereenkomst gebonden. De hypotheekhouder kan zich hiertegen
beschermen door het huurbeding op te nemen, naar de voorwaarden van artikel 3:264 lid 2
e.v. BW.

Een huurbeding kan ook niet worden ingeroepen tegen vervreemding of verpanding (bij
voorbaat) van de huurpenningen, wanneer deze tot stand is gekomen voor de inschrijving van
de hypotheekakte. Tevens blijft de hypotheekgever na de verhypothekering bevoegd tot
overdracht en verpanding hiervan. De hypotheekhouder kan zich wel beschermen tegen het
beding van artikel 3:264 lid 1 BW.

Wie kan het huurbeding inroepen?
Op grond van artikel 3:264 lid 1 BW kan het huurbeding worden ingeroepen:

● Door de hypotheekhouder die het huurbeding heeft gemaakt;
● Door de koper die het bezwaarde goed heeft uitgewonnen. Dit kan alleen indien de

hypotheekhouder nog bevoegd is ten tijde van de verkoop en hij de
verkoopvoorwaarden aan de verkoper overlaat.

Vernietiging huurbeding
De wijze en de werking van vernietiging worden bepaald in artikel 3:49 e.v. BW, en verder
aangevuld door artikel 3:264 lid 2 BW. De werking is relatief, aangezien:

● De vernietiging kan worden ingeroepen door degene die ook het beding inroept;
● De vernietiging werkt niet verder dan het recht van degene die het beding inroept.
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Huurbeding van woon- of bedrijfsruimte
Betreft het de huur van een woon- of bedrijfsruimte, dan beperkt artikel 3:264 lid 4-6 BW de
mogelijkheid om een beroep te doen op het huurbeding:

● Was het goed eerder verhuurd dan dat het hypotheekrecht erop werd gevestigd, dan kan
het huurbeding niet worden ingeroepen tegen de huurder die het goed krijgt wanneer
het al is verhypothekeerd (lid 4, tweede zin).

● Het huurbeding is alleen van toepassing indien het niet in strijd is met dwingende
huurbepalingen (lid 4, eerste zin). Zie tevens artikel 7:292 BW.

● Betreft het de huur van een woonruimte (artikel 7:271-277 BW), dan kan de
hypotheekhouder/executeurverkoper het huurbeding alleen inroepen wanneer de
voorzieningenrechter verlof verleent (lid 5). De vereiste procedure wordt gegeven in
artikel 549 Rv. Verlof is niet vereist indien:

○ De huurder schriftelijk met het huurbeding heeft ingestemd
○ De huur tot stand is gekomen nadat de executoriale verkoop bekend was

gemaakt op grond van artikel 546 jo. 516 Rv.
● Verlof hoeft niet te worden verleend wanneer door de instandhouding van de

huurovereenkomst voldoende opbrengst biedt (lid 6). Er kan een ontruimingstermijn van
een jaar worden vastgesteld.

Op grond van artikel 555 e.v. Rv kan worden ontruimd, indien de huurder niet vrijwillig
ontruimt. Omdat de huurder geen partij was bij de hypotheekakte of geëxecuteerde is (artikel
525 lid 3 Rv), is er een executoriale titel tot ontruiming vereist.

Gaat het om de huur van een woonruimte, dan kan de voorzieningenrechter de huurder tot
ontruiming veroordelen door verlening van verlof voor beroep op het huurbeding. In alle andere
gevallen is een afzonderlijke veroordeling vereist, door middel van een kort geding.

Vervalt het huurrecht van de huurder wanneer het huurbeding wordt ingeroepen, dan heeft hij
een recht op schadevergoeding uit de opbrengst van het verhypothekeerde goed (artikel 3:264
lid 7 BW). De huurder bevindt zich dan in de rangorde na degenen die het huurbeding (tegen
hem) kunnen inroepen (vgl. artikel 3:282 BW).

Artikel 3:264 lid 7 BW biedt eveneens de mogelijkheid tot schadevergoeding uit de opbrengst.
Ook hier met de rangorde dat de rechthebbende zich na degene bevindt die tegenover hem het
huurbeding kon inroepen.

Beheersbeding (artikel 3:267 lid 1 BW)
De hypotheekhouder kan in de hypotheekakte bedingen dat hij de bezwaarde zaak in beheer
neemt, indien de hypotheekgever tekortschiet in zijn verplichting. Dit is het beheersbeding. De
hypotheekhouder mag het goed pas in beheer nemen wanneer de voorzieningenrechter hem
hiertoe machtigt.

Parate executie
De hypotheekhouder kan in de hypotheekakte bedingen dat hij bevoegd is om de bezwaarde
zaak onder zich te nemen, wanneer dat vanwege de executie is vereist (artikel 3:267, tweede
zin BW).

Veelal kan de schuldenaar de vordering, als grondslag voor de hypotheek, voldoen door middel
van betaling. Hypotheek is een afhankelijk recht van de vordering. Wordt de vordering voldaan,
dan gaat deze teniet en daarmee ook het hypotheekrecht. Komt de schuldenaar zijn verplichting
niet na, dan biedt het hypotheekrecht de mogelijkheid voor verhaal (artikel 3:268 e.v. BW en
artikel 544 e.v. Rv).
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Met het recht van parate executie (artikel 3:268 BW) kan de hypotheekhouder direct overgaan
tot executoriale verkoop van het verhypothekeerde goed, om zich daarna op de opbrengst te
verhalen. Hiervoor is geen executoriale titel vereist en hoeft er ook niet eerst beslag te worden
gelegd op het goed.

De hypotheekhouder heeft pas het recht van parate executie, indien de schuldenaar in verzuim
is van de voldoening, die strekt als waarborg voor het hypotheekrecht (artikel 3:268 BW). Deze
voldoening is de geldvordering, een andere vordering die een op geld waardeerbare prestatie
met zich meebrengt (vgl. artikel 3:227 BW) of de verschuldigde rente op basis van de wet of
overeenkomst (vgl. artikel 3:263 BW). Ten aanzien van verzuim kan tevens afdeling 6.1.9 BW
worden geraadpleegd.

Executoriale verkoop kan op twee manier plaatsvinden:
● Openbaar, ten overstane van een bevoegde notaris (artikel 3:268 lid 1 BW);
● Onderhands, mits de voorzieningenrechter hier toestemming voor heeft verleend

(artikel 3:268 lid 2 BW).

In beide gevallen moeten op grond van lid 4 de formaliteiten van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvorderingen in acht worden genomen. Ten aanzien van onroerende zaken moet worden
gekeken naar artikel 544-548 Rv. Deze artikelen zijn van overeenkomstige toepassing indien de
hypotheekhouder een beperkt recht heeft op de onroerende zaak (artikel 437 Rv).

Artikel 3:268 BW is van dwingend recht. Zo kan de hypotheekhouder zich niet op een andere
manier verhalen op het verhypothekeerde. Probeert hij dit wel, dan is het beding nietig (lid 5).
Eveneens is een beding nietig wanneer hierin is opgenomen dat de hypotheekhouder het
verhypothekeerde goed mag toe-eigenen (artikel 3:325 BW).

Aan de hypotheekhouder komt het recht van executie toe (artikel 3:268 BW). Het recht van
parate executie komt daarmee aan iedere hypotheekhouder toe. Geschiedt de executie door
een hypotheekhouder die zich lager in rang bevindt, dan kan de executie worden overgenomen
door een hoger gerangschikte hypotheekhouder (artikel 544 lid 3 Rv). Hij mag dan zelf paraat
executeren.

Door het verhypothekeerde goed te lossen, wordt executoriale verkoop voorkomen (artikel
3:269 BW). Neemt de hypotheekhouder de executie over van een lager gerangschikte
hypotheekhouder of gaat een hypotheekhouder zelf tot executie over, dan moet dit worden
bekend gemaakt aan:

● De hypotheekgever;
● De schuldenaar (indien hij niet tevens hypotheekgever is);
● Degene wiens recht of beslag uit de registers voortvloeit en waarvan dit recht zal

vervallen of tenietgaan door de executoriale verkoop. Denk hierbij aan:
○ De overige hypotheekhouders;
○ Derden die na de verhypothekering een beperkt recht op een goed hebben

gevestigd;
○ De beslagleggers (vgl. artikel 3:273 BW);
○ Derden ten behoeve van wie, na de verhypothekering, een kwalitatieve

verplichting is ingeschreven in de registers (artikel 6:252 lid 3 sub a BW).

Vindt de executie in het openbaar plaats, dan dient dit te gebeuren ten overstane van een
bevoegde notaris (artikel 3:268 lid 1 BW). Elke notaris is bevoegd, indien hij ter plaatse van de
veiling bevoegd is. Voor het verloop van de executie zijn tevens de bepalingen van toepassing,
die ook gelden bij de executoriale verkoop door een beslaglegger.
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Levert een openbare executoriale verkoop niet de hoogste opbrengst op, dan kan de
hypotheekhouder of de hypotheekgever de voorzieningenrechter verzoeken tot onderhandse
executoriale verkoop (artikel 3:268 lid 2 BW). Hiervoor moet aan deze rechter een
overeenkomst worden voorgelegd, die door hem moet worden goedgekeurd. Is de
overeenkomst goedgekeurd, dan geldt de onderhandse verkoop als executoriale verkoop (zie
tevens artikel 3:273 BW).

De manier van executoriale verkoop door de hypotheekhouder is dwingendrechtelijk van aard
(artikel 3:268 lid 5 BW). Het is echter niet van dwingend recht dat de hypotheekgever en de
hypotheekhouder alleen een executoriale verkoop kunnen overeenkomen.
Dit kan ook een onderhandse verkoop zijn. Ter voldoening van de opbrengst doet de
hypotheekhouder afstand van zijn hypotheekrecht. Er is dan echter geen sprake van een
executoriale verkoop, zodat de verkoop ook de daaraan verbonden gevolgen mist.

Zuivering (artikel 3:273 BW)
Hypotheek, als beperkt en afhankelijk recht, blijft op het verhypothekeerde goed rusten, ook
indien het wordt overgedragen. Zuivering voorkomt dit echter wanneer vervreemding
plaatsvindt als gevolg van een executoriale verkoop (artikel 3:273 BW).

Zuivering houdt in dat door de levering (als gevolg van de executoriale verkoop) en de
voldoening van de koopprijs, alle hypotheken die op het goed rusten teniet gaan (artikel 3:273
lid 1 BW).
Dit geldt voor zowel hypotheken waarvan de vordering uit de opbrengst kan worden voldaan, als
voor hypotheken waarvan de vordering (niet of deels) voordelig is gerangschikt.

Voor zuivering gelden drie vereisten:
● Executoriale verkoop. Dit kan zijn:

○ Openbare verkoop (artikel 3:268 lid 1 BW);
○ Onderhandse verkoop (artikel 3:268 lid 2 BW).

Een vrijwillige verkoop door de hypotheekgever wordt niet gelijkgesteld met een
executoriale verkoop, waardoor er geen zuivering plaatsvindt.

● Levering aan de koper. Dit geschiedt door middel van:
○ Openbare verkoop: inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing (artikel

546 jo. 525 lid 1 Rv);
○ Onderhandse verkoop: inschrijving van de opgemaakte leveringsakte, op basis

van de koopovereenkomst.
● De koper heeft de koopprijs voldaan. Dit kan alleen wanneer de koopprijs is gestort bij

de notaris (artikel 3:270 lid 1 jo. lid 7 BW):
○ Ten overstane waarvan de openbare verkoop heeft plaatsgevonden;
○ De akte van overdracht (van de onderhandse verkoop) heeft doen verlijden.

Er vindt géén zuivering plaats, indien:
● Er al wel is geleverd, maar nog niet is betaald;
● De koopprijs bij de executerende hypotheekhouder is gestort.

Naast dat op grond van artikel 3:273 BW het hypotheekrecht teniet gaat, gaat ook het
ingeschreven beslag teniet. De bevoegdheid tot beslag vermengt zich dan met de bevoegdheid
om mee te delen in de executieverkoop. Naast dat op grond van artikel 3:273 BW het
hypotheekrecht en beslag teniet gaat, gaan ook de beperkte rechten teniet. Het betreft de
beperkte rechten die niet tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen.
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De beperktgerechtigde, wiens recht teniet gaat door zuivering, heeft recht op een
schadevergoeding (artikel 3:282 BW). In rang bevindt dit recht zich na de vorderingen van
degene tegen wie het beperkte recht niet kan worden ingeroepen. Bij zuivering maakt het niet
uit door welke hypotheekhouder (dus een hoger of lager gerangschikte) de verkoop wordt
uitgevoerd. In beide gevallen gaat tevens het hypotheekrecht van de ander door zuivering teniet
(mits aan de voorwaarden van artikel 3:273 BW wordt voldaan).
Zuivering vindt van rechtswege plaats. Door de inschrijving van de zuivering is het
hypotheekrecht, het beslag en het beperkte recht waardeloos geworden. De waardeloosheid
van dit recht kan in de openbare registers kenbaar worden gemaakt door degene wiens recht is
komen te vervallen. De verklaring van waardeloosheid wordt geregeld in artikel 3:28 BW,
waarbij artikel 3:274-75 BW gelden als leges speciales voor hypotheek.

Verplichtingen van de executiekoper
Verplichtingen (van obligatoire aard) van de hypotheekgever ten aanzien van het
verhypothekeerde goed, gelden niet tevens voor de executiekoper. Een persoonlijk recht werkt
alleen tegen de wederpartij. Artikel 7:226 lid 2 BW (huur) en artikel 7:361 BW (pacht) maken
een uitzondering.
Kwalitatieve verplichtingen (artikel 6:252 lid 3 sub c BW) kunnen niet tegen de koper worden
ingeroepen, indien ze door de executerende hypotheekhouder zijn ingeschreven.

Schuldeisers wiens recht vervalt, kunnen (naar hun rang) meedelen in de executieopbrengst
(artikel 3:270-72 BW). Is de executieopbrengst onvoldoende om de vordering in zijn geheel te
kunnen voldoen, dan kunnen de schuldeisers zich via de weg van ‘normale schuldeiser’ verhalen
op de overige goederen van de schuldenaar.

De koper van de geëxecuteerde zaak moet de koopprijs voldoen aan de notaris die:
● De openbare verkoop heeft laten plaatsvinden;
● De akte van overdracht (wegens de onderhandse verkoop) heeft doen verlijden (artikel

3:270 lid 1 BW).

Op de koopprijs worden de kosten van de executie in mindering gebracht. Hoe de notaris
vervolgens het bedrag uitkeert, hangt af van de vraag of er nog andere belanghebbenden bij de
opbrengst zijn. Zijn deze belanghebbenden er niet, dan keert de notaris uit aan de executerende
hypotheekhouder (artikel 3:270 lid 2 BW). Het overschot van de opbrengst wordt aan de
hypotheekgever uitgekeerd.

Zijn de belanghebbenden er wel, dan moet de notaris de (netto) executieopbrengst bij een
bewaarder (de bank) storten, waarna een rangregeling moet worden opgemaakt (artikel 3:270
lid 3 BW). In de praktijk is hier vaak geen sprake van, omdat de belanghebbenden al voor de
betaling van de koopprijs tot overeenstemming zijn gekomen over de verdeling van de
opbrengst. Dit gebeurt meestal op aansporing van de notaris zelf. De notaris keert aan iedereen
dat deel uit dat ze zijn overeengekomen (artikel 3:270 lid 5 BW en vgl. artikel 3:271 lid 2 BW).

Is er geen overeenstemming, dan kan de eerste hypotheekhouder die heeft geëxecuteerd
voorkomen dat de notaris zijn deel stort bij de bewaarder, door bij de notaris op te geven welk
deel aan hem toekomt. Deze opgave moet zijn voorzien van een goedgekeurde aantekening van
de voorzieningenrechter. Wanneer aan dit alles is voldaan, keert de notaris aan de
hypotheekhouder uit op grond van artikel 3:270 lid 3 (tweede en derde zin) BW.

Komt de notaris zijn verplichting niet na, dan is de Staat hoofdelijk aansprakelijk (artikel 3:270
lid 6 BW). Van de verkoopvoorwaarden kan niet worden afgeweken (artikel 3:270 lid 7 BW).
Wanneer de belanghebbenden er onderling niet uitkomen hoe de opbrengst moet worden
verdeeld, dan kunnen ze ieder afzonderlijk op grond van artikel 552 Rv om een gerechtelijke
rangregeling verzoeken (artikel 3:271 lid 1 BW).
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Dat de koopprijs aan de notaris moet worden overgemaakt, voorkomt dat de hypotheekhouder
het overschot kan verrekenen met een vordering op de hypotheekhouder, die niet door de
hypotheek wordt gedekt. Daarbij ontbreekt de wederkerigheid, die is vereist voor de verrekening
(artikel 6:127 lid 2 BW). Ditzelfde geldt voor de executiekoper.

Verhaalsbeslag
Hypotheek kan niet aan de beslaglegger worden tegengeworpen, indien het is gevestigd nadat er
verhaalsbeslag is gelegd op de onroerende zaak (artikel 505 lid 2 jo. 726 BW). De beslaglegger
hoeft zich dus niets van het hypotheekrecht aan te trekken. Is de zaak, als gevolg van de
executie, aan de koper geleverd en heeft deze de koopprijs betaald, dan vervalt het
hypotheekrecht op grond van zuivering (artikel 3:273 BW jo. artikel 526 Rv). De
hypotheekhouder kan wel bij de executieopbrengst als schuldeiser optreden (artikel 551 Rv).
Daarnaast gaat het recht van de beslaglegger voor dat van de hypotheekhouder (het recht van
de beslaglegger heeft dus voorrang).

Was het recht van hypotheek eerder gevestigd dan dat er verhaalsbeslag werd gelegd op de
onroerende zaak, dan kan de hypotheekhouder zijn recht wel inroepen tegen de beslaglegger.
Op grond van artikel 509 lid Rv heeft de hypotheekhouder het recht om de executie van de
beslaglegger over te nemen. Tevens vindt dit hypotheekrecht voorrang op het recht van de
beslaglegger.

Wordt op een verhypothekeerde onroerende zaak executoriaal verhaalsbeslag gelegd, dan moet
dit beslag binnen vier dagen na de inschrijving hiervan aan de hypotheekhouder bekend worden
gemaakt (artikel 508 Rv). Voor conservatoir beslag, zie artikel 726 lid 2 Rv. Nadat de
hypotheekhouder over deze situatie is ingelicht, kan hij eventueel de executie overnemen
(artikel 509 lid 1 Rv).

Gaat de hypotheekhouder niet (op tijd) over tot overname van de executie, dan is de
beslaglegger bevoegd om de executie voort te zetten (artikel 509 lid 3 BW) en vervalt het
hypotheekrecht. Dit geldt ongeacht of het beslag pas op de onroerende zaak is gelegd nadat het
hypotheekrecht is vervallen.

De hypotheekhouder heeft bij het vervallen van het hypotheekrecht alleen nog de bevoegdheid
om bij de verdeling van de executieopbrengst op te komen (artikel 551 Rv). Nu het
hypotheekrecht eerder was gevestigd dan dat er beslag op de roerende zaak was gelegd, staat
het hoger in rang dan dat van de beslaglegger. Neemt de hypotheekhouder de executie van de
beslaglegger over, dan houdt hij de executie in eigen hand en kan hij uitkering van de
executieopbrengst verkrijgen voordat een rangregeling tot stand is gekomen (artikel 3:270 lid 3
BW). Treuzelt de hypotheekhouder met de voortgang van de executie, dan kan de beslaglegger
een beroep doen op artikel 545 Rv.

Vervallen verhaalsbeslag
Met de levering (op grond van de executoriale verkoop) en de betaling van de koopprijs, vervalt
het verhaalsbeslag van rechtswege door de zuiveringsregel (artikel 3:273 BW). Het beslag gaat
samen met de bevoegdheid om mee te delen in de executieopbrengst. In beginsel staat het
recht van de hypotheekhouder hoger in rang, waardoor hij voorrang heeft op zich te verhalen.
Toch kan ook het recht van de beslaglegger in een enkel geval voor dat van de hypotheekhouder
gaan. Hiervan is sprake bijvoorbeeld wanneer de beslaglegger verhaal zoekt voor een vordering
van kosten, die zijn gemaakt om de verbonden zaak te behouden, maar dat de kosten zijn
gemaakt nadat het hypotheekrecht is gevestigd.
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Faillissement
Een schuldenaar kan geen geldige hypotheek meer vestigen, indien hij in staat van faillissement
verkeert. Wordt de hypotheekakte na het faillissement van de schuldenaar ingeschreven, dan
dient de curator deze akte te beschouwen als ‘niet ingeschreven’. De vermeende
hypotheekhouder heeft dan slechts een vordering van een concurrerend verhaalsrecht met de
andere schuldeisers. Hij heeft hierdoor geen voorrang op de andere schuldeisers. Deze
vordering moet hij indienen bij de curator, waarna hij moet wachten op de slotuitdelingslijst.

Is de hypotheekakte wel voor het faillissement van de schuldenaar ingeschreven, dan heeft de
hypotheekhouder een separatistenpositie. Hij kan zijn recht dan uitoefenen alsof er geen
faillissement was (artikel 57 lid 1 Fw).

Separatistenpositie
Als separatist heeft de hypotheekhouder in geval van faillissement tevens het recht van parate
executie. Gaat hij over tot parate executie, dan hoeft hij in het faillissement niet:

● Op te komen;
● Te wachten op de (slot)uitdelingslijst;
● Meedelen in de omslag van de algemene faillissementskosten (artikel 180 en 182 Fw).

Iedere hypotheekhouder met een hypotheekrecht dat is gevestigd voor het faillissement heeft
de separatistenpositie. Daarbij is niet van belang of het om een eerste of lager gerangschikte
hypotheek gaat.

De koper die is betrokken bij de executie moet de koopprijs aan de notaris voldoen (artikel
3:270 lid 1 BW). Hoe de notaris verder dient te handelen, wordt bepaald in artikel 3:270 lid 2
t/m lid 7 BW.

Iedere hypotheekhouder heeft als separatist recht om op te komen bij de executie (artikel 57
Fw). De executele hypotheekhouder kan op grond hiervan uit eigen hoofde opkomen bij de
verdeling van de netto-opbrengst en daaruit, op basis van zijn rang, zijn vordering te voldoen
buiten het faillissement om.

De hypotheekhouders wiens hypotheekrecht door zuivering is vervallen, hebben op grond
hiervan ook het recht om buiten het faillissement om de vordering uit de executieopbrengst te
voldoen. Beiden hoeven hierdoor niet te wachten op de (slot)uitdelingslijst en hij hoeft niet mee
te delen in de algemene faillissementskosten (artikel 182 Fw).

Surseance van betaling
Surseance van betaling brengt gevolgen met zich mee voor het hypotheekrecht van de
hypotheekhouder. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties:

● De hypotheek is gevestigd voor de surseance van betaling. In dit geval is er geen
hypotheek tot stand gekomen, tenzij de bewindvoerder aan de vestiging van de
hypotheek medewerking heeft verleend (artikel 228 lid 1 Fw);

● De hypotheek is gevestigd na de surseance van betaling. In dit geval is de hypotheek wel
tot stand gekomen en werkt de surseance van betaling niet tegenover de hypothecaire
vordering. De schorsende werking van de betalingsverplichting van de schuldenaar bij
surseance van betaling geldt in dit geval niet (artikel 232 Fw). Als voorwaarde geldt wel
dat de vordering op het verhypothekeerde goed verhaalbaar is. De hypotheekhouder
hoeft zich hier dus niets van aan te trekken, waardoor hij:

○ Nakoming kan vorderen (van de schuldenaar);
○ Kan overgaan tot parate executie indien er niet wordt nagekomen.
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Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Wordt de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op grond van artikel 296 Fw van
toepassing verklaard op de schuldenaar, dan verliest hij de bevoegdheid om op zijn
registergoederen een hypotheekrecht te vestigen. Is de hypotheek gevestigd voor de van
toepassingsverklaring van de schuldsaneringsregeling, dan kan de hypotheekhouder zijn recht
gewoon uitoefenen alsof er geen schuldsaneringsregeling is. Op grond van artikel 299 lid 3 Fw
zijn namelijk artikel 57-58 Fw van overeenkomstige toepassing.

Botsing dubbele hypotheek
Botst het recht van de hypotheekhouder met het recht van een derde, dan moet er rekening
worden gehouden met het dubbele karakter van het hypotheekrecht:

● Beperkt recht. Van botsing is sprake wanneer het hypotheekrecht in botsing komt met
rechten van derden ten aanzien van een zaak, zoals bij andere beperkte rechten. Welk
recht prevaleert, wordt bepaald aan de hand van de prior tempore-regel.

● Voorrangsrecht. Van botsing is sprake wanneer de zaak is geëxecuteerd en het
hypotheekrecht is vervallen door voldoening uit de koopprijs. De hypotheekhouder heeft
dan recht op voldoening uit de netto-opbrengst, met voorrang boven de andere
schuldeisers van de hypotheekgever. De hypotheekhouder gaat boven:

○ Concurrente schuldeisers;
○ Bevoorrechte schuldeisers (artikel 3:279 BW).

Tenietgaan hypotheek
Het hypotheekrecht kan teniet gaan:

● Indien de hypothecaire vordering wordt voldaan. Het hypotheekrecht is tevens een
afhankelijke recht, waardoor het teniet gaat wanneer de vordering teniet gaat (artikel
3:82 jo. 3:7 BW).

● Door zuivering (artikel 3:273 BW).

Vordering gaat teniet
Gaat de vordering gedeeltelijke teniet, dan blijft het hypotheekrecht (op grond van zijn
ondeelbaarheid) bestaan (artikel 3:230 BW). Andere wijze van tenietgaan van het
hypotheekrecht komen aan de orde in nummer 909 en 910 van het boek.

Tenietgaan door het karakter van een beperkt recht
Doordat het hypotheekrecht tevens een beperkt recht is, kan het ook teniet gaan door
toepassing van artikel 3:81 lid 2 BW:

● Sub a: tenietgaan van het recht waaruit het beperkte recht is afgeleid. Dit speelt niet ten
aanzien van onroerende zaken.

● Sub b: tenietgaan door vervulling van de ontbindende voorwaarde of het verstrijken van
de tijd waarvoor het hypotheekrecht is gevestigd. De eerste komt amper voor en de
tweede helemaal niet.
Het kan echter wel zo zijn dat de hypotheekgever het verhypothekeerde goed onder
ontbindende voorwaarde heeft verkregen. Is de voorwaarde vervuld, dan vervalt de
hypotheek.

● Sub c: afstand. Hiervoor is het opmaken van een tweezijdige notariële akte vereist, die
moet zijn ingeschreven in de openbare registers.

● Sub d: eenzijdige opzegging door de hypotheekhouder. De hypotheekhouder kan van
deze mogelijkheid gebruik maken wanneer hij een deel van de verbonden goederen van
het hypotheekrecht wil ontslaan.

● Sub e: vermenging. Dit doet zich voor wanneer het goed en het hypotheekrecht in een
hand komen. Dit moet niet worden verward met het tenietgaan van het hypotheekrecht
doordat de vordering door vermenging teniet gaat.

24



Voorbeeldsamenvatting Goederenrecht  2022-2023

Tenietgaan door het karakter van een afhankelijk recht
Het hypotheekrecht is een afhankelijk recht en kan op verschillende wijzen teniet gaan:

● Het hypotheekrecht gaat teniet door:
○ Het tenietgaan van de vordering, waarvan zij afhankelijk is. De vordering kan

teniet gaan door betaling, verrekening of vernietiging van de overeenkomst
waaruit de vordering voortvloeit (artikel 3:82 jo. 3:7 BW).

○ Voltooiing van de verjaring van de rechtsvordering tot nakoming van de
vordering waartoe de hypotheek tot zekerheid strekt (artikel 3:323 lid 1 BW).

● Een bankhypotheek gaat teniet wanneer de rechtsverhouding met de bank is beëindigd
of afgewikkeld.

● Derdenhypotheek gaat teniet wanneer de schuldeiser de bevoegdheid tot verrekening
met een schuld aan de schuldenaar voorbij heeft laten gaan (artikel 6:139 lid 2 BW) of
de schuld op basis van een afspraak tussen de hypotheekhouder, de schuldenaar en een
derde op een nieuwe schuldenaar is overgegaan (artikel 6:157 lid 2 BW).

● Toedeling bij gemeenschap (artikel 3:177 BW).
● Onteigening (artikel 43 en 59 Onteigeningswet).

Afstand of opzegging geven de zekerheid dat het hypotheekrecht ook daadwerkelijk is geëindigd.
Gaat de hypotheek teniet, dan is de inschrijving hiervan niet meer van belang en dus
waardeloos. De waardeloosheid wordt door de hypotheekhouder door middel van een
verklaring in de openbare registers kenbaar gemaakt. De algemene regel voor waardeloosheid is
artikel 3:28 BW. Ten aanzien van hypotheekvormen artikel 3:274 en 3:275 BW de leges
speciales.

Weigert de hypotheekhouder de afgifte van de vervallenverklaring, dan kan de rechthebbende
door middel van artikel 3:29 BW alsnog een verklaring van waardeloosheid verkrijgen (artikel
3:274 lid 3 BW). Is het recht van de rechthebbende echter vervallen als gevolg van zuivering
(artikel 3:273 lid 1 BW), dan kan hij nog een beroep doen op artikel 3:273 lid 2 e.v. BW.

Voorrechten
Bij een samenloop van verhaalsrechten biedt het voorrecht voorrang bij de verdeling van de
netto-opbrengst voor medeschuldeisers. Dit kan alleen wanneer de opbrengst niet voldoende is
om ieders vordering te voldoen. De voorrang ziet dus alleen op de netto-executieopbrengst. Men
komt immers pas toe aan de verdeling van de executieopbrengst (onder de verhaalzoekenden)
indien eerst de executiekosten zijn voldaan.

De voorrechten worden geregeld in titel 3.10 BW en kunnen worden onderverdeeld in:
● Bijzonder voorrecht (speciaal privilege). Dit voorrecht geeft voorrang bij de verdeling

van de opbrengst van een bepaald goed.
● Algemeen voorrecht (algemeen privilege). Dit voorrecht geeft voorrang bij de verdeling

van de opbrengst van alle goederen.

Op grond van artikel 3:278 lid 2 BW kunnen voorrechten alleen uit de wet (in formele zin)
ontstaan. Dit is een gesloten systeem. De wet moet dus het voorrecht aan de vordering
verbinden. Partijen kunnen het voorrecht daardoor niet vestigen.

Naast Titel 3.10 van Boek 3 kent de wet ook voorrechten in Boek 7 (artikel 7:53 BW) en Boek 8
(artikel 8:210 e.v. BW; artikel 8:221 e.v. BW; artikel 8:820 e.v. BW; artikel 8:831 e.v. BW en
artikel 8:1317 e.v. BW). Buiten het Burgerlijk Wetboek kent de wet nog artikel 21 IW 1990 (het
voorrecht van de fiscus ter vestiging van belastingvorderingen) en artikel 60 WFSV (het
voorrecht ten aanzien van de vordering tot de betaling van premies werknemersverzekeringen).
De wettelijke regels van voorrecht kunnen niet extensief worden geïnterpreteerd. Dit zou
namelijk inbreuk maken op artikel 3:277 BW (de gelijkheid tussen schuldeisers). Alleen aan
bepaalde vorderingen wordt een voorrecht toegekend. Zonder vordering kan er geen voorrecht
bestaan.
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Het voorrecht behoort bij de vordering op het moment dat de vordering ontstaat, ongeacht of de
vordering al opeisbaar is of niet. Gaat de vordering over op een derde, dan gaat tevens het
voorrecht mee over (artikel 6:142 BW). Wordt de vordering voldaan, dan gaat het voorrecht
teniet.

Beslag ter bewaring van zijn recht
Als een goed wordt overgedragen, gaat het voorrecht dan ook mee? Nee! Het voorrecht is een
nevenrecht, maar geen beperkt recht. Het voorwerp van het voorrecht is de netto-opbrengst van
de vereffening van het goed. De rechthebbende kan dus gewoon vrijelijk over het goed
beschikken. Wordt het goed aan een derde overgedragen, dan wordt het daarmee aan het
verhaal van de schuldeisers onttrokken en vervalt ook het voorrecht. Wil de schuldeiser dit niet,
dan kan hij conservatoir of executoriaal beslag op het goed leggen.

Een (latere) vervreemding of bezwaring van het goed kan dan niet tegen de beslaglegger worden
ingeroepen, waardoor hij zijn verhaalsmogelijkheid (met voorrang) behoudt. Aan het voorrecht is
dus geen zaaksgevolg gekoppeld.

Geen separatistenpositie
Men kan alleen spreken van een voorrecht op een goed, indien de schuldeiser ook een
verhaalsrecht heeft op dat goed (volgens artikel 3:276 BW). Heeft de schuldeiser een vordering
waaraan een voorrecht is verbonden, dan geldt hiervoor dezelfde wijze van verhaalsuitoefening
als voor de gewone concurrente schuldeiser. De schuldeiser mist dus het recht van parate
executie. De bevoorrechte schuldeiser kan tot verhaal overgaan door een executoriale titel te
verkrijgen. Tevens zal hij beslag moeten leggen, als inleiding van de executie (artikel 430 e.v.
Rv).

In geval van faillissement levert een voorrecht geen separatistenpositie op.
Onderlinge rangorde van voorrechten
De verhouding tussen voorrechten onderling en voorrechten ten aanzien van andere
voorrangsrechten wordt geregeld in afdeling 3.10.1 BW. De onderlinge rangorde moet worden
uitgemaakt wanneer de verschillende voorrangsrechten dezelfde executieopbrengst hebben. Zo
niet, dan is er ook geen sprake van samenloop. Voorrang speelt ook een rol als de opbrengst
onvoldoende is om alle schuldeisers te voldoen.

Bij voorrechten onderling geldt de volgende rangorde:
● Pand en hypotheek gaan boven het voorrecht (artikel 3:279 BW). Daarbij is niet van

belang of:
○ Het pand- of hypotheekrecht eerder of later is gevestigd dan dat de bevoorrechte

vordering is ontstaan;
○ Het gaat om een vuistpand, openbaar pand (artikel 3:236 BW) of stil pand

(artikel 3:237, 3:239 BW).
● Voorrechten op bepaalde goederen gaan boven de voorrechten die op alle tot een

vermogen behorende goederen rusten (artikel 3:280 BW);
● Onderscheiden voorrechten die op hetzelfde goed rusten zijn gelijk in rang (artikel 3:281

lid 1 BW);
● De verhouding tussen voorrechten op alle goederen wordt bepaald door de volgorde

waarin de wet hen plaatst (artikel 3:281 lid 2 BW).
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Bijzondere voorrechten
Een bijzonder voorrecht geeft voorrang bij de verdeling van de opbrengst van een bepaald goed.
Bijzondere voorrechten worden geregeld in afdeling 3.10.2 (artikel 3:283 e.v. BW) en zijn
allemaal uitzonderingen op de geformuleerde hoofdregel.

Bijzondere voorrechten omvatten:
● Voorrecht ter zake van kosten tot behoud;
● Voorrecht ter zake van aanneming van werk;
● Voorrecht ter zake van appartementsbijdragen;
● Voorrecht ter zake van vergoeding van de schade.

I. Vordering tot behoudskosten

De vordering tot voldoening van de kosten tot behoud van een goed is bevoorrecht (artikel
3:284 lid 1 BW). Immers, was de vordering tot de behoudskosten niet op het goed gevestigd, dan
hadden andere schuldeiser zich ook niet meer op het goed kunnen verhalen. Het voorrecht
beperkt zich niet tot een bepaald goed. Onder de kosten voor behoud van de zaak moet worden
verstaan de kosten die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de zaak niet teniet gaat.

Op grond van artikel 3:284 lid 3 BW heeft dit type voorrecht voorrang op andere voorrechten.
Hiervan is alleen sprake indien de bedoelde vordering voor het maken van de kosten tot behoud
is ontstaan. Zijn de behoudskosten al wel gemaakt en heeft de schuldeiser verzuimd om beslag
te leggen op de zaak, dan gaat zijn recht niet voor op dat van een schuldeiser die later een
bevoorrechte vordering op de zaak heeft gekregen.
Ze hebben dan dezelfde rang (artikel 3:281 lid 1 BW), waarbij een bijzonder voorrecht voor gaat
op een algemeen voorrecht (artikel 3:280 BW).
De schuldeiser kan zich alleen op een goed verhalen, indien hij hier een verhaalsrecht op heeft.
In beginsel heeft de schuldeiser een verhaalsrecht, indien de schuldenaar rechthebbende is op
het goed.

Het verhaalsrecht heeft ten aanzien van de kosten tot behoud een absolute werking (artikel
3:284 lid 2 BW). Dit houdt in dat, zolang een derde voor het maken van de kosten tot behoud zijn
rechten heeft gekregen, deze rechten niet aan de schuldeiser kunnen worden tegengeworpen.

Het verhaalsrecht:
● Werkt tegen derden, mits het goed niet aan de schuldenaar toebehoort;
● Geeft de schuldeiser voorrang tot verhaal;
● Maakt dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met eerder gevestigde beperkte

rechten (op grond van de kosten tot behoud), dit is een uitzondering op de hoofdregel
van artikel 3:279 BW;

● Gaat boven een (stil) pandrecht op een roerende zaak wanneer dit is gevestigd nadat de
kosten tot behoud zijn gemaakt, en de zaak zich niet in de macht van de pandhouder of
derde bevindt.

Is het pandrecht wel eerder gevestigd dan dat de kosten tot behoud zijn gemaakt en is de zaak in
de macht van de pandhouder of derde, dan gaat het wel boven het voorrecht. De pandhouder
hoeft niet te goeder trouw te zijn.

II. Arbeidskosten

Vloeit uit de overeenkomst van aanneming van werk een vordering voort ten aanzien van
bearbeiding van een zaak, dan rust op deze zaak (roerend of onroerend) een voorrecht (artikel
3:285 BW).
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Denk hierbij aan arbeidsloon en materiaalkosten. Alleen de kleine zelfstandigen kunnen een
beroep doen op het voorrecht. Als schuldeiser moet hij (aldus lid 1):

● Persoonlijk deelnemen aan de uitvoering van het aangenomen werk; of
● Indien hij een vennootschap of rechtspersoon is, dan moet een of meer beherende

vennoten of bestuurders deelnemen aan de uitvoering van het aangenomen werk.

De schuldeiser kan zich alleen met voorrang op de zaak verhalen wanneer hij op die zaak een
verhaalsrecht heeft. Dit voorrecht kent geen absolute werking, waardoor de schuldenaar
eigenaar van de zaak moet zijn. Bevindt de zaak zich nog in de macht van de schuldeiser, dan
kan hij een beroep doen op het retentierecht. Onder voorwaarden is hieraan een verhaalsrecht
gekoppeld dat tegen derden werkt en waaraan voorrang is verbonden (artikel 3:291-292 BW).

Pand en hypotheek hebben voorrang op het voorrecht (artikel 3:279 BW). Een uitzondering doet
zich voor indien het voorrecht samenloopt met stil pandrecht (artikel 3:285 lid 2 BW). Het
voorrecht gaat voor indien het stille pandrecht voor de bevoorrechte vordering is gevestigd en
de zaak nog niet in de macht van de pandhouder of een derde is gebracht. Ditzelfde geldt indien
de vordering al bestond voordat het stille pandrecht werd gevestigd. In beginsel is het irrelevant
of de pandhouder in de tussentijd al afgifte heeft verkregen. Dit ligt anders indien de
pandhouder afgifte verkrijgt, voordat de bevoorrechte schuldeiser beslag heeft gelegd op de
zaak of de schuldenaar/pandhouder failliet is gegaan. In dat geval gaat het pandrecht wel boven
het voorrecht (artikel 3:285 jo. 3:279 BW).

III. Vordering bijdrage VvE

Aan de vordering van de bijdrage aan de gezamenlijke appartementseigenaren of de vereniging
van eigenaars, is ook een voorrecht verbonden (artikel 3:286 lid 1 BW). Het betreft de vordering
zoals die voorkomt in artikel 5:112 lid 1 (aanhef en sub b) en lid 2 (aanhef en sub c), artikel
5:113 lid 2 en lid 3 BW. Het voorrecht zelf beperkt zich tot de bijdragen die in het lopende of
voorafgaande jaar zijn verschenen (vgl. artikel 5:122 lid 3 BW). Het rust op ieder appartement,
voor de bijdragen waarvoor de appartementseigenaar of vruchtgebruiker aansprakelijk is.

Met de regeling wordt geprobeerd om het nadeel te beperken wanneer insolventie (artikel
5:106 lid 5 BW) plaatsvindt. Het voorrecht geldt ook ten aanzien van verschuldigde bedragen van
vruchtgebruikers (artikel 5:123 BW). Dit voorrecht volgt pas na het hypotheekrecht (artikel
3:279 BW). Is er sprake van een samenloop, dan heeft het voorrecht van artikel 3:285 BW
voorrang op het voorrecht van artikel 3:286 BW (aldus artikel 3:286 lid 3 BW, vgl. lid 2).

IV. Verzekering

De vordering van de schadeveroorzaker op zijn verzekeraar is bevoorrecht, indien hij een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en de vordering tot vergoeding van de
schade verplicht (artikel 3:287 lid 1 BW).

De benadeelde kan zich op de vordering, waar het voorrecht op rust, verhalen en hij kan dit
tegenwerpen aan derden (artikel 3:287 lid 2 BW). Ook wanneer de vordering aan een derde is
gecedeerd kan de benadeelde zich dus op de vordering verhalen. Ditzelfde geldt wanneer op de
vordering een (stil) pandrecht is gevestigd. Een uitzondering hierop wordt gemaakt in artikel
7:936 lid 2 BW (recht op afdracht van de tussenpersoon).

Zaaksvervanging bij bijzondere voorrechten
Gaat het goed waarop het voorrecht rust teniet, dan gaat tevens het voorrecht teniet. Maar, het
voorrecht is mede van toepassing op vorderingen tot vergoeding die in de plaats van het goed
zijn getreden. Het gaat om de vordering ten aanzien van de waardevermindering van het goed.
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Algemene voorrechten
Algemene voorrechten worden geregeld in afdeling 3.10.3. en geven voorrang bij de verdeling
van de opbrengst van alle goederen. In de rangorde bevinden ze zich na pand en hypotheek en
na de bijzondere voorrechten.
De volgorde waarin ze door de wet worden geplaatst, bepaalt de onderlinge rangorde (artikel
3:280 jo. 3:281 BW). Artikel 3:288 jo. 3:289 BW geven aan welke voorrechten er zijn.

De algemene voorrechten:
● Voorrecht ter zake van kosten faillissementsaanvraag;
● Voorrecht ter zake van lijkbezorging;
● Voorrecht ter zake van pensioenvorderingen;
● Voorrecht ter zake van vorderingen uit arbeidscontract;
● Voorrecht en bodemrecht van de fiscus.

I. Faillissement

Het eerste algemene voorrecht is de vordering ter zake van de kosten van de
faillissementsaanvraag (sub a). Hier is alleen sprake van indien het faillissement is uitgesproken.
De kosten behoren niet tot de eigenlijke executiekosten, waardoor ze niet als eerste uit de
executieopbrengst kunnen worden voldaan. De rechtsgrondslag voor dit voorrecht is de
omstandigheid dat de kosten van faillissementsaanvraag zijn gemaakt in het belang van alle in
het faillissement opkomende schuldeisers.
Tevens gelden ook de kosten die de schuldeiser heeft gemaakt om buiten het faillissement om
tot vereffening te komen. Maar ook hier zijn het niet de kosten voor de vereffening zelf, maar de
eigenlijke vereffeningskosten, die wel als eerste moeten worden voldaan.

II. Lijkbezorging

Het tweede algemene voorrecht ziet op de kosten van lijkbezorging (sub b). Op deze manier
worden onvermogenden van een behoorlijke uitvaart verzekerd. Onder deze kosten vallen zowel
de kosten van een begrafenis als van een crematie. Het plaatsen van het grafmonument valt hier
niet onder. De kosten moeten in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de
overledene.

III. Werknemer

Het derde algemene voorrecht ziet op de vordering van een werknemer, een gewezen
werknemer en hun nabestaanden ten aanzien van vervallen pensioentermijnen (sub c). De
vordering mag niet ouder zijn dan een jaar.

IV. Toekomstig pensioen

Het vierde algemene voorrecht ziet op de (gekapitaliseerde) vordering met betrekking tot
toekomstige pensioentermijnen. Uitgezonderd hiervan is de bestuurder van een rechtspersoon.
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V. Vordering uit arbeidscontract

Het vijfde algemene voorrecht ziet op de werknemer en zijn vordering uit een arbeidscontract.
Bevoorrecht zijn de vorderingen van de werknemer wegens:

● Zijn loon;
● Het hem op grond van secundaire arbeidsvoorwaarden toekomende;
● De verhoging van het loon op grond van artikel 7:625 BW wegens het niet tijdig

uitbetalen daarvan;
● Zijn krachtens zijn dienstverhouding voor de werkgever gedane uitgaven;
● De schadevergoeding waarop hij bij het einde van zijn dienstbetrekking recht heeft (vgl.

artikel 7:677, 7:680 en 7:681 BW).

VI. Fiscus

Gelet op het feit dat alleen privaatrechtelijke voorrechten worden besproken, zal er een
uitzondering worden gemaakt ten aanzien van de bespreking van het voorrecht van de fiscus.
Aan het verhaalsrecht van de fiscus is een algemeen voorrecht verbonden (artikel 21 lid 1 IW
1990). Het voorrecht gaat boven alle andere voorrechten (lid 2). Artikel 3:284 BW geldt als
uitzondering hierop (het voorrecht ter zake kosten van behoud, voor zover de kosten zijn
gemaakt na de dagtekening van het aanslagbiljet), evenals artikel 3:287 BW (het voorrecht ter
zake van vergoeding van de schade) en artikel 3:288 sub a BW (het voorrecht ter zake van
kosten faillissementsaanvraag).

Met betrekking tot de rang van dit voorrecht ten aanzien van pand en hypotheek, geldt dat pand
en hypotheek voorgaan, tenzij de wet anders heeft bepaald (artikel 3:279 BW). Ditzelfde geldt
voor een stil pandrecht, maar artikel 21 lid 2 (tweede zin) IW 1990 maakt de uitzondering: het
voorrecht gaat boven een stil pandrecht, indien dat rust op een zaak als bedoeld in artikel 22 lid
3 IW 1990, die zich op de bodem van de belastingschuldenaar bevindt.

De fiscus kan beslag leggen op een roerende zaak die aan een derde toebehoort. De derde kan
op zijn beurt hier tegenin gaan door:

● Bezwaar in te dienen middels een beroepschrift aan een directeur van de
rijksbelastingen (artikel 22 lid 1 IW 1990);

● Verzet aan te tekenen bij de burgerlijke rechter (artikel 456 RV). Een al ingediend
bezwaarschrift heeft hierop geen invloed (artikel 22 lid 2 IW 1990). Beroep kan echter
niet worden ingediend wanneer aan de volgende drie vereisten gezamenlijk wordt
voldaan (artikel 22 lid 3 IW 1990):

○ Het beslag is gelegd ten aanzien van een naheffingsaanslag van de in lid 3
genoemde belastingen of een aan de belastingaanslag gelijkgestelde beschikking;

○ Het beslag ziet op ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten, roerende zaken
tot stoffering van een huis of landhoef of bebouwing of gebruik van het land;

○ Ten tijde van de inbeslagneming moeten de zaken zich op de bodem van de
schuldenaar hebben bevonden. Onder bodem wordt gerekend het perceel, of
een gedeelte daarvan, dat door de schuldenaar wordt gebruikt en waar hij
onafhankelijk over kan beschikken.

Een uitzondering op deze uitzondering doet zich voor wanneer een recht op terugvordering
bestaat omdat de schuldenaar de zaak onrechtmatig of van een onbevoegde heeft verkregen.
Met artikel 22 lid 3 IW 1990 kan de fiscus zich opnieuw op de goederen van de derde verhalen,
waarmee een uitzondering wordt gemaakt op artikel 3:276 BW. De fiscus wordt op deze manier
beschermd, aangezien de schuldenaar niet blindelings goederen aan het verhaal van de fiscus
kan onttrekken, door ze aan een derde toe te bedelen.
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Artikel 22 lid 3 IW 1990 vormt daarom het bodemrecht van de fiscus: hij kan verhaal zoeken op
zaken die zich op de bodem van de schuldenaar bevinden, ook al behoren ze toe aan derden.
Beslag door de fiscus op alle zaken die zich op de bodem van de schuldenaar bevinden, wordt
bodembeslag genoemd.

Invordering premies werknemersverzekeringen door Belastingdienst
Sinds 1 januari 2016 houdt de Belastingdienst zich ook bezig met de invordering van de premies
werknemersverzekeringen. Bij deze invordering gelden eveneens de regels die gelden voor de
invordering van de loonbelasting (artikel 60 lid 3 WFSV). Het algemene voorrecht dat artikel 21
lid 1 IW 1990 aan het verhaalsrecht van de fiscus verbindt, geldt ook ten aanzien van de premies
werknemersverzekeringen. Dit breidt het toepassingsbereik van het fiscale bodemrecht uit tot
de premies werknemersverzekeringen.

Verkoop onder eigendomsvoorbehoud
Wordt de zaak onder eigendomsvoorbehoud door de verkoper afgeleverd, dan valt deze zaak
niet in de boedel van de koper. De fiscus (en andere schuldeiser) kan zich hierdoor niet op dit
goed verhalen en heeft ook geen voorrecht ten aanzien van dit goed (artikel 3:276 BW). Is de
afgeleverde zaak onder eigendomsvoorbehoud een bodemzaak en bevindt het zich op de
bodem van de schuldenaar (dus van de koper van de zaak), dan kan de fiscus wel een beroep
doen op zijn bodemrecht. Wordt op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde bodemzaak
beslag gelegd, dan kan de verkoper hier niet tegen in verzet komen bij de burgerlijke rechter
(artikel 22 lid 3 IW 1990). Wordt vervolgens een beroepschrift ingediend, dan zal deze door de
directeur worden afgewezen (artikel 22.8.10 ‘Leidraad Invordering 2008’). De verkoper kan wel
voorkomen dat de fiscus een beroep doet op zijn bodemrecht. Hiervoor moet hij van tevoren de
zaken van de bodem van de koper weghalen.

Een zaak die onder eigendomsvoorbehoud aan de koper wordt geleverd, valt (nog) niet in zijn
vermogen en kan dus ook niet door de fiscus worden verhaald (behoudens de uitzondering van
artikel 22 lid 3 IW 1990).

Bodemrecht fiscus en pand
Heeft de schuldenaar zijn zaak verpand, dan wordt hij aangemerkt als eigenaar van deze zaak en
kan de fiscus zich wel op deze zaak verhalen. Hij hoeft hiervoor geen gebruik te maken van zijn
bodemrecht. Lopen de vordering van het (stille) pandrecht en de bevoorrechte vordering van de
fiscus samen, dan heeft het pandrecht voorrang (artikel 3:279 BW). Gaat het om een stille
verpanding, dan gaat de vordering echter niet in alle gevallen voor die van de fiscus. Het
voorrecht van de fiscus gaat voor indien artikel 21 lid 2, tweede zin IW 1990 zich voordoet (de
bodemzaak die zich nog op de bodem van de schuldenaar bevindt). Oftewel: stil pandrecht op
bodemzaken heeft geen voorrang.

Stil pandrecht op niet-bodemzaken of bodemzaken die voor beslaglegging door de fiscus of door
faillietverklaring van de schuldenaar van de bodem zijn verwijderd, heeft wel voorrang (artikel
3:279 BW). De stille pandhouder verkrijgt dus voorrang door de stil verpande bodemzaak bij de
schuldenaar weg te halen (artikel 3:237 lid 3 BW). Afgifte aan de pandhouder geeft hem dus
voorrang op het voorrecht van de fiscus. Hoewel het voorrecht en het bodemrecht van de fiscus
voor veel discussie zorgen, worden nog altijd de huidige bepalingen, ten aanzien van deze
rechten, gehandhaafd.
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Artikel 70 IW 1990 kent echter wel een horizonbepaling: het bodemrecht van de fiscus vervalt,
tenzij binnen een bepaalde termijn bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel is ingediend over een
definitieve regeling van het bodemrecht. Op 30 november 1992 werd hier aan voldaan (zie
wetsvoorstel 22 942). De behandeling van dit wetsvoorstel heeft lang stilgelegen, totdat de
minister-president op 25 oktober 2010 een brief aan de Tweede Kamer stuurde, met daarin de
aankondiging dat het wetsvoorstel zal worden ingetrokken. De Minister voor Veiligheid en Justitie
heeft hierop 23 november 2010 op gereageerd middels een brief waarin stond dat vanwege
redenen van technische aard op dit voornemen wordt teruggekomen. Op 16 december 2010 is
het voorstel door de Tweede Kamer afgevoerd van de stand van werkzaamheden. In de
tussentijd werd het bodemrecht van de fiscus op 1 januari 2006 uitgebreid door de werking van
artikel 60 WFSV met de premies werknemersverzekeringen.

32



Voorbeeldsamenvatting Goederenrecht  2022-2023

Hoofdstuk 2. Arresten week 4
Dit is een voorbeeld van onze literatuursamenvatting. De literatuursamenvatting bestaat uit twee
delen. Het eerste deel bevat alle voorgeschreven literatuur van de eerste drie weken. Het tweede deel
bevat de voorgeschreven literatuur van de overige weken (week 4, 5, 6 en 7). Het tweede deel bestaat
ook uit de behandeling van alle voorgeschreven jurisprudentie.

HR 7 juni 1991, NJ 1992/262 (Gay Association/Engelen Gephura)

Casus
De verkoper van een pand verleent een hypotheek aan de koper. In de hypotheekakte is een
huurbeding opgenomen. Zonder toestemming en medeweten van de verkoper (nog voor
inschrijving in register), verhuurt de koper het pand. Degene die het pand huurt, verhuurt het
weer. Later verkoopt de verkoper het pand vrij van huur op een veiling.

Rechtsvraag
Is de huurovereenkomst in strijd met het huurbeding?

Oordeel
De hypotheekhouder die het huurbeding heeft gemaakt, kan zich jegens de huurder van het
pand op dit beding beroepen, tenzij de huur tot stand is gekomen voordat de hypotheekakte
(waarin het huurbeding stond) in de registers was ingeschreven.

Dit geval moet gelijkgesteld worden met het verhuren van een pand zonder toestemming van de
hypotheekhouder na de inschrijving van het huurbeding in het register. De huurovereenkomst is
in strijd met het huurbeding.

HR 24 maart 1995, NJ 1996/158 (Kuikenbroederij)
Casus
Hollander exploiteert een kuikenbroederij en opfokbedrijf. Het bedrijf richt zich op het
machinaal uitbroeden van kippeneieren en het opfokken van kuikens tot hennen om deze
daarna door te verkopen. Voor de financiering van deze onderneming heeft Hollander een
financieringsrelatie met Rabobank Domburg. Tot zekerheid van terugbetaling heeft Hollander
zich verplicht om (onder andere) al het huidige en toekomstige pluimvee fiduciair over te dragen
aan de Rabobank. Fiduciaire eigendomsoverdracht is tegenwoordig stille verpanding – maar
onder het oude BW (1992) had het de vorm van een eigendomsoverdracht aan de Rabobank.

De financieringsbehoefte van Hollander gaat echter verder. Daarom spreekt hij in de periode van
1982-1985 af met Euribrid, de leverancier van de broedeieren, dat de eigendom van de eieren
door Euribrid wordt voorbehouden én dat aan Euribrid het bestaande en toekomstige pluimvee
in fiduciaire eigendom wordt overgedragen. Dit betekent dat Hollander vanaf dat moment
pretendeert aan twee partijen zijn eigendom te hebben overgedragen. Hier blijft het niet bij –
Hollander draagt in dezelfde periode zijn bestaande en toekomstige pluimvee ook over aan een
aantal leveranciers van veevoeder.

In 1985 gaat Hollander failliet en zowel de Rabobank, Euribrid als de voerleveranciers hebben
onbetaalde vorderingen op de gefailleerde. Het nog aanwezige pluimvee wordt door de
Rabobank als eigenaar opgevorderd van de curator en verkocht.

Rechtsvraag
Is er in casu sprake van zaaksvorming en wie is de eigenaar van deze zaken?
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Hoge Raad
Mechanisch uitgebroede kuikens hebben een ‘eigen identiteit’ en zijn in goederenrechtelijke zin
geen voortzetting van het ei. Gezien het uitbroedproces, was sprake van zaaksvorming. Het gaat
in casu om broedeieren die zijn afgeleverd door Euribrid aan de Kuikenbroederij.
Om de embryo’s die zich in de eieren bevinden te ontwikkelen, is een broedproces nodig.
Euribrid heeft de Kuikenbroederij door de aflevering in staat gesteld de eieren uit te broeden
met behulp van een gemechaniseerd, bedrijfsmatig proces. Omdat er gebruik is gemaakt van
een gemechaniseerd, bedrijfsmatig proces, is er sprake van zaaksvorming door de
Kuikenbroederij.
De eigendom van de eieren (en dus het embryo) komt daarmee te vervallen en de persoon die
voor zichzelf de nieuwe zaak vormt, krijgt een originair eigendomsrecht op de nieuw gevormde
zaak, in casu de Kuikenbroederij. Als gevolg daarvan is Rabobank eigenaar van de kuikens.

Kuikens zijn naar verkeersopvatting geen vrucht van de moederkip: een dergelijke constatering
zou ertoe leiden dat de eigenaar van de moederkip (Euribrid) van rechtswege de eigenaar van
het kuiken is. Dit zou botsen met de regels inzake zaaksvorming. Het criterium van de
zaaksvorming bepaalt hier dus enerzijds dat de kuikens een nieuwe zaak met eigen identiteit zijn
en anderzijds dat de biologische band tussen moederkip en kuiken niet volstaat om nog van een
vrucht in de zin van artikel 3:9 BW te kunnen spreken. Het proces van mechanisch uitbroeden
speelt hierin een sleutelrol.

Essentie
In het geval dat iemand een zaak vormt of laat vormen uit een of meerdere zaken die niet aan
hem toebehoren, wordt hij eigenaar van de nieuwe zaak op grond van artikel 5:16 BW. Op
toekomstige nieuwe zaken is geen eigendomsvoorbehoud mogelijk.
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Hoofdstuk 3. Hoorcollege en werkgroep
Hieronder is een deel van onze Hoorcollege en werkgroepen samenvatting opgenomen.

Week 4: Verhaal, voorrang, zekerheidsrechten en voorrechten

Hoorcollege week 4
Dit is een samenvatting van hoorcollege 4 van het vak Goederenrecht. De samenvatting bevat alle
informatie uit de collegesheets aanvullend met de extra opmerkingen die tijdens het hoorcollege zijn
gemaakt.

Inleiding
Het hoorcollege van vandaag gaat onder de volgende onderwerpen:

● Verhaal en voorrang;
● Voorrechten;
● Faillissement;
● Zekerheidsrechten algemeen;
● Het recht van hypotheek.

Verhaal
Er kan nooit verhaalsrecht worden uitgeoefend zonder executoriale titel. Er moet een geldige
titel zijn om andermans goed te kunnen verkrijgen of te verkopen (“er over te beschikken”). Dit is
de executoriale titel. Een executoriale titel is een grosse (authentieke akte) van een veroordelend
vonnis of beschikking. Pas als hiervan sprake is, kan men verhaalsrecht uitoefenen.

Verhaal uitoefenen houdt in dat jij over andermans goed mag beschikken, bijvoorbeeld
verkopen, en de opbrengst mag gebruiken om je vordering (die jij tegenover de ander hebt) te
betalen. Je mag het goed echter niet toe-eigenen.

Verhaalsrecht is alleen mogelijk op goederen van de schuldenaar. Verhaalsrecht uitoefenen op
goederen die zich wel bevinden onder de schuldenaar, maar welke niet onder zijn eigendom
vallen, is niet mogelijk. Volgens artikel 3:276 BW kan een schuldeiser zijn vordering op alle
goederen van zijn schuldenaar verhalen (dus ook op goederen waarvan de schuldenaar geen
eigenaar is, maar die zich wel onder hem bevinden), tenzij de wet of een overeenkomst anders
bepaalt.

Executie betekent te gelde maken van een goed van een schuldenaar en uit de opbrengst de
schuld voldaan krijgen. Dit gebeurt via een executoriale verkoop.

Bij faillissement is geen executoriale titel vereist. Je kunt in dit geval je vordering indienen bij de
curator, die vervolgens het vermogen van de schuldenaar ten gelde maakt. De opbrengst van
alle goederen wordt verdeeld over de schuldeisers.

Volgens artikel 3:277 BW geldt de hoofdregel dat in een situatie van meerdere schuldeisers,
deze schuldeisers in beginsel een gelijke rang hebben, behoudens de door de wet erkende
redenen van voorrang. Er geldt dus gelijkheid van schuldeisers. Hieruit volgt dan dat er sprake is
van een evenredige verdeling van de opbrengst van de goederen waarop verhaal is uitgeoefend.
Een voorbeeld:

● B heeft een vorderingsrecht op A van € 40.000,-;
● C heeft een vorderingsrecht op A van € 8.000,-;
● D heeft een vorderingsrecht op A van € 6.000,-;
● A gaat failliet en heeft slechts een auto ter waarde van € 10.000,- waar verhaalsrecht

op kan worden uitgeoefend.
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Omdat volgens artikel 3:277 BW de schuldeisers recht hebben op een evenredig aandeel in de
opbrengst van de goederen waarop verhaal is uitgeoefend, geldt het volgende:

● Er is in totaal € 54.000,- aan vorderingsrechten op A;
● B heeft recht op 40/54e deel van € 10.000,-;
● C heeft recht op 8/54e deel van € 10.000,-;
● D heeft recht op 6/54e deel van € 10.000,-.

Nu is de € 10.000,- opgedeeld in drie evenredige delen naar vorderingsrechten. Iedereen krijgt
dus naar rato van zijn vorderingsrecht betaald.

Op de bovenstaande hoofdregel uit artikel 3:277 BW gelden uitzonderingen, welke te vinden
zijn in artikel 3:278 BW en verder. Een voorbeeld van een uitzondering is te vinden in artikel
3:278 BW, waarbij er door een wettelijke regeling sprake kan zijn van voorrang van de ene
schuldeiser op de andere. Voorrang kan onder andere ontstaan door pand, hypotheek en
voorrechten. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden dat een vordering minder belangrijk is
dan andere vorderingen: dit noemen we achterstelling (artikel 3:277 lid 2 BW). Dit houdt in dat
andere vorderingen voorrang hebben op de achtergestelde vordering.

Voorrecht
De wet maakt onderscheid in bijzondere voorrechten en algemene voorrechten. Bijzondere
voorrechten hebben alleen betrekking op bepaalde goederen, terwijl algemene voorrechten
betrekking hebben op alle goederen.

Er geldt een bepaalde rangorde voor de voorrang. Zo gaan pand en hypotheek boven
voorrechten, tenzij de wet anders bepaalt. Daarna geldt dat bijzondere voorrechten voor gaan
op de algemene voorrechten, op grond van artikel 3:280 BW. De bijzondere voorrechten op
hetzelfde goed hebben in beginsel een gelijke rang, op grond van artikel 3:281 BW. Voor de
algemene voorrechten moet er, om de voorrang te kunnen bepalen, gekeken worden naar
artikel 3:288 BW.

Bijzondere voorrechten
Kosten die betrekking hebben op het behoud van een goed gaan zelfs voor pand en
hypotheekrecht. Deze categorie vormt een bijzonder voorrecht. Zie artikel 3:284 BW voor de
voorrang bij kosten die betrekking hebben op het behoud van een goed (Kuikenbroederij r.o.
3.5.1).
Ook artikel 3:285 BW beschrijft een voorrecht. Hier gaat het om een vordering die voortvloeit uit
het “bearbeiden” van een zaak. Het gaat hierbij echter wel alleen om kleine ondernemers, en dus
niet om grote bedrijven. Daarnaast geldt voor dit voorrecht een vervaltermijn van twee jaar.
Deze voorrechten gelden alleen voor bepaalde goederen en zorgen er dus voor dat dergelijke
vorderingen als eerst betaald moeten worden.

Algemene voorrechten
Daarnaast zijn er in de wet ook algemene voorrechten. Deze staan in artikel 3:288 en 3:289 BW.
Het gaat hier om bepaalde schuldeisers die altijd, op alle goederen, voorrang hebben. Denk
hierbij aan een werknemer die zijn loon niet betaald heeft gekregen.

De fiscus heeft bijvoorbeeld ook een algemeen voorrecht dat boven alle andere voorrechten
gaat op grond van artikel 21 jo. 22 Invorderingswet.

N.B. In dit vak zijn de bijzondere voorrechten belangrijker dan de algemene voorrechten!
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Kortom, de rangorde van vorderingen is dus als volgt:
1. Het pand- en hypotheekrecht gaat altijd boven voorrechten, tenzij de wet anders

bepaalt;
2. Bijzondere voorrechten gaan voor algemene voorrechten (zie artikel 3:280 BW);
3. Bijzondere voorrechten op hetzelfde goed hebben in beginsel een gelijke rang (zie

artikel 3:281 BW).

Voorbeeld:
● A heeft een vorderingsrecht op D van € 40.000,-;
● B heeft een vorderingsrecht op A van € 8.000,-;
● C heeft een vorderingsrecht op A van € 6.000,-;
● D gaat failliet en heeft slechts een auto ter waarde van € 10.000,-.

Indien alle vorderingen dus gelijk zijn, heeft iedereen recht op een deel naar rato. Maar stel:
● A heeft vordering op D van € 40.000,- in verband met de levering van de auto aan D;
● B heeft vordering op D van € 8000,- vanwege persoonlijk verrichte reparatie van de

auto in opdracht van D;
● C heeft vordering op D van € 6.000,- vanwege onbetaald loon van de afgelopen drie

maanden;
● D gaat failliet en heeft slechts een auto ter waarde van € 10.000,-.

B heeft (als kleine ondernemer) de auto gerepareerd. Dit zijn dus kosten wegens bearbeiding van
de zaak (verwar dit niet met kosten met betrekking tot behoud van de zaak). Het betreft hier dus
een bijzonder voorrecht. Daarnaast is D hier een werknemer, waardoor er sprake is van een
algemeen voorrecht. A heeft hier geen voorrecht. B krijgt allereerst zijn volledige vordering
betaald en krijgt dus zijn volledige € 8.000,-. B heeft namelijk een bijzonder voorrecht, die boven
het algemene voorrecht van A staat. C krijgt de resterende € 2.000,- betaald. A krijgt niets.
Dit had voorkomen kunnen worden in het geval A en D een eigendomsvoorbehoud hadden
afgesproken.

Faillissement
Het bijzondere aan faillissement is dat er een algeheel beslag ontstaat op het gehele vermogen
van de schuldenaar; er ontstaat een moratorium. Dit wil zeggen dat een verandering in de
vermogensverhoudingen van de schuldenaar niet meer mogelijk is. Er is sprake van een einde
van het zelfstandig verhaal (door de schuldeisers).

Artikel 20 Fw: algeheel beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar.

Artikel 23 Fw: vanaf de dag van het faillissement is de schuldenaar niet meer
beschikkingsbevoegd.

Artikel 35 lid 1 Fw: indien op de dag van de faillietverklaring nog niet alle leveringshandelingen
door de schuldenaar zijn voltooid, is geldige levering niet meer mogelijk.

Artikel 35 lid 2 Fw: er kan geen levering bij voorbaat meer plaatsvinden.

Artikel 35 lid 3 Fw: indien de schuldenaar overdraagt na faillissement, is er beperkte
bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid van de schuldenaar.
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Zekerheidsrechten
Casus
Haas BV heeft een € 80.000,- nodig in verband met de uitbreiding van zijn bedrijf (aanschaf
nieuwe machines). De bank is bereid een geldlening te verstrekken mits Haas BV de bank
voldoende zekerheid geeft voor het geval de Haas BV in gebreke blijft de geldlening terug te
betalen of failleert. Haas BV heeft een bedrijfspand.
Er zijn twee soorten zekerheidsrechten: het hypotheekrecht en het pandrecht (artikel 3:277
BW). Zij strekken om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van
een geldsom bij voorrang te boven andere schuldeisers te verhalen.

● Bij een hypotheekrecht (artikel 3:260-275 BW) gaat het altijd om een onroerende zaak;
● Pandrecht (artikel 3:236-258 BW) kan zowel op roerende zaken als op vorderingen

gevestigd worden.

Er mag geen eigendomsoverdracht plaatsvinden als zekerheid voor betaling. In dat geval is er
geen geldige titel. Dit heet het fiduciaverbod, zie artikel 3:84 lid 3 BW.

Als er een correct gevestigd hypotheekrecht of pandrecht is geplaatst en degene in kwestie komt
zijn vorderingsverplichting niet na, dan behoeft men niet naar de rechter te stappen, maar is
men bevoegd andermans goed (waarop hypotheekrecht of pandrecht is geplaatst) zelf te
executeren (vervreemden).

Een hypotheekhouder óf een pandhouder heeft het recht om te executeren ongeacht of er
sprake is van een faillissement of niet.

In beginsel gelden voor hypotheekrecht en pandrecht dezelfde regels, maar feitelijk zit hier
verschil in. Dezelfde regels hebben betrekking tot het verhaalsrecht. Er is namelijk voor zowel
hypotheekrecht als pandrecht verhaalsrecht met recht van parate executie, zonder dat er
voorafgaand een executoriale titel nodig is (artikel 3:248 en artikel 3:268 BW). Tevens geldt
voor beide zekerheidsrechten dat de houders separatisten zijn, dit wil zeggen dat zij hun rechten
kunnen uitoefenen alsof er geen sprake is van een faillissement (artikel 57 lid 1 Fw).
Op grond van artikel 3:278 BW zijn hypotheekrecht en pandrecht preferente schuldeisers en
hebben dus een voorrangsrecht. Maar een pand- en hypotheekhouder hebben geen recht op
toe-eigening (artikel 3:235 BW).

Hypotheekrecht en pandrecht zijn beperkte rechten. Er bestaat goederenrechtelijke werking: blijft
op het goed rusten ongeacht van wie het goed is (tenzij derdenbescherming) (artikel 3:8 en 3:82
BW). Het zijn ook afhankelijke rechten (artikel 3:7 BW), want ze kunnen niet bestaan zonder het
hoofdrecht: het vorderingsrecht. Dus ook niet afzonderlijk overdraagbaar. Daarnaast zijn het ook
nevenrechten (artikel 6:142 lid 1 BW), want ze gaan als nevenrecht van het vorderingsrecht mee
over bij overdracht van het vorderingsrecht.

Pandrecht en hypotheekrecht zijn ondeelbaar. Bij gedeeltelijke voldoening blijft het recht op het
gehele goed rusten. Op grond van artikel 3:231 BW kan een zekerheidsrecht ook op
toekomstige vorderingen rusten, zolang zij voldoende bepaalbaar is.

Er is sprake van een derdenhypotheek in een situatie waarbij de ouders voor extra zekerheid
dienen bij het afsluiten van een hypotheekrecht door hun kind (artikel 3:233 BW).
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Zaaksvervanging (artikel 3:229 BW)
Van rechtswege wordt er een pandrecht op alle vorderingen gevestigd, die in de plaats treden
van het verbonden goed, inclusief vorderingen betreffende waardevermindering. Deze vordering
heeft voorrang boven alle andere op de vordering gevestigde pandrechten.
Bijvoorbeeld: de bank heeft een vorderingsrecht op jouw huis. Dit huis gaat teniet door een
brand. Door je verzekering heb je een vordering op de verzekering. Het pandrecht gaat in dit
geval echter ook over op deze vordering. Dit verandert als de verzekering de vordering
uitbetaalt.
Recht van hypotheek
Het recht van hypotheek is een zekerheidsgoed op registergoederen. Het recht van hypotheek
gaat ook over op bestanddelen van onroerende zaken (arrest Portacabin en Depex/Bergel).
Er kan wel een hypotheekrecht worden gevestigd op toekomstige vorderingen, maar er kan geen
hypotheekrecht worden gevestigd op toekomstige registergoederen (artikel 3:97 lid 1 BW).
Verder is het goed om op de hoogte te zijn van de volgende definities:

● Hypotheekgever: de eigenaar van het registergoed die het hypotheekrecht op dat
registergoed verstrekt voor een vordering van de schuldeiser op de schuldenaar;

● Hypotheekhouder: schuldeiser die het zekerheidsrecht verlangt als zekerheid voor de
voldoening van zijn vordering op de schuldenaar.

Een schuldenaar hoeft niet altijd tevens hypotheekgever te zijn (bijvoorbeeld bij
derdenhypotheek). De grootste hypotheekverstrekkers van Nederland zijn de banken.

Een hypotheekrecht kan worden gevestigd door:
● Een geldige titel;
● Beschikkingsbevoegdheid;
● Vestiging: leveringshandeling door notariële akte en inschrijving in de openbare

registers (artikel 3:89 jo. 3:98 BW en artikel 3:260 BW).

Artikel 3:260 lid 1 BW: een notariële akte
Hypotheek wordt gevestigd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte waarbij de
hypotheekgever aan de hypotheekhouder hypotheek op een registergoed verleent, gevolgd door
haar inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers. De akte moet aanduiding bevatten
van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, of van de feiten aan de hand
waarvan de vordering zal kunnen worden bepaald. Tevens moet het bedrag worden vermeld
waarvoor de hypotheek wordt verleend of, wanneer dit bedrag nog niet vaststaat, het
maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het goed kan worden verhaald.

In akte is vermeld (artikel 3:260 BW):
● Titel;
● Vordering of feiten ter vaststelling vordering;
● (Maximum) bedrag van verhaal op grond van het recht van hypotheek;
● Artikel 3:263 BW: rente over drie jaar;
● Gekozen woonplaats (notaris);
● Hypotheekbedingen.

○ Voorwaarden die in de wet staan, waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Beschikkingsbevoegdheid
Beperkt door inschrijving in openbare registers (goede trouw) eventueel derdenbescherming via
artikel 3:88 BW.

Recht van parate executie: artikel 3:268 lid 1 BW
Indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot
waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd het verbonden goed in het openbaar ten
overstaan van een bevoegde notaris te verkopen. De hoofdregel is dat dit gebeurt door
openbare verkoop via notaris.
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Echter, ook een onderhandse (executoriale) verkoop is mogelijk, door beslissing van de
voorzieningenrechter van de rechtbank.

Onderhandse parate executie: artikel 3:268 lid 2 BW
Op verzoek van de hypotheekhouder de hypotheekgever of degene die executoriaal beslag heeft
gelegd, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank bepalen dat de verkoop onderhands zal
geschieden bij een overeenkomst die hem bij het verzoek ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Zuivering (artikel 3:273 BW):
Door de levering ingevolge een executoriale verkoop en de voldoening van de koopprijs, gaan
alle op het verkochte goed rustende hypotheken teniet en vervallen de ingeschreven beslagen,
alsook de beperkte rechten die niet tegen de verkoper ingeroepen kunnen worden.

● Na levering krachtens executie;
● Na voldoening van de koopprijs (notaris).

Casus voorbeeld
● Haas BV heeft € 80.000,- geleend bij de bank in verband met de uitbreiding van zijn

bedrijf (aanschaf nieuwe machines);
● De bank A heeft rechtsgeldig een recht van tweede hypotheek op het bedrijfspand voor

maximaal € 60.000,-;
● Er is een jaar eerder daarop een recht van eerste hypotheek gevestigd voor een

geldlening bij bank B voor € 50.000,-;
● Daarvoor is een recht van vruchtgebruik gevestigd ten gunste van X;
● Haas BV gaat failliet;
● Het bedrijfspand wordt executoriaal verkocht en geeft een opbrengst van € 90.000,-.

Gevolgen zuivering
● Alle hypotheken vervallen;
● Alle beslagen vervallen;
● Alle jongere beperkte (genots)rechten vervallen.

Echter, artikel 3:282 BW omvat schadevergoeding voor een vervallen (genots)recht:
● Vergoeding waarde t.t.v. executie;
● Hoge preferentie (conform rangorde).

Huurbeding artikel 3:264 BW
Het betreft hier een beding tot beperking van de bevoegdheid (met name) tot verhuur van het
registergoed door hypotheekgever ten behoeve van de hypotheekhouder. Een huurbeding moet
uitdrukkelijk zijn bedongen in een akte.

Gevolgen van een dergelijk huurbeding
Zonder toestemming van de hypotheekhouder:

● Geen verhuur aan derden en/of regeling over;
● Wijze van verhuur of tijdsduur;
● Geen vooruitbetaling huurpenningen;
● Geen vervreemding/verpanding huurpenningen.

Huurbeding geldt voor:
● De hypotheekhouder zelf;
● De koper na executie (afgeleid van hypotheekhouder blijkens verkoopvoorwaarden).
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Huurbeding werkt tegen:
● Huurder;
● Verkrijger (rechten op) huurpenningen;
● Opvolgend verkrijger registergoed.

Niet eerder in te roepen dan na aanzegging executie (artikel 3:264 lid 2 BW).
Door het inroepen van het huurbeding wordt het met het beding strijdige verhuur
(rechtshandeling) vernietigd.

Beperking inroepen huurbeding bij woonruimte/bedrijfsruimte ex. artikel 3:264 lid 4 BW
Het beding dat de verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte uitsluit, kan niet tegen de huurder
worden ingeroepen, voor zover de woonruimte of bedrijfsruimte ten tijde van de vestiging van
de hypotheek reeds was verhuurd en de nieuwe verhuring niet op ongewone, voor de
hypotheekhouder meer bezwarende voorwaarden heeft plaatsgevonden.

Casus voorbeeld
● Haas BV heeft € 80.000,- geleend bij de bank in verband met de uitbreiding van zijn

bedrijf (aanschaf nieuwe machines);
● De bank A heeft rechtsgeldig een recht van hypotheek op het bedrijfspand voor

maximaal € 80.000,-;
● Daarvoor is het bedrijfspand al verhuurd aan X;
● Haas BV gaat failliet;
● Het bedrijfspand executoriaal verkocht en geeft een opbrengst van € 90.000,-.

Het beding werkt niet voor (oudere) huurovereenkomsten (eerder dan vestiging
hypotheekrecht), inclusief opeenvolgende huurovereenkomsten (indien niet op meer
bezwarende voorwaarden).

Rangorde conform beperkte rechten ex. artikel 2:264 lid 7 BW:
● Schadevergoeding voor huurder van vervallen huurrecht;
● Hoge preferentie (conform rangorde).

Bijzondere regeling ex. artikel 3:264 lid 5 BW:
Voor zover een beroep op een beding tot gevolg zal hebben dat de huurder van woonruimte,
waarop artikel 7:271 e.v. BW van toepassing zijn, moet ontruimen, kan het beding slechts
worden ingeroepen nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank daartoe op verzoek van de
hypotheekhouder verlof heeft verleend.

Artikel 3:264 lid 6 BW:
De voorzieningenrechter verleent het verlof, tenzij ook met instandhouding van de
huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle
hypotheekhouders die het beding hebben gemaakt en dit jegens de huurder kunnen inroepen,
te voldoen. Zo hij het verlof verleent, veroordeelt hij tevens de opgeroepen of verschenen
huurders en onderhuurders tot ontruiming en stelt hij een termijn vast van ten hoogste zes
maanden na de betekening aan de huurder of onderhuurder van zijn beschikking, waarbinnen
geen ontruiming mag plaatsvinden. Tegen een beschikking waarbij het verlof wordt verleend,
staan geen hogere voorzieningen open.

Gay Association/ Engelen
Het gaat om de situatie dat X een pand koopt. Hiervoor sluit hij een geldlening bij B. B wil een
zekerheidsrecht hebben in de vorm van hypotheekrecht. X sluit echter voor deze geldlening een
huurovereenkomst met G.A. voordat het pand aan hem is geleverd. Engelen beroept zich op het
huurbeding, maar G.A beroept zich erop dat zij een ouder recht hebben.
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De HR denkt hier anders over. In r.o. 3.6 zegt de HR: “weliswaar kan huurder bij het aangaan niet
van het huurbeding kennis nemen, maar huurder had wel kunnen zien dat verhuurder nog
beschikkingsonbevoegd was, waardoor de huurder met de mogelijkheid van de
ontruimingsvordering door derden rekening had kunnen houden.”

In de openbare registers kon de huurder zien dat X geen eigenaar was. In dit geval kan er toch
geen beroep worden gedaan op het huurbeding (artikel 3:264 lid 4 BW).

Tenietgaan hypotheekrecht
Niet limitatief

● Voldoening van de vordering (hoofdrecht) waarvoor zekerheid is verstrekt (relatief: vgl.
bankhypotheek);

● Verkoop (executie) van het goed (artikel 3:273 BW);
● Afstand/vermenging (artikel 3:81 lid 3 BW);
● Tenietgaan registergoed (denk aan een schip en/of vliegtuig).
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Werkgroep week 4
Dit is een samenvatting van werkgroep 4 van het vak Goederenrecht. De samenvatting bevat de
antwoorden van de werkgroep en de extra aantekeningen die ten tijde van de werkgroep zijn gemaakt.
Voor de vragen verwijzen wij, vanwege auteursrecht, naar Canvas.

Vraag 1
De voorvraag die hier moet worden gesteld, alvorens aan de toetsing aan artikel 3:84 lid 1 BW
toe te komen, is of het vorderingsrecht van Damm BV op Barbara overdraagbaar is in de zin van
artikel 3:83 lid 1 BW. Dat is in beginsel inderdaad zo. Echter kan de overdraagbaarheid op
grond van artikel 3:83 lid 2 BW door een beding tussen Damm BV en Barbara worden
uitgesloten. De vervolgvraag is dus of hier van een dergelijk beding sprake is.

Bij de beantwoording van deze vraag is het arrest Coface/Intergamma relevant. Hierin is
namelijk bepaald dat partijen in een beding dat tussen hen werking heeft de overdraagbaarheid
van vorderingsrechten goederenrechtelijk kunnen uitsluiten. In casu is het zo dat als
uitgangspunt moet gelden dat het beding uit de algemene inkoopvoorwaarden van Barbara dat
de overdraagbaarheid van alle vorderingen uit de overeenkomst tussen Barbara en Damm BV
uitsluit, geacht moet worden uitsluitend verbintenisrechtelijke werking te hebben. Uit de - naar
objectieve maatstaven uit te leggen - formulering van het beding kan echter blijken dat daarmee
goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW is beoogd.

In het beding staat dat de andere partij het vorderingsrecht niet kan overdragen, waardoor het
beding geacht moet worden ook goederenrechtelijke werking te hebben.
Bedingen die meer gericht zijn tot de andere contractspartij (zoals bedingen waarin staat dat de
andere partij het vorderingsrecht niet mag overdragen) moeten worden geacht vooral
verbintenisrechtelijke werking te hebben. Ook dat is echter altijd afhankelijk van het betreffende
beding.

Doordat het onoverdraagbaarheidsbeding in casu goederenrechtelijke werking heeft, zou deze
onoverdraagbaarheid gerepareerd kunnen worden middels artikel 3:36 BW. Dan zou moeten
worden onderzocht of Barbara bepaalde mededelingen aan Lindorff heeft gedaan, als gevolg
waarvan Lindorff de overdraagbaarheid van het vorderingsrecht mocht aannemen. Dit is een
vorm van derdenbescherming.

Conclusie:
In casu is Lindorff geen rechthebbende geworden, doordat het beding goederenrechtelijke
werking heeft.

Vraag 2a
Een paard is geen roerende zaak, maar de regels van de roerende zaken zijn wel van toepassing
op dieren (artikel 3:2a lid 2 BW). Hier is sprake van lastgeving, artikel 7:414 lid 2 BW (jo. artikel
7:400 BW). Barbara koopt het paard in naam van haar opdrachtgever, hierdoor is zij slechts
houder. Een eventueel faillissement zal dus nooit een probleem zijn voor de verkrijger.

Er is dus sprake van volmacht (artikel 3:60 BW). Hierbij wordt de achterman gebonden aan de
overeenkomst en niet de tussenpersoon (artikel 3:66 BW).

Conclusie:
Omdat Barbara nooit eigenaar van het paard is geworden, valt het paard ook niet in haar
faillissementsboedel.

43



Voorbeeldsamenvatting Goederenrecht  2022-2023

Vraag 2b
Voorop moet worden gesteld dat een schuldeiser zich alleen op goederen van Barbara kan
verhalen (artikel 3:276 BW). Barbara handelt hier in eigen naam ten behoeve van de
manegehouder in de zin van artikel 7:414 lid 2 jo. 7:400 BW.

● De eerste mogelijkheid die zich hier kan voordoen, is de directe leer van artikel 3:110
BW. Tussen Barbara en de manegehouder kan uit de rechtsverhouding blijken dat
Barbara op het moment dat zij de twee paarden verkrijgt, deze direct voor de
manegehouder gaat houden. Barbara wordt dan nooit bezitter of eigenaar van die
paarden, waardoor deze ook niet tot haar vermogen gaan behoren. (De titel van de
overdracht van de twee paarden aan de manegehouder is in dit geval samengesteld;
namelijk enerzijds de koopovereenkomst tussen de vervreemder en de manegehouder
en anderzijds de lastgevingsovereenkomst tussen Barbara en de manegehouder.) In dit
geval zal het beslag van de schuldeiser dus niet het gewenste effect hebben, aangezien
de twee paarden onmiddellijk, na verkrijging door Barbara, in het vermogen van de
manegehouder terechtkomen.

● De tweede mogelijkheid is doorlevering. In dat geval zal Barbara ex. artikel 3:84 lid 1 BW
de twee paarden in eigendom overgedragen krijgen, waarna zij deze weer op de voet van
artikel 3:84 lid 1 BW aan de manegehouder moet overdragen. Daarvoor moet weer aan
de volgende vereisten zijn voldaan:

○ Er moet sprake zijn van een geldige titel: dat zal de lastgevingsovereenkomst
(artikel 7:414 BW) zijn;

○ Barbara moet beschikkingsbevoegd zijn; dat is ze niet doordat ze failliet is
verklaard (artikel 23 Fw)

○ Barbara zal echter niet kunnen leveren krachtens artikel 3:90 lid 1 jo. 3:114 BW.
Als er immers beslag wordt gelegd op de paarden voordat Barbara ze naar de
manegehouder kan brengen, zal zij niet meer kunnen leveren (artikel 35 Fw).

In dit geval zal het beslag van de schuldeiser dus wel het gewenste effect hebben, omdat het
beslag wordt gelegd terwijl Barbara zelf nog eigenaar is van de twee paarden.

● De derde mogelijkheid is de levering bij voorbaat door middel van geanticipeerde
c.p.-levering van de twee paarden aan de manegehouder door Barbara op grond van
artikel 3:97 lid 1 jo. 3:115 sub a BW. Voor de overdracht van de twee paarden moet dan
uiteraard zijn voldaan aan de vereisten uit artikel 3:84 lid 1 BW.

○ De titel is de lastgevingsovereenkomst (artikel 7:414 lid 2 jo. 7:400 BW);
○ Er is sprake van een levering middels tweezijdige verklaring ex. artikel 3:97 lid 1

jo. 3:90 lid 1 jo. 3:115 sub a BW;
○ Beschikkingsbevoegd is Barbara op het moment dat ze de twee paarden geleverd

krijgt. Dit is ze echter voor een ondeelbaar moment, aangezien ze direct houder
voor de manegehouder wordt. Barbara zal via deze mogelijkheid de eigendom,
direct nadat zij de paarden overgedragen heeft gekregen, over laten gaan op de
manegehouder. Op het moment dat beslag wordt gelegd, is zij dus al geen
eigenaar meer.

In dit geval zal het beslag voor de schuldeiser dus niet het gewenste effect hebben, omdat
Barbara geen eigenaar meer is.
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Vraag 2c
Indien Barbara in eigen naam de leveringshandeling voor de overdracht van het terrein tekent, is
zij partij geworden bij de desbetreffende koopovereenkomst in de zin van artikel 3:89 lid 1 BW.
Barbara heeft dus het terrein in eigendom overgedragen gekregen ex. artikel 3:84 lid 1 BW
(ervan uitgaande dat de vervreemder ook beschikkingsbevoegd was).

Wanneer Barbara handelt in naam van de manegehouder, wordt de manegehouder eigenaar.
De volmacht moet dan wel duidelijk zijn vermeld (artikel 3:89 lid 3 BW).

Uit het arrest Modehuis Nolly volgt dat Barbara als tussenpersoon handelend in eigen naam
geen onroerende zaken, zoals in casu de grond, kan verkrijgen met het effect dat de
manegehouder daardoor onmiddellijk eigenaar zal worden.

Conclusie:
Barbara is na inschrijving van de transportakte eigenaar van het terrein, indien ze handelt in
eigen naam. In het geval dat Barbara handelt in naam van de manegehouder, wordt de
manegehouder eigenaar.

Vraag 3
Dit is niet mogelijk. Op grond van artikel 3:97 lid 1 BW zijn registergoederen uitgesloten van het
bij voorbaat leven. Er is dus geen sprake van een levering bij voorbaat (artikel 3:97 BW), maar er
kan wel alvast een akte worden opgemaakt (Notariswet).

Met de inschrijving (dus de voltooiing van de leveringshandeling) moet worden gewacht tot het
moment dat Barbara beschikkingsbevoegd is (artikel 3:89 BW).

N.B. Lauren kan wel een volmacht geven.

Vraag 4
Een toonderrecht wordt op grond van artikel 3:93 BW, indien het toonderpapier in de macht
van de vervreemder is, geleverd door de levering van het toonderpapier in de vorm van
bezitsverschaffing in de zin van artikel 3:90 lid 1 BW.

Voor het orderrecht geldt hetzelfde met nog een extra vereiste: endossement. Op de achterkant
van het orderpapier (het endossement) moet de naam en handtekening van de oorspronkelijke
eigenaar én huidige vervreemder staan. Dit moet onder een verklaring staan waarin vermeld
wordt dat aan een nieuwe persoon (de verkrijger) de order wordt geleverd.

Indien het toonder- of orderpapier niet (meer) in de macht van de vervreemder is, kan worden
teruggevallen op de vangnetbepaling artikel 3:95 BW. Het toonder- of orderrecht kan dan
krachtens een daartoe bestemde akte worden geleverd.
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CASUS 2
Vraag 1
Hier is sprake van een overdracht onder opschortende voorwaarde van de twintig tafels door
Life & Style BV aan Anne in de zin van artikel 3:84 lid 1 jo. 3:92 lid 1 BW. Op grond van artikel
3:92 lid 2 BW mocht hier inderdaad een eigendomsvoorbehoud bedongen worden, want er is
sprake van een tegenprestatie (betaling € 20.000,-) voor geleverde zaken (twintig tafels). Aan de
vereisten van artikel 3:84 lid 1 BW is voldaan:

● Er is sprake van een levering d.m.v. machtsverschaffing in de zin van artikel 3:91 BW;
● Ook is er een geldige titel, namelijk de koop (artikel 7:1 BW). Deze titel verbindt aan de

overdracht een voorwaardelijk karakter;
● Ten slotte moet ook worden uitgegaan van de beschikkingsbevoegdheid van Life & Style

BV.

Uit het arrest Rabobank/Reuser blijkt dat in casu Anne, als gevolg van de levering, een
eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde op de twintig tafels heeft gekregen; Life &
Style BV heeft tegelijkertijd een eigendomsrecht onder ontbindende voorwaarde op de twintig
tafels. Dit houdt in dat Anne een volwaardig eigendomsrecht krijgt op het moment dat aan de
voorwaarde - te weten: het betalen van de € 20.000,- aan Life & Style BV - wordt voldaan. Life &
Style BV verliest juist diens eigendomsrecht bij vervulling van de voorwaarde.

Vraag 2
Uit het arrest Rabobank/Reuser volgt dat Anne op grond van artikel 3:84 lid 4 BW haar
voorwaardelijk eigendomsrecht op de twintig tafels ook slechts onder opschortende voorwaarde
kan bezwaren. Dus ja: Anne kan in principe rechtsgeldig een pandrecht vestigen op haar
voorwaardelijk eigendomsrecht. In het geval deze vestiging plaatsvindt vóór faillissement, zullen
er ten tijde van het faillissement geen nadere beschikkingshandelingen van Anne nodig zijn. Om
de twintig tafels waarop Anne ook dan nog het voorwaardelijk eigendomsrecht (bezwaard met
onvoorwaardelijk pandrecht) heeft in de faillissementsboedel te laten vallen, zal er (door Anne)
wel moeten worden betaald aan Life & Style BV. In dat geval wordt Anne volledig eigenaar van de
tafels (artikel 20 Fw) en zal het pandrecht gaan uitgroeien tot een pandrecht op het ‘volle’
eigendomsrecht.

Conclusie:
Ja, Anne kan nu al een pandrecht gaan vestigen en dit heeft ook in faillissement gelding.

Extra opmerking
Volgende week wordt ingegaan op hoe het pandrecht gevestigd kan worden.

CASUS 3
Vraag 1
Tom heeft de auto in de zin van artikel 3:97 lid 1 BW eerst aan Bas bij voorbaat geleverd. Dit
heeft Tom gedaan middels een geanticipeerde c.p.-levering (artikel 3:115 sub a BW). Tom loopt
immers vooruit op de situatie dat hij eigenaar en bezitter wordt. Er is tevens sprake van een
geldige titel: koop (artikel 7:1 BW), waardoor enkel nog beschikkingsbevoegdheid van Tom
nodig is voor de overdracht ex. artikel 3:84 lid 1 BW.
In september 2020 verkrijgt Tom de auto van de Tesla-dealer en wordt daarmee eigenaar en
beschikkingsbevoegd voor een ondeelbaar moment. Direct begint hij namelijk te houden voor
Bas, die door de eerdere levering (artikel 3:97 lid 1 jo. 3:115 sub a BW) nu immers eigenaar en
middellijk bezitter (artikel 3:107 lid 3 BW) is geworden.
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Tom heeft echter na zijn bij voorbaat levering aan Bas ook aan Gio bij voorbaat geleverd. Uit
artikel 3:97 lid 2 BW volgt dat deze levering aan Gio in beginsel niet werkt tegenover Bas; dit
volgt ook uit het arrest Kuikenbroederij waarin is bepaald dat de vervreemder-bij-voorbaat niet
de vrijheid heeft om zich zomaar eenzijdig te onttrekken aan de verplichting om een zaak voor
de eerste verkrijger-bij-voorbaat te houden. Dit wordt anders op het moment dat Gio de auto
daadwerkelijk in handen krijgt; dan werkt de levering aan Gio wél tegenover Bas. Dit laatste is in
casu ook gebeurd: Tom heeft de auto fysiek afgegeven aan Gio. Beoordeeld moet echter worden
of er ook overdracht van de auto door Tom aan Gio is bewerkstelligd ex. artikel 3:84 lid 1 BW.

● Er is sprake van een geldige levering. Deze levering was bij voorbaat ex. artikel 3:97 lid 1
jo. 3:115 sub a BW. Door de uiteindelijke feitelijke bezitsverschaffing heeft de levering
tegenover iedereen, dus ook tegenover Bas, werking gekregen (artikel 3:97 lid 2 BW).

● Een geldige titel was er tevens bij voorbaat al: namelijk de koop (artikel 7:1 BW).
● Van beschikkingsbevoegdheid van Tom is echter geen sprake. Vanaf het moment dat hij de

auto heeft verkregen, is Bas immers eigenaar geworden.

De auto is dus in beginsel niet rechtsgeldig overgedragen aan Gio. Wellicht dat Gio zich
tegenover Bas kan beroepen op de derdenbescherming van artikel 3:86 lid 1 BW.

● Er is allereerst inderdaad sprake van slechts beschikkingsonbevoegdheid van Tom;
● Het gaat hier tevens om een beoogde overdracht conform artikel 3:90 lid 1 BW (jo.

artikel 3:97 lid 1 jo. 3:115 sub a BW) van een roerende zaak, niet-registergoed;
● De beoogde overdracht is ook anders dan om niet; het gaat om een koop (artikel 7:1

BW);
● Ten slotte moet Gio als verkrijger te goeder trouw zijn ex. artikel 3:11 BW.

Gezegd kan worden dat Gio niet wist dat Tom reeds eerder aan Bas bij voorbaat geleverd
heeft, als gevolg waarvan Bas eigenaar is geworden.
Tevens behoorde Gio dit redelijkerwijs niet te weten, aangezien hier geen aanwijzingen
waren die hem tot onderzoek zouden moeten dwingen. Bovendien krijgt Gio hier
bewijsrechtelijke steun van artikel 3:118 lid 3 BW. Gio is dus te goeder trouw.

Op grond van deze laatste analyse kan Gio zich dus toch beschouwen als eigenaar, waarmee de
mogelijkheid tot revindicatie door Bas (artikel 5:2 BW) vervalt.

Conclusie:
Gio is eigenaar van de auto.

Vraag 2
Om vast te stellen hoeveel van het perceel rechtsgeldig door Leendert aan Anneke is
overgedragen, moet worden getoetst aan de vereisten van artikel 3:84 lid 1 BW:

● Allereerst moet sprake zijn van een geldige levering ex. artikel 3:89 lid 1 BW. Die is er in
casu, want er is een notariële akte en die is ingeschreven in het daartoe bestemde
openbare register. Uit het arrest Eelder Woningbouw/Van Kammen volgt dat voor het
vaststellen van de inhoud van die akte, het aankomt op de daarin tot uitdrukking
gebrachte partijbedoeling die moet worden afgeleid uit de in die akte opgenomen - naar
objectieve maatstaven, in het licht van de gehele inhoud van de akte uit te leggen -
omschrijving van de over te dragen onroerende zaak. In de akte staat dat 175 m² van het
perceel wordt geleverd, dus die omschrijving van de onroerende zaak is de geldende;

● Vervolgens moet er tevens een geldige titel zijn. In casu is dat waarschijnlijk de koop
(artikel 7:1 BW) van 200 m² (dat hebben Leendert en Anneke immers afgesproken);

● Leendert is daarnaast beschikkingsbevoegd, want hij is eigenaar van het perceel waarvan
een gedeelte aan Anneke wordt overgedragen.

Op grond van het voorgaande is er dus 175 m² overgedragen door Leendert aan Anneke; dat is
immers de grootte die objectief uit de notariële akte kan worden afgeleid.

47



Voorbeeldsamenvatting Goederenrecht  2022-2023

Indien zij de juridische situatie in overeenstemming met hun beider bedoeling willen brengen,
zal de resterende 25 m² afzonderlijk geleverd en overgedragen moeten worden. Weer zoals
voortvloeit uit artikel 3:84 lid 1 BW.

Extra opmerking
Als het andersom was, dus dat er 175 m² was afgesproken (in de titel) en 200 m² ingeschreven
stond in de notariële akte, dan werd gewoon de 175 m² geleverd. Dit is zo, omdat de titel
dekkend moet zijn. Een titel die méér dekt dan er wordt overgedragen, is verenigbaar met de
omstandigheid dat er uiteindelijk minder wordt overgedragen dan afgesproken (omdat een
kleinere grootte in de notariële akte vermeld staat). Indien de titel echter minder dekt dan er in
de notariële akte staat dat moet worden overgedragen, dan wordt er overgedragen wat in de
titel staat. Wat in de notariële akte staat, wordt dus in beginsel overgedragen, tenzij de titel
minder dekt. Dit volgt uit het in Nederland geldende causale stelsel van artikel 3:84 BW.

Vraag 3
Beoordeeld moet worden of de overdracht door Jantien aan Joris rechtsgeldig is verlopen, aan de
hand van artikel 3:84 lid 1 BW.

● Er moet sprake zijn van een geldige levering. Op grond van artikel 3:90 lid 1 BW kan een
roerende zaak als een laptop middels bezitsverschaffing geleverd worden. Jantien
probeert hier c.p. te leveren (ex. artikel 3:90 lid 1 jo. 3:115 sub a BW). Dit kan echter
alleen een bezitter doen. Omdat Jantien de laptop te leen van Ben heeft gekregen, is zij
houder voor Ben. Ben is middellijk bezitter in de zin van artikel 3:107 lid 3 BW. Op grond
van artikel 3:111 BW kan Jantien zich onder die omstandigheid niet zomaar als bezitter
gaan beschouwen. De levering is dus mislukt.

● Ook moet sprake zijn van een geldige titel; in casu is dat de koop (artikel 7:1 BW).
● Ten slotte is duidelijk dat Jantien niet beschikkingsbevoegd is; Ben is immers de bezitter

én eigenaar.
Een rechtsgeldige overdracht heeft dus niet plaatsgevonden. Wellicht dat Joris zich op de
derdenbescherming van artikel 3:86 BW kan beroepen.

● Gelijk blijkt al dat dit niet mogelijk is. Voor een beroep hierop is namelijk vereist dat de
vervreemder slechts beschikkingsonbevoegd was. Hier is echter tevens sprake van een
leveringsgebrek, waardoor Joris’ beroep direct al gestuit zou worden.

Conclusie:
Ben heeft gelijk. Hij is nog steeds eigenaar van de laptop en kan deze dan ook krachtens artikel
5:2 BW revindiceren van Joris.

Vraag 4
Ervan uit mag worden gegaan dat de vordering op Bianca door André rechtsgeldig aan Intrum BV
is gecedeerd. Intrum BV is dan ook thans rechthebbende van die vordering. De cessie van de
vordering aan Credit Collect BV moet nu aan de hand van artikel 3:84 lid 1 BW worden
beoordeeld.

● Er is sprake van een geldige levering. André heeft immers gecedeerd conform artikel
3:94 lid 3 BW.

● Ook is er sprake van een geldige titel: een cessie-overeenkomst.
● Van beschikkingsbevoegdheid van André is echter geen sprake. Nu de vordering reeds aan

Intrum BV is gecedeerd, is deze laatste ook rechthebbende en niet André.
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De overdracht is dus niet gelukt. Wellicht dat Credit Collect BV een beroep kan doen op de
derdenbescherming van artikel 3:88 lid 1 BW.

● Hierbij kan echter gelijk al worden opgemerkt dat de beschikkingsonbevoegdheid van
vervreemder André niet voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht die
niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder, zoals vereist in
artikel 3:88 lid 1 BW. De cessie aan Intrum BV is immers gewoon rechtsgeldig verlopen.
Dit betekent dat een beroep door Credit Collect BV op artikel 3:88 BW niet openstaat.

Conclusie:
Credit Collect BV kan geen beroep doen op derdenbescherming.

Extra opmerking
Indien was toegekomen aan het vereiste van de goede trouw dat is neergelegd in artikel 3:88 lid
1 BW, moest hiervoor worden gekeken naar de laatste zin van artikel 3:94 lid 3 BW. Dat is het
moment waarop de goede trouw aanwezig moet zijn bij een cessie conform dit artikel.
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Oefenvragen

Nienke wil haar eigen gemaakte sieraden gaan verkopen. In januari huurt zij een winkel, die zij
zelf inricht met o.a. een tafel annex toonbank die zij zelf in elkaar heeft getimmerd. De kasten,
waarin de sieraden zijn tentoongesteld, heeft zij voor een prikkie gekocht op de markt. Zij koopt
in februari haar kralen bij Bijou BV, een groothandel in kralen. Om het opstarten en de inrichting
van de winkel te financieren heeft Nienke een lening afgesloten bij de B-Bank. Deze lening
bedraagt € 10.000,-. Tot zekerheid van terugbetaling van deze lening vestigt Nienke, ten behoeve
van de B-Bank een stil pandrecht op haar winkelinventaris en haar voorraden. Op een dag
waarop de winkel van Nienke gesloten is, ontstaat er een brandje in de etalage van de winkel. De
buurman, Magma, merkt dit gelukkig snel op en grijpt uit zijn schappen een blusapparaat,
waarmee hij de beginnende brand blust. Door het blussen blijft de inventaris behouden. De
kosten van dit apparaat bedragen €500,-.

In september blijft Nienke in gebreke met terugbetaling van al haar schulden. Bijou BV heeft al
vanaf maart € 1.250,- te vorderen wegens geleverde, maar niet betaalde kralen, de B-Bank heeft
een vordering van € 10.000,- en Magma heeft een vordering van € 500,-, de kosten van het
brandblusapparaat.

a. Waarop kunnen de schuldeisers zich verhalen?

b. Kunnen deze schuldeisers zich direct verhalen op de in vraag a aangegeven goederen?
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Antwoorden oefenvragen

Vraag a.
De schuldeisers kunnen zich verhalen op alle vermogensbestanddelen, artikel. 3:276 BW. In
casu kunnen de schuldeisers zich dus verhalen op de inventaris en de voorraden. Zij kunnen zich
niet verhalen op de winkel, omdat deze gehuurd is.

Vraag b.
De schuldeisers kunnen zich niet direct verhalen. Zij moeten een executoriale titel hebben en
beslag leggen. De pandhouder (en de hypotheekhouder) hoeven geen executoriale titel te
hebben, omdat zij het recht van parate executie hebben.
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Hoofdstuk 4.Tentamenboekje
Het Tentamenboekje is een nieuw product dat wij aanbieden. Let op! In de voorbeeldsamenvatting is
nog niet het oefententamen opgenomen. Dit zal wel worden opgenomen in het tentamenboekje.
Hieronder staan een aantal stappenplannen weergeven die belangrijk zijn om de stof te begrijpen.

Verhaalsrecht

Verhaal in het algemeen
Elk persoon heeft één vermogen. Het vermogen is het geheel aan goederen (actief) en schulden
(passief). Schuldeisers kunnen zich verhalen op alle goederen van de schuldenaren (art. 3:276
BW). Schuldeisers hebben dus een keuzerecht. Uitzondering op dit keuzerecht is art. 3:276 BW –
hierin staat ‘tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt’. De partijen kunnen dus
afspraken dat de crediteur zich slechts op bepaalde goederen kan verhalen.

Executoriaal verhaalsbeslag
Een vordering innen is lang niet altijd mogelijk via verrekening. Soms moet er beslag gelegd
worden of faillissement worden aangevraagd. De vereisten hiervoor zijn als volgt:

● Er moet een geldvordering bestaan;
● Je moet een executoriale titel krijgen van de rechter;
● Er moeten een of meer goederen van de debiteur zijn waarop beslag kan worden gelegd;
● De goederen moeten verkocht worden en de opbrengst moet geïnd en verrekend

worden met de vordering.

De hoofdregel bij executoriaal verhaalsbeslag is dat goederen van derden in beginsel niet
kunnen worden uitgewonnen voor de schuld.

Een gevaar hierbij is dat een debiteur ervoor kan kiezen om al zijn goederen over te hemelen
naar een bevriende derde. Dit kan via de overdracht (art. 3:84 BW). Er zijn wel remedies om
dergelijke overdrachten terug te draaien, bijvoorbeeld de actio pauliana (art. 3:45 e.v. BW). De
vereisten voor een geslaagd beroep:

● Er is sprake van een onverplichte rechtshandeling van de schuldenaar;
● De schuldenaar wist of behoorde te weten dat schuldeisers benadeeld zouden worden

door deze rechtshandeling.

Indien aan de vereisten is voldaan, is de overdracht in strijd met de goede zeden. Hierdoor
vervalt de geldige titel van de overdracht (art. 3:84 BW). Andere remedies zijn te vinden in art.
3:40 BW, art. 3:45-48 BW, art. 42-52 Fw en art. 6:162 BW.

Indien de goederen waarop beslag is gelegd voldoende opleveren om de vordering te voldoen,
geldt art. 3:297 BW. Er is dan sprake van een bevrijdende betaling. Dit noemen we de
bevrijdende werking van de executie.

Het rechtsgevolg van beslag
De beslaglegger kan posterieure beschikkingshandelingen die de beslagene verricht negeren.
De executiekoper verkrijgt het goed dus vrij van rechten uit posterieure beschikking. Voor het
overige is de beslagene gewoon beschikkingsbevoegd. Er is dan sprake van een relatief
blokkerende werking.

Dit volgt uit Hoge Raad - Ontvanger/De Jong q.q.: de beslaglegger kan, ook al is de
gefailleerde niet zijn schuldenaar, in het faillissement opkomen voor zijn vordering uitsluitend
om daar in naar de hem toekomende rang te worden erkend als bevoorrecht op de opbrengst
van de zaak. Dit brengt mee dat de beslaglegger, nadat de curator de zaak te gelde heeft
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gemaakt, geen aanspraak heeft op afzonderlijke uitkering van de opbrengst of verdeling
daarvan op de voet van art. 481 e.v. Rv, maar het hem toekomende langs de weg van de
uitdelingslijst zal ontvangen.

Derdenbeslag
De crediteur verkrijgt een executoriale titel. De crediteur legt een verhaalsbeslag op het
vorderingsrecht van de beslagene. Dit kan bijvoorbeeld op een bankrekening met een
creditstand.

De hoofdregel voor deze situatie staat in art. 475 Rv: derdenbeslag treft vorderingen die de
beslagene op het moment van beslaglegging heeft op de derde.

Dit is dus een momentopname. Vanaf het moment van beslaglegging gebeuren er twee dingen:
1. Blokkerende werking treedt in.
2. De derde is niet meer bevoegd te betalen aan de beslagene (art. 475h Rv). Dit betekent

dat de bank het saldo van de bankrekening niet meer af mag geven aan de beslagene.
Ook wel: de bankrekening wordt bevroren.

Een complicatie: er komt na de beslaglegging een betaling bij op de rekening. indien het gaat om
een posterieure betaling die losstaat van de verhouding van de beslagene en de bank, valt deze
niet onder het beslag (art. 475h Rv).

Derdenbeslag treft alleen vorderingen die de beslagene reeds op moment van beslaglegging
heeft of rechtstreeks zal verkrijgen op de derde uit een reeds bestaande rechtsverhouding met de
derde. Indien er rente wordt bijgeschreven op de bank van de beslagene, komt dit voort uit de
rechtsverhouding tussen de beslagene en de bank en valt dit ex art. 475 Rv onder het beslag.

De rechtsregel: Als een derde een bijschrijving doet op de rekening van de beslagene, is niet de
rechtsverhouding tussen de bank en beslagene de onmiddellijke grondslag waar de vordering
van de beslagene op de bank uit ontstaat.

Verhaal en concursus
Dit is de situatie waarbij er meerdere crediteuren zijn die allemaal een deel van de buit willen. De
hoofdregel staat in art. 3:276 BW: een schuldeiser kan zijn vordering op alle goederen van de
schuldenaar verhalen.

Wat gebeurt er nu als deze crediteuren tegelijkertijd besluiten om beslag te leggen? Er is dan
sprake van concursus (samenloop).
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Uit de artikelen 3:277 BW, 3:278 BW en 3:279 BW valt de volgorde van crediteuren op te maken:
1. Kosten van executie;
2. Crediteuren met voorrang door hypotheekrecht/pandrecht;

a. Hier geldt onderling de regel van prior tempore: het oudste recht gaat voor.
3. Crediteuren met een bijzonder voorrecht;

a. Hier geldt onderling de regel van paritas: verdeling naar evenredigheid van de
vordering.

4. Crediteuren met een algemeen voorrecht;
a. Hier geldt onderling de rangorde van de wet.

5. Concurrente crediteuren;
a. Hier geldt onderling de regel van paritas: verdeling naar evenredigheid van de

vordering.
6. Post-concurrente crediteuren.

a. Hier geldt onderling de regel van paritas: verdeling naar evenredigheid van de
vordering.

Stappenplan rangorde bij faillissement
Let op, dit is het stappenplan voor het bepalen van de rangorde wanneer de curator executeert.
Onderscheid dit goed van het geval wanneer een separatist zelf executeert op grond van art.
3:248 of 3:268 BW.

Op grond van art. 57 Fw kan een separatist zijn recht uitoefenen alsof er geen faillissement is. De
separatist hoeft dan niet mee te delen in de omslag van de faillissementskosten
(executiekosten).
Dit betekent dat zij niks te maken hebben met boedelschuldeisers.

Hier een situatie geschetst:
A is failliet. Er zijn 10 schuldeisers, waarvan 1 bank met een hypotheekrecht op het huis van A. De
bank oefent haar recht van parate executie uit en verkoopt zelf het huis. De rest van de boedel wordt
verkocht door de curator.

Nu zie je gelijk waarom een separatist bij uitoefenen recht van parate executie niet hoeft mee te
delen in de executiekosten (boedelschulden). De bank maakt zelf die kosten door het te gaan
verkopen, dus waarom moet het dan meedelen in de kosten die de curator maakt voor andere
schuldeisers?

Andere situatie:
A is failliet. Er zijn 10 schuldeisers waarvan 1 bank met een hypotheekrecht op het huis van A. De bank
oefent haar recht van parate executie niet uit en laat de curator de gehele boedel verkopen.

In dit geval heeft de bank geen gebruik gemaakt van haar recht. Dit brengt mee dat zij wel moet
meedelen in de omslag van de faillissementskosten. De curator heeft immers executiekosten
gemaakt om ervoor te zorgen dat de bank een deel van de opbrengst krijgt. Uiteraard staat de
bank hier nog wel op rang 1 van de faillissementsschuldeisers.

Dus: in dit geval staan de boedelschuldeisers boven de pand-/hypotheekhouders.Tenzij,
pandboedelschuld.
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Rangorde bepalen
Eerste opmerking: bepaal de rangorde per goed! Dus niet op de hele boedel, maar kijk naar het
huis, de auto, de juwelen, de vorderingen etc.

Stap 1: Maak een overzicht van de schuldeisers en zet daar het bedrag van hun vordering erbij.

Stap 2: Zet bij elke schuldeiser wat voor recht zij hebben:
● Bijzonder voorrecht;
● Algemeen voorrecht;
● Inhaalvoorrecht;
● Pand/hypotheek;
● Concurrent of post-concurrent.

Slimme tip!
Let hierbij ook op de datum van de rechten! Dit kan van belang zijn bij bijvoorbeeld meerdere
pandrechten op 1 goed of indien een pandrecht is gevestigd nadat de vordering uit kosten van
behoud is ontstaan. Kortom: prioriteitsbeginsel!

Stap 3: Zet nu per goed de schuldeisers op een rijtje volgens de standaard rangorde (art. 3:277
tot 3:280 BW)

1. Pand/hypotheek;
2. Bijzonder voorrecht;
3. Algemeen voorrecht;
4. Concurrente crediteuren;
5. Post concurrente crediteuren.

Let op! Bij deze stap zet je nog niet de uitzonderingen ertussen van de inhaalvoorrechten,
verrekening of retentierecht.

Stap 4: Zet nu de uitzonderingen ertussen!
● Fiscus;
● Inhaalvoorrecht (kosten van behoud, of bijvoorbeeld aanneming van werk die boven

ouder stil pand gaat);
● Retentierecht;
● Verrekening.

Stap 5: Bepaal de eindrangorde (nog steeds per goed!).

Nog even over retentierecht:
Op grond van art. 3:292 BW heeft een retentor voorrang (geen voorrecht) op allen tegen wie het
retentierecht kan worden ingeroepen.

● Art. 3:291 lid 1 BW → dit geldt ook voor een jonger recht, ontstaan nadat de zaak in de
macht van de retentor is gekomen.

● Art. 3:291 lid 2 BW → geldt ook voor een ouder recht, indien de overeenkomst tussen
schuldenaar en retentor rechtsgeldig tot stand is gekomen of er geen reden was voor de
retentor om aan de bevoegdheid van de schuldenaar tot het sluiten van die
overeenkomst te twijfelen.

Dus als een schuldenaar onbevoegd overeenkomst met retentor had afgesloten, gaat ouder
recht voor. Tenzij retentor geen reden had om aan zijn bevoegdheid te twijfelen.

Maar hoe zit dat als er een jonger hypotheekrecht is gevestigd op bijvoorbeeld het huis waar de
retentor zijn retentierecht over uitoefent?
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Het hypotheekrecht is gevestigd op een registergoed en is dus ingeschreven in de openbare
registers. Het retentierecht is echter (doorgaans) niet ingeschreven en dus wellicht ook niet
kenbaar voor de hypotheekhouder.

De retentor kan zijn recht van art. 3:292 jo. 3:291 lid 1 BW alleen uitoefenen indien de
mogelijkheid van retentierecht voor deze derde kenbaar kan zijn. Deze extra eis
(kenbaarheidsvereiste) komt uit rechtspraak van de Hoge Raad. De ratio van het
kenbaarheidsvereiste is dat een derde op het moment dat hij een recht op de betrokken onroerende
zaak wil verkrijgen, bedacht kan zijn op het bestaan van een retentierecht.

Slimme tip!
Dit vereiste geldt niet voor een hypotheekhouder met een ouder recht zoals bedoeld in art.
3:291 lid 2 BW.

Zekerheidsrechten
De vestiging van zekerheidsrechten gaat door de schakelbepaling uit art. 3:98 BW via art. 3:84 lid
1 BW. De vereisten:

● Een geldige titel: vaak een kredietovereenkomst;
● Beschikkingsbevoegdheid;
● Levering.

Zekerheid als een afhankelijk recht
A sluit een kredietovereenkomst met B. A vestigt hiernaast een zekerheidsrecht (hypotheek) ten
behoeve van B. Indien A nu het goed waarop het zekerheidsrecht rust zou verkopen, dan blijft B
het zekerheidsrecht hierop houden. Dit is het beginsel van droit de suite. Wat nu als B besluit het
vorderingsrecht over te dragen aan C? C is dan de nieuwe rechthebbende. Vraag: wat gebeurt er
met het hypotheekrecht? Blijft deze bij B of gaat deze over naar C?
Hoofdregel: het hypotheekrecht gaat mee over, omdat deze accessoir is aan het
vorderingsrecht.

Het beperkte recht volgt dus het vorderingsrecht. Conclusie: in beginsel zijn hypotheek- en
pandrecht niet zelfstandig overdraagbaar zijn, maar gaan zij over met de vordering waarvoor zij
zekerheid bieden.

Zekerheid op een goed van een derde
A sluit een kredietovereenkomst met B. A heeft geen goederen waarop een hypotheekrecht
gevestigd kunnen worden, deze staan namelijk allemaal op naam van de moedermaatschappij. A
kan nu naar de moedermaatschappij gaan, om deze een hypotheekrecht te laten vestigen ten
behoeve van een schuld van het bedrijf aan de bank. Dit is op grond van art. 3:231 lid 1 BW. De
moedermaatschappij hoeft de schuld van het dochterbedrijf niet te voldoen. Dit kan de
moedermaatschappij wel doen (subrogatie van de crediteur).

Slimme tip!
Het bovenstaande wordt ook wel derdenhypotheek/derdenpand genoemd.

Zekerheidsrechtelijke uitgangspunten
● Het beperkte recht wordt afgeleid uit het moederrecht. Als het moederrecht tenietgaat,

dan gaat ook de beperkte recht teniet (art. 2:81 lid 2 BW);
● De vestiging van een zekerheidsrecht gaat via art. 3:98 jo 3:84 BW;
● Prior tempore, potior iure: het oudere recht heeft voorrang op het jongere recht;
● Recht van parate executie: voor de pand- en hypotheekhouder. Recht om tot verpanding

over te gaan zonder executoriale titel (art. 3:248-255 BW);
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● Droit de séparer in het faillissement (art. 57 Fw): de pand- en hypotheekhouder kunnen
hun recht uitoefenen alsof er geen faillissement is;

● Toe-eigeningsverbod: de pand- en hypotheekhouder mogen zich het goed niet
toe-eigenen (art. 3:235 jo 3:250 lid 3 BW, art. 3:251 lid 1 en art. 3:268 lid 5 BW).

Voorrechten
Art. 3:278 lid 1 BW bepaalt dat een voorrecht voorrang heeft bij verhaal op het vermogen van de
schuldenaar. Het is dus een recht om hoger in de rangorde te staan dan mede-schuldeisers. Het
geeft echter geen separatistenpositie: de vordering moet nog steeds ter verificatie worden
ingediend bij de curator. Het verleent slechts een gunstigere positie. Art. 3:278 lid 2 BW bepaalt
dat voorrechten alleen kunnen ontstaan uit de formele wet. Er is dus een limitatief aantal
voorrechten die kunnen ontstaan, partijen kunnen niet zelf een bepaald voorrecht bedingen. Er
is hier dus wederom sprake van een gesloten systeem. Voorrechten zijn echter geen
goederenrechtelijke rechten en kennen dus ook geen zaaksgevolg.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
● Algemene voorrechten: als het voorrecht rust op alle goederen uit de boedel;
● Bijzondere voorrechten: als het voorrecht rust op bepaalde goederen uit de boedel.

Bijzondere voorrechten
Voor dit vak worden er twee bijzondere voorrechten behandeld:

● Kosten tot behoud (art. 3:284 BW);
● Aanneming van werk (art. 3:285 BW).

Kosten tot behoud
Art. 3:284 lid 1 BW bepaalt dat deze kosten bevoorrecht zijn. Onder deze kosten vallen slechts de
kosten die zijn gemaakt om de zaak in fysieke zin voor tenietgaan te behoeden. Kosten voor het
onderhoud van de zaak vallen hier dus niet onder en zijn dus niet bevoorrecht. Dit vloeit voort
uit het arrest Hollanders Kuikenbroederij. Het moet dus echt gaan om kosten ter afwending van
tenietgaan van de zaak.

Lid 2 van art. 3:284 BW bepaalt daarnaast dat de kosten tot behoud voor gaan op:
● Een ouder pand- of hypotheekrecht (hier kan men dus spreken van een superpreferent

voorrecht); en
● Een jonger, niet omgezet stil pandrecht; en
● Een eigenaar die verkreeg krachtens constitutum possessorium. Deze voorrang eindigt

echter zodra de zaak in handen komt van de pandhouder respectievelijk eigenaar.

Lid 3 voegt hier aan toe dat de kosten tot behoud ook voor gaan op alle oudere bijzondere
voorrechten (wederom een superpreferent voorrecht). Ze staan in gelijke rang met jongere
bijzondere voorrechten.

Aanneming van werk
Art. 3:285 BW geeft voor deze kosten drie voorwaarden:

● Er moet een vordering zijn wegens bearbeiding van een zaak;
● De arbeider moet of:

○ Persoonlijk deelnemen aan het werk; of
○ Minstens één beherende vennoot neemt deel aan het werk. Deze regel is

bedacht om de kleine zelfstandigen te beschermen. De leiding van een bedrijf
kan dus geen aanspraak maken op dit voorrecht.

● Er zijn nog geen twee jaar verstreken sinds de vordering is ontstaan.
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De arbeider heeft dan voorrang bij de verdeling van de opbrengst van de bearbeide zaak.
Art. 3:285 lid 2 BW bepaalt dat deze kosten voorrang hebben op vuistloos pandrecht, behalve als
dit jonger is of als dit is omgezet naar vuistpandrecht. Met andere woorden: wanneer de zaak
alsnog in de macht van de pandhouder of derde is gebracht. Het voorrecht gaat niet boven
hypotheek.

Algemene voorrechten
Art. 3:288 BW noemt een aantal algemene voorrechten die betrekking hebben op de gehele
boedel. De rangorde wordt bepaald door hun plaats in het BW (art. 3:281 lid 2 BW). Art. 3:289 BW
voegt er nog een extra vordering aan toe: de vorderingen uit heffingen op de productie van
kolen en staal.

Voorrecht van de fiscus
Voor de fiscus geldt een open systeem van invordering. Dit betekent dat hij beschikt over alle
bevoegdheden die elke schuldeiser heeft op grond van elke wettelijke bepaling. Dit is geregeld in
de Invorderingswet 1990.

Art. 21 lid 1 InvW bepaalt dat de fiscus een algemeen voorrecht heeft op alle goederen van de
belastingschuldige. Dit gaat voor op alle andere voorrechten, maar niet op de voorrechten die
zijn genoemd in art. 21 lid 2 InvW (art. 3:287, 3:288 sub en 3:284 BW). Het algemeen voorrecht
van de fiscus heeft dus wel voorrang op de meeste voorrechten, maar niet boven alle andere
voorrangsposities. De retentor kan zijn voorrecht bijvoorbeeld wel inroepen tegen de fiscus op
grond van art. 3:291 jo. 3:292 BW.

Pand- en hypotheekrecht

(Bron 6: Pand- en hypotheekrecht, Slim Academy, 2022)

De pand- of hypotheekgever is degene op wiens goed een pand- of hypotheekrecht rust. Degene
die het pand- of hypotheekrecht verkrijgt, wordt de pand- of hypotheekhouder of nemer
genoemd. Wanneer schuldenaar en pand- of hypotheekgever niet dezelfde persoon zijn, wordt
gesproken van derdenpand respectievelijk derdenhypotheek.
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Object van bezwaring
Pand en hypotheek kunnen in beginsel worden gevestigd op alle goederen in de zin van art. 3:1
BW, tenzij anders is bepaald in de wet en mits zij overdraagbaar zijn (art. 3:228 BW). Wanneer
het recht is gevestigd op een registergoed, is er sprake van een hypotheekrecht. Als het op een
niet-registergoed rust, dan is er sprake van een pandrecht. Rust het recht van pand of
hypotheek op een zaak, dan strekt het zich uit over alles wat de eigendom van de zaak omvat
(art. 3:227 lid 2 BW).

Slimme tip!
Hypotheek kan alleen gevestigd worden op een registergoed. Pandrecht kan alleen gevestigd
worden op niet-registergoederen. Dus de eerste vraag die je jezelf altijd moet stellen als je
bezig bent met pand- en hypotheekrecht is: met wat voor goed heb ik te maken?

Pand- of hypotheekhouders
De pandhouders hebben geen honderd procent sluitende bescherming en kunnen soms ‘van
hun wolk worden getrokken’ door andere schuldeisers. Dit gebeurt in specifieke situaties waarin
schuldeisers ervoor zorgen dat zij voor gaan op de pand- of hypotheekhouder.

Het gaat dan om de volgende situaties:
● Het bodemvoorrecht van de fiscus gaat voor op een niet-omgezet vuistloos pandrecht

dat betrekking heeft op een bodemzaak;
● Een voorrecht wegens kosten tot behoud gaat voor op:

○ Een oudere hypotheekhouder;
○ Een oudere pandhouder;
○ Een jongere, niet omgezet vuistloos gevestigd pandrecht.

● Een voorrecht wegens bearbeiding zal voorgaan op een vuistloos gevestigd pandrecht,
behalve wanneer dit jonger is en het werd omgezet in een vuistpand;

● Als de curator aan de pand- of hypotheekhouder een redelijke termijn heeft gegeven om
tot executie van de zaak over te gaan en de separatist laat die verstrijken, zal de curator
zelf mogen overgaan tot verkoop van de zaak (art. 58 lid 1 Fw).

Het gevolg is dat de separatisten moeten bijdragen aan de faillissementskosten. In dat geval
gaan de boedelschuldeisers dus boven de separatisten;

● Een retentierecht gaat voor op iedereen tegen wie hij het recht kan inroepen:
○ Een jonger pandrecht;
○ Een jonger hypotheekrecht, op voorwaarde dat dit voldoende kenbaar is voor

derden;
○ Een ouder pandrecht, als de retentor de zaak onder zich heeft gekregen door

iemand die bevoegd was om de overeenkomst aan te gaan;
○ Een oudere hypotheek.

Maar hoe gaat de schuldeiser die voorgaat op de pand- of hypotheekhouder nu concreet zijn
geld krijgen? Zij blijven namelijk wel separatist en kunnen nog steeds blijven handelen alsof er
geen faillissement is. Het antwoord is te vinden in art. 57 lid 3 Fw: de curator zal de belangen
van die personen moeten behartigen.

Dit betekent dat de curator die verkoopopbrengst eerst tot zich zal nemen en de schuldeiser uit
zal betalen. Wat hiervan overblijft, gaat naar de separatist. Zodra de curator zich heeft bemoeid
met het geld, moet de schuldeiser bijdragen in de faillissementskosten.
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Arresten
Het Tentamenboekje heeft als doel om de belangrijkste onderwerpen uit te lichten. Hierdoor staan niet
alle voorgeschreven arresten in deze samenvatting. Voor de samenvatting van alle arresten en overige
literatuur, verwijzen wij graag naar de Literatuur en arresten samenvatting.

HR 2 april 1976, NJ 1976/450 (Modehuis Nolly)
Casus
Partijen zijn buiten elke gemeenschap van goederen en onder huwelijkse voorwaarden gehuwd.
De vrouw heeft in het huwelijk het voorheen door haar geëxploiteerde damesmodehuis ‘Nolly’
ingebracht. De vrouw en haar man zijn hierin werkzaam geweest, het gezin werd onderhouden
van de opbrengsten ervan. Het modehuis leverde zodanige inkomsten op, dat geld kon worden
belegd. De man heeft met het geld van de vrouw verschillende panden aangekocht. Het geschil
betreft de vraag wie eigenaar van de panden is geworden. De vrouw heeft bij de scheiding
gesteld dat zij eigenares is, omdat de man bij de aankoop van de panden als middellijk
vertegenwoordiger voor haar heeft opgetreden. De man heeft gesteld dat hij eigenaar van de
panden is geworden, omdat de panden op zijn naam zijn aangekocht.

Omdat de panden zijn aangekocht op naam van man oordeelde het hof dat de vrouw, mede
gelet op het bepaalde in artikel 671 BW (oud, nu artikel 3:89 BW), niet als eigenares van die
panden kon worden beschouwd. Het hof oordeelde eveneens dat geen sprake is geweest van
eigendomsverkrijging door de vrouw, en dat de man eigenaar van de aangekochte panden is.

Rechtsvraag
Kan een middellijk vertegenwoordiger te eigen name een onroerend goed voor zijn principaal
verkrijgen in die zin dat de principaal door die verwerving eigenaar wordt?

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt dat een middellijk vertegenwoordiger niet op eigen naam een
onroerend goed voor zijn principaal kan verwerven in die zin dat de principaal door die
verwerving eigenaar van het goed is geworden, omdat een dergelijke wijze van
eigendomsverkrijging van een onroerend goed onverenigbaar is met artikel 671 BW (oud, nu
artikel 3:89 BW) en met de door dit wetsvoorschrift beoogde openbaarheid van
eigendomsverkrijging van een onroerend goed. Geconcludeerd kan worden dat middellijke
vertegenwoordiging als wijze van eigendomsverkrijging niet mogelijk is in het geval van
registergoederen. De Hoge Raad verklaart het middel van de vrouw mede daardoor ongegrond.
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Nawoord

Hehe, het is je gelukt! Je hebt jouw voorbeeldsamenvatting uitgelezen.

Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in
de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd
met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een abonnement? Bekijk dan onze
website!

Werken bij
Heb jij het idee dat je deze samenvatting ten minste net zo goed zou kunnen schrijven of zou
kunnen verbeteren? Dan is de rol van Studieheld zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis,
krijgt een riante vergoeding en je hebt een studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat.
Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Kom in contact met Slim Academy
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl
@SlimAcademy.nl
klantenservice@slimacademy.nl
010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy
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