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Verrekening en faillissement; artikel 54
Fw en de centrale positie van banken
in het betalingsverkeer1

In februari 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen voor de interpretatie van
artikel 54 Fw. Het gaat om het arrest Feenstra q.q./ING. Met deze uitspraak heeft de Hoge
Raad opnieuw een belangrijk element toegevoegd aan de jurisprudentie op het terrein van
verrekening en faillissement. Meer specifiek gaat het in die jurisprudentie om de verrekenings-
regels die voor banken rondom een faillissement gelden.

1. INLEIDING

In de bijdrage van Wessels werd een uitgebreid overzicht
gegeven van de stand van zaken rond artikel 53 Fw. Dat
artikel is weliswaar essentieel voor een goed begrip van
de problematiek van verrekening rond de faillissements-
datum, maar een compleet beeld ontstaat pas wanneer
ook artikel 54 Fw in de analyse wordt betrokken. Dat
artikel luidt als volgt:

‘1. Niettemin is degene die een schuld aan de gefailleerde
of een vordering op de gefailleerde vóór de faillietverkla-
ring van een derde heeft overgenomen, niet bevoegd tot
verrekening, indien hij bij de overneming niet te goeder
trouw heeft gehandeld.
2. Na de faillietverklaring overgenomen vorderingen of
schulden kunnen niet worden verrekend.’

Het gaat bij artikel 54 Fw dus om gevallen waarin verre-
kening op zichzelf is toegestaan op grond van artikel 53
Fw. Is dat niet het geval, dan komt men aan de toepassing
van artikel 54 Fw niet toe. Maar als dat wel het geval is,
kan een verrekening alsnog de pas worden afgesneden,
kort gezegd wanneer iemand zich te kwader trouw in een
verrekeningspositie heeft gemanoeuvreerd in het zicht
van de faillietverklaring van zijn of haar wederpartij.

Het artikel kent een rijke historie in de rechtspraak van
de Hoge Raad. Daarbij ging het doorgaans om gevallen
waarbij een bank zich op verrekening beriep van het ne-
gatieve saldo met een creditering van de rekening van de
(latere) failliet die rond de faillissementsdatum heeft
plaatsgevonden. Daar is een verklaring voor. Met hun
centrale positie in het betalingsverkeer, hebben banken
van nature een gunstige positie als het aankomt op verre-
kening rond de faillissementsdatum. Wanneer een reke-
ninghouder een negatief saldo heeft (en de bank dus een
vordering op de rekeninghouder) en er wordt geld op de

rekening gestort, verrekent de bank de vordering van de
rekeninghouder op de bank, die daaruit voortvloeit, met
dat negatieve saldo. Dit gebeurt ook rondom de datum
waarop een faillissement van een rekeninghouder wordt
uitgesproken.

In februari 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest
gewezen voor de interpretatie van artikel 54 Fw. Het gaat
om het arrest Feenstra q.q./ING.2 Met deze uitspraak
heeft de Hoge Raad opnieuw een belangrijk element
toegevoegd aan de jurisprudentie op het terrein van ver-
rekening en faillissement. Meer specifiek gaat het in die
jurisprudentie om de verrekeningsregels die voor banken
rondom een faillissement gelden.

In het navolgende zal eerst worden ingegaan op de verre-
keningsregels voor banken rond de faillissementsdatum
die de wet en jurisprudentie tot op heden meebrengen.
Noodzakelijkerwijs komt daarbij artikel 53 Fw (opnieuw)
aan de orde. In dat kader wordt ook het arrest Feenstra
q.q./ING besproken, in welk arrest duidelijk is geworden
dat geen sprake is van verrekening indien onderhandse
verkoop van verpande voorraad plaatsvindt op een op de
voet van artikel 3:251 lid 2 BW overeengekomen wijze.
De betekenis van dit arrest voor de (insolventie)praktijk
en de vraag hoe hier in de toekomst mee kan worden
omgegaan, vormen het sluitstuk van dit artikel.

2. VERREKENING EN FAILLISSEMENT

Wie nog geld krijgt van een failliete wederpartij heeft in
de regel een probleem. Artikel 26 Fw bepaalt dat de enige
wijze waarop een schuldeiser zijn rechten jegens de failliet
kan uitoefenen het indienen van de vordering bij de cura-
tor is. In de meeste gevallen zal die schuldeiser echter
niets of een zeer klein percentage van zijn vordering
ontvangen.
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De schuldeiser die zijn vordering op de failliet kan verre-
kenen met een schuld aan de failliet verkeert daarentegen
in een veel betere positie. Wanneer bij een geslaagd beroep
op verrekening de schuld en vordering tegen elkaar
wegvallen, krijgt de schuldeiser de facto immers volledig
betaald. Het faillissement van de schuldenaar raakt de
schuldeiser in dat geval niet. De curator ziet door de
verrekening echter ook de vordering van de failliet op de
schuldeiser/schuldenaar uit de boedel verdwijnen. Voor
de gezamenlijke schuldeisers van de failliet is het dan ook
gunstiger wanneer de verrekening niet is toegestaan. In
dat geval kan de curator de vordering gewoon innen,
waarmee de opbrengst beschikbaar komt voor de geza-
menlijke schuldeisers van de failliet. Voor de schuld-
eiser/schuldenaar resteert de optie dat hij zijn eigen vor-
dering moet indienen ter verificatie.

In artikel 53 en 54 Fw zijn regels opgenomen waarin is
bepaald onder welke omstandigheden vorderingen op
een failliet mogen worden verrekend met schulden aan
die failliet. De regel van artikel 53 Fw komt er (heel kort
gezegd) op neer dat vorderingen en schulden alleen mo-
gen worden verrekend als zowel de vordering als de
schuld (i) vóór de faillietverklaring reeds bestond of
(ii) rechtstreeks voortvloeit uit handelingen vóór de fail-
lietverklaring met de failliet verricht. Een voorbeeld van
die laatste categorie is een schuld die na de faillietverkla-
ring voortvloeit uit (de afwikkeling van) een overeen-
komst die de schuldeiser en de latere failliet vóór de fail-
lietverklaring hebben gesloten, bijvoorbeeld de vordering
wegens wanprestatie of ontbinding van die overeen-
komst.3

De regel van artikel 54 Fw behelst dat in gevallen waarin
weliswaar is voldaan aan de vereisten van artikel 53 Fw
verrekening toch niet is toegestaan wanneer de schuldeiser
voor zichzelf een verrekeningspositie heeft gecreëerd
door een schuld aan de gefailleerde of een vordering op
de gefailleerde van een derde over te nemen terwijl hij
daarbij niet te goeder trouw was.4 Na faillietverklaring
overgenomen vorderingen of schulden kunnen sowieso
niet worden verrekend.5 Met andere woorden: je kunt
niet even snel een verrekeningspositie creëren in het zicht
van faillissement om van de gunstige effecten van een
dergelijke positie gebruik te maken.6

De strekking van artikel 54 Fw is om misbruik tegen te
gaan: aan de vooravond van een faillissement, of in de
aanloop daarnaar toe, is het niet toegestaan om vorderin-
gen of schulden over te nemen met het doel om compen-
satie mogelijk te maken.7 Een schuldenaar die het faillis-
sement van een schuldeiser aan ziet komen, kan dan im-

mers een betere positie voor zichzelf creëren. Dit gaat
ten koste van de gezamenlijke andere schuldeisers. Om
de boedel te beschermen is artikel 54 lid 1 Fw in de Fail-
lissementswet opgenomen.8

Hoewel er al een behoorlijke hoeveelheid rechtspraak
bestaat op het terrein van verrekening en faillissement
– waarvan de hoofdregels in het navolgende worden be-
sproken met betrekking tot banken – is in de insolventie-
praktijk nog steeds een aantal vragen onbeantwoord.
Hoever reikt de bescherming van de boedel op grond van
artikel 54 Fw? Een van die vragen is of een schuldeiser,
die op grond van artikel 54 Fw niet langer te goede trouw
is om een vordering of schuld over te nemen (en aldus
een verrekeningspositie te creëren) nog wel mag overgaan
tot het vestigen van een stil en/of bezitloos pandrecht.
Creëert een schuldeiser daarmee niet dezelfde positie ten
opzichte van de gezamenlijke schuldeisers van een toe-
komstig failliet, die artikel 54 Fw nu juist probeert te
voorkomen? Volgens Wessels rechtvaardigt de strekking
van artikel 54 lid 1 Fw een ruime uitleg van de term
‘overnemen’.9 Deze vraag is tot op heden in de jurispru-
dentie echter nog niet beantwoord.

Faber gaat in zijn dissertatie ook in op deze kwestie. Hij
constateert net als Wessels dat een ruime uitleg van de
term ‘overnemen’ terecht is.10 Volgens zowel Faber als
Wessels doen de woorden in artikel 54 lid 1 Fw ‘heeft
overgenomen’ en ‘heeft gehandeld’ weliswaar vermoeden
dat op een actief handelen van de overnemer wordt ge-
doeld, maar zij geven ook aan dat het niet vereist is dat
sprake is van een gedraging die direct op de overgang van
een vordering of schuld is gericht.11 Faber komt boven-
dien tot een algemene regel over hoe artikel 54 Fw moet
worden opgevat. Hij formuleert dat als volgt:

‘Uit het voorafgaande volgt dat de art. 54 en 55 Fw
moeten worden opgevat als bepalingen die, hoewel zij
beperkter zijn geformuleerd, uitdrukking geven aan een
meer algemene regel, inhoudende dat degene die voor
zichzelf een verrekeningsmogelijkheid creëert of doet
creëren, terwijl hij weet (of behoort te weten) dat zijn
wederpartij in een zodanige toestand verkeert dat zijn
faillissement is te verwachten, of wanneer dat faillissement
reeds is uitgesproken, de in dat kader verkregen vordering
of schuld niet in verrekening mag brengen, tenzij andere
schuldeisers als gevolg van die verrekening niet in hun
verhaalsmogelijkheden worden benadeeld. Deze regel
omvat alle gevallen waarin een vordering of een schuld
van een derde wordt “overgenomen” met het doel zich-
zelf de mogelijkheid van verrekening te verschaffen. De
nadruk ligt echter niet op het daadwerkelijk overnemen

Zie over artikel 53 Fw de uitgebreide bijdrage van Wessels in deze aflevering van NTHR.3.
Je bent niet te goeder trouw in de zin van artikel 54 Fw wanneer je wist of behoorde te weten dat het faillissement van de schuldenaar te
verwachten was.

4.

Artikel 54 lid 2 Fw.5.
Voor een volledig beeld over verrekening verwijzen wij naar het standaardwerk van N.E.D. Faber, Verrekening (diss. Nijmegen) (Serie
Onderneming en Recht, deel 33), Deventer: Kluwer 2005.

6.

B. Wessels, ‘Overname van vorderingen en verrekening bij faillissement’, MvV 2010, afl. 4, p. 56, MvT bij Van der Feltz I 1896, p. 464.7.
Wessels 2010, p. 56.8.
Wessels 2010, p. 58, met een verwijzing naar de dissertatie van Faber.9.
Faber 2005, nr. 380 en 381.10.
Faber 2005, nr. 380, Wessels 2010, p. 58.11.
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van een vordering of schuld van een derde, maar op de
strekking van de art. 54 en 55 Fw. De geformuleerde regel
houdt rekening met gevallen waarin van een overneming
in eigenlijke zin geen sprake is. In het woord “creëert”
ligt voorts zowel een element van vrijwilligheid, als een
element van doelbewustheid besloten.’12

Wij menen dat het vestigen van een stil of bezitloos
pandrecht met het oog op het verruimen van de verreke-
ningsmogelijkheden in deze benadering ook zou kunnen
worden beschouwd als het overnemen van een vordering,
die onder de werking van artikel 54 Fw kan vallen. Zoals
hierna nog zal blijken heeft de stille pandhouder soms
een gunstigere positie als het op verrekening aankomt
dan de schuldeiser die niet over een pandrecht op de in
de verrekening te betrekken vordering beschikt.13 De
reikwijdte van deze bijdrage leent zich er nu niet voor
om een discussie hierover nader uit te werken. De vraag
of een schuldeiser, die op grond van artikel 54 Fw niet
langer te goeder trouw is om een vordering of schuld
over te nemen, nog wel mag overgaan tot het vestigen
van een stil en/of bezitloos pandrecht (om zo zijn verre-
keningsmogelijkheden te verbeteren) is in ieder geval een
vraag die curatoren in de praktijk bezighoudt en waar
een rechterlijke uitspraak duidelijkheid zou kunnen bie-
den.

3. VERREKENINGSREGELS VOOR BANKEN

Gezien de centrale positie van banken in het betalingsver-
keer, hebben zij ook rond de faillissementsdatum van een
rekeninghouder vaak de mogelijkheid om tot verrekening
over te gaan. Voor banken gelden evengoed de regels die
zijn opgenomen in artikel 53 en 54 Fw, maar de bijzonde-
re positie van de banken brengt mee dat de Hoge Raad
in een reeks arresten nader invulling heeft gegeven aan
de bevoegdheid om rond de faillissementsdatum van de
rekeninghouder op diens rekening gestorte bedragen te
verrekenen met een negatief saldo. Die regels zijn als volgt
samen te vatten.14

3.1. Alleen verrekening bij creditering vóór de
faillissementsdatum

De eerste regel stamt uit het Postgiro-arrest uit 1975 en
luidt als volgt. Na het faillissement van de rekeninghouder
op de bankrekening gestorte bedragen mogen niet worden
verrekend met een negatief saldo. Er is niet voldaan aan
het door artikel 53 Fw gestelde vereiste dat de vordering
en de te verrekenen schuld rechtstreeks voortvloeien uit
vóór de faillietverklaring met de failliet verrichte rechts-
handelingen.15 Met name kan niet gezegd worden dat de
vordering van de rekeninghouder op de bank voldoende
rechtstreeks voortvloeit uit de vóór faillietverklaring ge-

sloten rekening-courantovereenkomst. De ‘rechtstreekse
oorzaak’16 van de vordering van de rekeninghouder op
de bank is immers niet die rekening-courantovereen-
komst, maar de storting door een derde van een bedrag
op de rekening.

3.2. Geen verrekening rond faillissementsdatum als
het faillissement te verwachten was

De tweede regel is door de Hoge Raad eind jaren tachtig
van de vorige eeuw geformuleerd in een tweetal arresten.
Wanneer het bedrag dat de bank zou willen verrekenen
met een negatief saldo vóór faillissement op de rekening
is gestort, moet worden getoetst aan het criterium van
artikel 54 lid 1 Fw.17 Weliswaar is er bij de storting van
een bedrag op de bankrekening in juridische zin strikt
genomen geen sprake van het overnemen van een schuld
of vordering door de bank, maar de Hoge Raad meent
toch dat die situatie zo veel weg heeft van de in artikel
54 Fw beschreven gevallen dat die regel ook in die situatie
toepassing moet vinden.

Dat leidt ertoe dat de bank bedragen die in het zicht van
faillissement worden gestort op een rekening met een
negatief saldo alleen mag verrekenen met dat negatieve
saldo als zij te goeder trouw is op het moment dat de
betaling op de rekening binnenkomt. Ook in het zicht
van een faillissement kan sprake zijn van een situatie
waarin de bank niet langer te goeder trouw is. De bank
mag niet verrekenen in het geval dat de bank op de
hoogte is van het feit dat het faillissement van de rekening-
houder reeds is aangevraagd. In dat geval is de verminde-
ring van het debetsaldo aan te merken als een paulianeuze
handeling van de bank in de zin van artikel 47 Fw. Welis-
waar was er strikt genomen geen sprake van een handeling
van de schuldenaar – normaal gesproken een vereiste voor
een geslaagd paulianaberoep – maar de Hoge Raad paste
toch de regel van artikel 47 Fw, toe op deze situatie:

‘Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord.
Daarvoor pleit aanstonds dat niet goed valt in te zien
waarom een dergelijke vermindering van het debetsaldo
wanneer zij het gevolg is van storting door de schuldenaar
zelf wel, maar wanneer zij het gevolg is van storting door
diens debiteur niet onder de werking van art. 47 Fw zou
vallen. Weliswaar maakt art. 47 deel uit van die serie be-
palingen die schuldeisers – tot verhaal van wier vorderin-
gen in beginsel enkel dat vermogen van de schuldenaar
strekt, dat voorhanden is bij de faillietverklaring – in staat
stellen “zich onder bepaalde omstandigheden nog boven-
dien te verhalen op zaken, die reeds uit dat vermogen
gegaan zijn, door aan de handeling huns schuldenaars,
waardoor die vervreemding bewerkstelligd werd, te
hunnen bate hare rechtskracht te ontnemen” (Van der
Feltz, I, p. 433), maar aan de omstandigheid dat bedoelde

Faber 2005, nr. 381, met op die plaats een uitgebreide verwijzing naar literatuur en rechtspraak op dit terrein.12.
Zie HR 17 februari 1995, NJ 1996/471, AA 1995, afl. 7/8 (Mulder q.q./CLBN) en par. 3.3 hierna.13.
Ook hier worden slechts de hoofdlijnen weergegeven. Voor een gedetailleerde uitwerking verwijzen wij naar het eerdergenoemde werk
van Faber.

14.

HR 10 januari 1975, NJ 1976/249 (Postgiro). Als het bedrag pas na faillissement van de rekeninghouder wordt gestort, is de vordering van
de rekeninghouder op de bank uiteraard sowieso niet vóór faillietverklaring ontstaan.

15.

Deze formulering is ontleend aan het Postgiro-arrest, waarin de Hoge Raad deze regel heeft neergelegd (HR 10 januari 1975, NJ 1976/249).16.
HR 8 juli 1987, NJ 1988/104, AA 1988, afl. 3 (Loeffen q.q./BMH I) en HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449, AA 1989, afl. 3 (AMRO/Curatoren
THB).

17.
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bepalingen, mede blijkens de daarop gegeven toelichting,
telkens een te kwader trouw handelen van de schuldenaar
veronderstellen, komt – anders dan de Bank betoogt –
doorslaggevende betekenis niet meer toe. Beslissend is
veeleer de betekenis welke aan de hand van de eisen van
het huidige rechtsverkeer valt toe te kennen aan de
strekking van art. 47 “betalingen te treffen” waardoor
een crediteur, in strijd “met de goede trouw door hem
ook jegens zijne mede-schuldeischers in acht te nemen”,
zich “aan den concursus onttrekt” (vgl. Van der Feltz, I,
p. 449). Daarbij is in het bijzonder van belang dat tegen-
woordig – anders dan ten tijde van het totstandkomen
van de Faillissementswet – girale betaling als een normale
wijze van betaling moet worden beschouwd. In verband
daarmede moet worden geoordeeld dat voormelde
strekking in het huidige rechtsverkeer niet tot haar recht
zou komen en aan banken een uitzonderingspositie zou
worden gelaten die niet valt te rijmen met de onderlinge
gelijkheid van crediteuren ter zake van verhaal op het
vermogen van hun schuldenaar, indien het ten laste van
het vermogen van de schuldenaar tenietgaan of verminde-
ren van diens opeisbare schuld aan zijn bank dat van
rechtswege resulteert uit het crediteren van zijn rekening
bij die bank, niet zou worden aangemerkt als voldoening,
in de zin van art. 47. Zou het uit een dergelijke creditering
resulterende tenietgaan of verminderen van de schuld van
de schuldenaar aan zijn bank niet worden aangemerkt als
voldoening in de zin van art. 47, dan zou daarvan immers
niet, als aan de overige vereisten van deze bepaling is
voldaan, de nietigheid kunnen worden ingeroepen en dat
zou meebrengen dat banken zich mede zouden mogen
verhalen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar
– door diens debiteuren op diens rekening gedane stortin-
gen – welke zij hebben ontvangen terwijl zij wisten dat
zijn faillissement reeds was aangevraagd. Voor een derge-
lijke uitzonderingspositie bestaat geen grond.’18

In AMRO/Curatoren THB had de bank zich er boven-
dien nog op beroepen dat artikel 47 Fw geen toepassing
zou kunnen vinden omdat de verrekening naar maatstaven
van artikel 53 Fw was toegestaan: vordering en schuld
waren door de storting op de rekening voor de faillietver-
klaring inderdaad reeds voor faillissement ontstaan. De
Hoge Raad ging daar echter niet in mee:

‘Dat betoog faalt, omdat in de hier bedoelde gevallen
waarin een debiteur van de schuldenaar zijn schuld aan
deze voldoet door storting op diens bankrekening, de
bank zich door creditering van die rekening tot debiteur
van de schuldenaar maakt: wanneer zij dat doet, terwijl
zij weet dat het faillissement van de schuldenaar reeds is
aangevraagd, moet – wanneer men het systeem van de
Faillissementswet beziet tegen de achtergrond van het

huidige rechtsverkeer – worden geoordeeld dat zich
veeleer het geval van art. 54 voordoet.’19

Maar de regel gaat nog (veel) verder, want ook wanneer
de bank wist dat de rekeninghouder in een zodanige
toestand verkeerde dat zijn faillissement dan wel sur-
seance van betaling was te verwachten, is de bank niet te
goeder trouw in de zin van artikel 54 Fw. Dat een faillis-
sement na de schuldoverneming nog enige tijd uitblijft,
betekent niet dat de bank niet wist dat een faillissement
te verwachten was.20

3.3. Een belangrijke uitzondering
De derde hoofdregel is door de Hoge Raad geformuleerd
in een aantal arresten uit het midden en einde van de jaren
negentig van de vorige eeuw.21 De kern van die arresten
is dat er slechts één uitzondering is op deze strenge verre-
keningsregels. Wanneer de gelden die binnenkomen op
de rekening van de latere failliet het gevolg zijn van beta-
lingen op aan de bank stil verpande vorderingen, is de
bank toch bevoegd die gelden te verrekenen met een ne-
gatief saldo, ook al zou op basis van de vorige regels
verrekening niet zijn toegestaan.22 Het is dan niet meer
van belang of de betalingen vóór of ná de faillietverklaring
zijn binnengekomen op de rekening en ook is niet meer
van belang of de bank reeds de wetenschap had dat een
faillissement te verwachten was. De voorrangspositie van
de bank is dan niet louter het gevolg van de toevallige
verrekeningspositie, maar wordt ook gerechtvaardigd
door de voorrang die de bank aan zijn positie als pand-
houder op de vordering ontleent.23

In 2013 heeft de Hoge Raad hieraan nog een nuance toe-
gevoegd in een geval waarin er sprake is van factoring.24

Daarbij kwamen betalingen binnen bij de bank uit hoofde
van een factoringovereenkomst met de schuldenaar. Die
bedragen moest de bank afdragen aan de originator van
die vorderingen. Is de bank onder die omstandigheden
bevoegd haar vordering ter zake van gederfd factorloon
en gederfde rente wegens vervroegde beëindiging van het
contract te verhalen op de betalingen die na faillissement
op de rekening binnenkomen als de relevante vorderingen
aan de bank waren verpand? De Hoge Raad oordeelt dat
deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van
artikel 53 Fw. In dat kader verwijst de Hoge Raad naar
de uitzondering van Mulder q.q./CLBN:25 een bankinstel-
ling mag zich beroepen op verrekening op de voet van
artikel 53 Fw als sprake is van girale betalingen op de re-
kening bij de bank, die ontvangen zijn na datum faillisse-
ment, maar waarbij het om voldoening van vorderingen
gaat waarop de bank een stil pandrecht heeft verkregen.
Deze uitzondering geldt ook in de situatie dat voor een

HR 8 juli 1987, NJ 1988/104, AA 1988, afl. 3 (Loeffen q.q./BMH I), r.o. 3.4.18.
HR 8 juli 1987, NJ 1988/104, AA 1988, afl. 3 (Loeffen q.q./BMH I), r.o. 3.4.19.
HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6552, NJ 2012/605 (Rabobank Maashorst/Kézér q.q.).20.
HR 17 februari 1995, NJ 1996/471, AA 1995, afl. 7/8 (Mulder q.q./CLBN), HR 23 april 1999, NJ 2000/158, AA 2000, afl. 1 (Van Gorp
q.q./Rabobank) en HR 19 november 2004, NJ 2005/199 (ING/Gunning q.q.).

21.

HR 17 februari 1995, NJ 1996/471, AA 1995, afl. 7/8 (Mulder q.q./CLBN).22.
Dat deze redenering overigens niet helemaal zuiver is, wordt helder aangetoond door A. Steneker, ‘Voorrangsvragen bij stil pandrecht op
vorderingen’, WPNR 2004, afl. 6578, p. 377-384. Zie met name par. 3.2.

23.

HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5663, NJ 2013/421 (ABN AMRO Commercial Finance/Schreurs en Brouns q.q.).24.
HR 17 februari 1995, NJ 1996/471, AA 1995, afl. 7/8 (Mulder q.q./CLBN).25.
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ander gelden worden ontvangen als gevolg van factoring.
De vordering tot voldoening van loon en rente waar het
in casu om ging, moet echter wel versterkt zijn door een
pandrecht en dat was niet het geval.26

Van belang is dat de voor de bank gunstige uitzondering
beperkt is: zij geldt alleen voor de opbrengst van aan de
bank stil verpande vorderingen. Zij geldt niet voor de
opbrengst van stil verpande zaken die onderhands door
de pandgever werden verkocht27 en evenmin voor de
opbrengst van een aan de bank verhypothekeerde onroe-
rende zaak die onderhands door de hypotheekgever werd
verkocht.28 Zo mocht Rabobank de opbrengst van in
overleg met de pandgever onderhands verkochte zaken,
niet in verrekening brengen met het negatieve saldo.
Weliswaar waren de aldus verkochte zaken aan de
Rabobank verpand geweest, maar de bank had juist af-
stand gedaan van haar pandrecht in het kader van die
onderhandse verkoop.29

Een vergelijkbaar lot trof ING als ex-hypotheekhouder
op een onroerende zaak.30 Nadat in overleg met de hypo-
theekgever was besloten om het onroerend goed onder-
hands te verkopen, waarvoor noodzakelijk was dat ING
afstand zou doen van haar hypotheekrecht, mocht ING
de opbrengst van die verkoop, die op de rekening van de
hypotheekgever bij ING werd gestort, niet verrekenen
met het negatieve saldo als zij bij die verrekening niet te
goeder trouw was.

In gevallen waarin geen sprake is van daadwerkelijke
executie van het pand- of hypotheekrecht, maar partijen
kiezen voor een onderhandse verkoop door de pand-
respectievelijk hypotheekgever, past de Hoge Raad on-
verminderd de regel van artikel 54 Fw toe. Het gevolg
daarvan is dat de verkoopopbrengst door de bank niet
kan worden verrekend met het negatieve saldo als die
verrekening plaatsvindt als de bank niet te goeder trouw
was. Het risico dat de bank niet te goeder trouw is, is niet
denkbeeldig omdat vaak pas tot deze vorm van verkoop
wordt besloten als de rekeninghouder/zekerheidsgever
al aan de rand van de afgrond staat.

Dergelijke onderhandse verkopen, waarbij dus bewust
geen gebruik wordt gemaakt van de wettelijke executie-
bevoegdheid van de pand- en hypotheekhouder, maar
waarbij de zekerheidsgever zelf verkoopt terwijl de bank
afstand doet van het pandrecht respectievelijk het recht
van hypotheek, komen in de praktijk vrij vaak voor,
omdat partijen daarmee een hogere verkoopopbrengst
hopen te kunnen genereren. Het arrest Feenstra q.q./ING
heeft betrekking op een onderhandse verkoop in de vorm

van een opheffingsuitverkoop in de winkel van de pand-
gever. Het arrest voegt een extra dimensie toe aan de
verrekeningsregels voor banken.

4. FEENSTRA Q.Q./ING31

Wie gaat trouwen doet er vaak goed aan de genodigden
een cadeausuggestie te doen om zo te voorkomen dat aan
het einde van de dag behalve de foto’s slechts peper-en-
zoutstellen resteren. Een elegante oplossing is het depo-
neren van een cadeaulijst bij een geschikt bevonden win-
kel. ’t Schouwke in Nijmegen was een winkel waar met
een gerust hart een dergelijke lijst kon worden achterge-
laten door een aanstaand bruidspaar. Het was een winkel
waar onder meer fraaie serviezen en bestekken werden
verkocht en in Nijmegen was ’t Schouwke een begrip.

De zaak, die door de heer R. gerund werd als eenmans-
zaak, ging echter failliet. De voorraden, vorderingen en
bedrijfsuitrusting waren (uiteraard vóór faillissement)
verpand aan ING Bank, die een flinke vordering had uit
hoofde van het aan R. verstrekte krediet. Een halfjaar
vóór het uiteindelijke faillissement had R. reeds contact
met de bank over een opheffingsuitverkoop waarbij de
aan de bank verpande voorraad door R. vanuit zijn winkel
zou worden verkocht. Daarmee zou de verpande voor-
raad zo veel mogelijk te gelde kunnen worden gemaakt.
De opbrengsten van die verkoop werden geboekt op de
rekening-courant (contante betalingen in de winkel wer-
den op die rekening gestort, pinbetalingen kwamen
rechtstreeks op die rekening binnen). Op 30 mei 2006
heeft de bank het positieve saldo van die rekening verre-
kend met haar vordering uit geldlening. Op 7 juni 2006
volgde het faillissement van R.

R.’s curator stelt zich vervolgens op het standpunt dat
de verrekening afstuit op artikel 54 Fw. Het faillissement
van R. is later omgezet in een schuldsaneringsregeling.
De bewindvoerder van R. heeft de procedure tegen de
bank voortgezet.

Op het eerste gezicht lijkt dat voor het standpunt van de
curator (en later de bewindvoerder) de nodige steun kan
worden gevonden in de eerdere jurisprudentie van de
Hoge Raad. De casus is verwant aan de gevallen waarin
was gekozen voor een onderhandse verkoop door de
pandgever en in een dergelijk scenario stuit de verreke-
ning af op artikel 54 Fw wanneer de bank niet te goeder
trouw was.32 Toch trekt de bewindvoerder uiteindelijk
aan het kortste eind. De Hoge Raad is namelijk van me-
ning dat er wel degelijk sprake was van executie van het
pandrecht van de bank. Daarmee zijn de strenge verreke-

HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5663, NJ 2013/421 (ABN AMRO Commercial Finance/Schreurs en Brouns q.q.), r.o. 3.6 en 3.7.26.
HR 23 april 1999, NJ 2000/158, AA 2000, afl. 1 (Van Gorp q.q./Rabobank).27.
HR 19 november 2004, NJ 2005/199 (ING/Gunning q.q.).28.
HR 23 april 1999, NJ 2000/158, AA 2000, afl. 1 (Van Gorp q.q./Rabobank).29.
HR 19 november 2004, NJ 2005/199 (ING/Gunning q.q.).30.
HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:319 (Feenstra q.q./ING). Het arrest is opgenomen in RvdW 2014/338, NJ 2014/264, m.nt.
F.M.J. Verstijlen en JOR 2014/118, m.nt. B.A. Schuijling en N.E.D. Faber. Het wordt voorts onder meer besproken door F.H. van der
Beek & K.A. Messelink, TvI 2014/23, A.W.N. Oomen, MvV 2014, afl. 6, D.J.C. Nuijten, JutD 2014, afl. 12 en R. Chetouani, Bb 2014/78.
Het arrest is ook reeds besproken in AA 2015/296.

31.

Zie met name de eerdergenoemde arresten HR 23 april 1999, NJ 2000/158, AA 2000, afl. 1 (Van Gorp q.q./Rabobank) en HR 19 november
2004, NJ 2005/199 (ING/Gunning q.q.).

32.
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ningsregels niet van toepassing. De verkoopopbrengst
komt in dat geval immers rechtstreeks aan de bank als
pandhouder toe. Van verrekening is dan geen sprake.

Het hof was van oordeel dat de bank en R. een van artikel
3:250 BW afwijkende wijze van executoriale verkoop in
de zin van artikel 3:251 lid 2 BW waren overeengekomen.
In het cassatiemiddel was aangevoerd dat het hof had
miskend dat het antwoord op de vraag of een afwijkende
wijze van executoriale verkoop in de zin van artikel 3:251
lid 2 BW is overeengekomen, afhangt van de inhoud van
die overeenkomst en in het bijzonder van het oogmerk
van partijen een dergelijke overeenkomst te sluiten. De
bewindvoerder stelde dat het hof zijn oordeel op dat punt
onvoldoende (begrijpelijk) had gemotiveerd.

Bij de beoordeling van dit onderdeel van het cassatiemid-
del heeft de Hoge Raad verwezen naar het arrest
ING/Hielkema q.q.33 In dat arrest werd over de bevoegd-
heid van de pandhouder tot executoriale verkoop als volgt
geoordeeld:

‘(…) een pandhouder is uit hoofde van art. 3:248 lid 1
BW bevoegd het verpande goed te verkopen en op de
opbrengst daarvan het hem verschuldigde te verhalen, als
de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van het-
geen waarvoor het pand tot zekerheid dient. Deze ver-
koop geschiedt ingevolge art. 3:250 BW in het openbaar,
maar op grond van art. 3:251 BW is ook onderhandse
verkoop mogelijk. In al deze gevallen oefent de pandhou-
der het recht van parate executie uit als bedoeld in art.
3:248 lid 1 BW. Daaronder valt mitsdien ook het geval
dat de pandhouder en de pandgever op de voet van art.
3:251 lid 2 BW onderhandse verkoop zijn overeengeko-
men. Er is geen grond hierop een uitzondering aan te
nemen als de pandhouder en de pandgever van deze hun
in de wet verleende vrijheid gebruik hebben gemaakt
door overeen te komen dat deze onderhandse verkoop
door de pandgever zal geschieden. Ook in dat geval ge-
schiedt de verkoop van het verpande immers ten behoeve
van de pandhouder en kan deze zich als separatist verha-
len op de opbrengst daarvan.’

In het licht van hetgeen in ING/Hielkema q.q. is overwo-
gen, geeft het oordeel van het hof dat R. en de bank een
afwijkende wijze van verkoop als bedoeld in artikel 3:251
lid 2 BW zijn overeengekomen, geen blijk van een onjuis-
te rechtsopvatting, aldus de Hoge Raad. Volgens de Hoge
Raad (in navolging van de conclusie van de A-G onder
2.7-2.9) ‘heeft het hof de daarbij in acht te nemen Havil-
tex-maatstaf niet miskend en heeft het zijn oordeel in het
licht van de stellingen van partijen voldoende gemoti-
veerd’. Het onderdeel faalt dan ook.

In het cassatiemiddel is ook opgekomen tegen het oordeel
van het hof dat de opbrengst van de executoriale verkoop
zonder meer aan de bank toekomt en dat daarom geen
sprake is van verboden verrekening na schuldoverneming
als bedoeld in artikel 54 Fw. Volgens de bewindvoerder
zou artikel 54 Fw zich ertegen verzetten:

‘(…) dat een pandhouder die met de pandgever een afwij-
kende wijze van verkoop in de zin van art. 3:251 lid 2
BW is overeengekomen, de op een bij haar aangehouden
rekening-courant van de pandgever bijgeschreven execu-
tieopbrengst verrekent met (een deel van) de schuld die
de pandgever aan haar heeft, indien de pandhouder niet
te goeder trouw is in de zin van art. 54 Fw. Daaraan doet
niet af dat de bank gerechtigd was tot parate executie en
dat de verkoop als executoriale verkoop moet worden
aangemerkt.’

Volgens de Hoge Raad volgt uit het arrest ING/Hielkema
q.q. dat een verkoop die plaatsvindt op een op de voet
van artikel 3:251 lid 2 BW overeengekomen wijze, een
executoriaal karakter heeft. De Hoge Raad oordeelt dat
dit ook geldt voor de verkoop door R. van zijn verpande
winkelvoorraad ten behoeve van de bank als pandhouder.
De bank oefent op die wijze van executoriale verkoop
haar recht uit zich met voorrang op de executieopbrengst
van de winkelvoorraad te verhalen. Als pandhouder mag
de bank bij deze executie het door de pandgever verschul-
digde bedrag van de netto-executieopbrengst afhouden,
op basis van artikel 3:253 lid 1 BW. Pas daarmee eindigt
de executie door de pandhouder.

In het arrest werd gesproken over ‘verrekening’, maar
deze term wordt door de Hoge Raad met een reden tussen
aanhalingstekens geplaatst. Het afhouden van de execu-
tieopbrengst door middel van ‘verrekening’ maakte nog
onderdeel uit van de executoriale verkoop. Deze hande-
ling kan volgens de Hoge Raad dan ook niet worden
aangemerkt als een verrekening in de zin van artikel 54
Fw. Het feit dat de opbrengst van de opheffingsuitver-
koop is gestort op de bankrekening van R. bij de bank,
maakt dat niet anders:

‘Voor zover die opbrengst de vordering van de bank op
R. niet overtreft, hetgeen hier het geval is, is de bank im-
mers niet tot schuldenaar van R. geworden, nu zij op
grond van art. 3:253 lid 1 BW in zoverre zelf tot die exe-
cutieopbrengst gerechtigd is. Een andere opvatting zou
zonder goede grond een doelmatige uitoefening van het
verhaalsrecht van de bank als pandhouder belemmeren.’

Volgens de Hoge Raad verdient het hierbij opmerking
dat het oordeel van het hof:

‘(…) ook niet in strijd is met de strekking van artikel 54
Fw. De bank heeft zich immers niet ten nadele van de
overige schuldeisers van R. in een betere positie gebracht,
nu zij op grond van haar pandrecht bij voorrang gerech-
tigd is tot de opbrengst van de verpande winkelvoorraad.
De bank heeft evenmin misbruik gemaakt van haar bij-
zondere positie in het girale betalingsverkeer, zoals be-
doeld in (onder meer) het arrest HR 8 juli 1987,
ECLI:NL:HR:1987:AC0457, NJ 1988/104 (Loeffen
q.q./Bank Mees en Hope), nu de storting van de verkoop-
opbrengst op de door R. bij de bank aangehouden bank-
rekening niet het gevolg is van “toevallige” betalingen
door derden op die bankrekening, maar plaatsvindt in

HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7109, NJ 2012/74 (ING/Hielkema q.q.).33.
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het kader van de executie door de bank van haar pand-
recht op de winkelvoorraad.’

5. DE UITKOMST VAN HET ARREST

Het arrest kent een goede afloop voor de bank: artikel
54 Fw staat niet aan haar handelwijze in de weg, omdat
in de casus volgens de Hoge Raad geen sprake is van
verrekening van een toevallig op de bankrekening van R.
binnengekomen bedrag met R.’s schuld aan de bank. De
opheffingsuitverkoop bij ’t Schouwke moet worden ge-
zien als de executie van het pandrecht. Als pandhouder
is de bank vervolgens gerechtigd om de opbrengst van
die executie te behouden.

Maar was hier wel sprake van een executie door de
pandhouder? Wanneer de schuldenaar in verzuim is met
het voldoen aan de door het pandrecht verzekerde ver-
plichting, is de pandhouder bevoegd over te gaan tot
verkoop van het verpande goed waarna hij zich op de
executieopbrengst kan verhalen (artikel 3:248 lid 1 BW).
De hoofdregel is echter dat een openbare verkoop moet
worden georganiseerd (artikel 3:250 lid 1 BW). Dat was
hier niet het geval. R. was gewoon doorgegaan met wat
hij altijd al deed: serviezen en andere tafelbenodigdheden
verkopen. Het enige verschil was dat hij misschien een
bordje met de tekst ‘opheffingsverkoop’ in de etalage
heeft opgehangen, maar zelfs daarvan lijkt geen sprake
te zijn geweest. In ieder geval was het daarmee feitelijk
niet de bank als pandhouder, maar R. zelf die de voorraad
verkocht. Bovendien bleef R. ook (met medeweten van
de bank) artikelen inkopen gedurende de opheffingsuit-
verkoop.

Pandhouder en pandgever kunnen echter ook een van de
hoofdregel afwijkende wijze van verkoop afspreken (ar-
tikel 3:251 lid 2 BW). Van belang daarbij is dat de wet,
ter bescherming van de pandgever, bepaalt dat een derge-
lijke afspraak pas rechtsgeldig kan worden gemaakt nadat
de pandhouder bevoegd is geworden tot verkoop. Voor
die tijd moet de pandgever volgens de wetgever als
zwakkere partij worden beschermd tegen de pandhouder.

De geldigheid van het pandrecht van ING als zodanig
stond niet ter discussie. Partijen waren het er ook over
eens dat de opheffingsuitverkoop niet kon worden gezien
als de openbare verkoop zoals bedoeld in artikel 3:250
lid 1 BW. Om te kunnen concluderen dat sprake was van
een executoriale onderhandse verkoop door de pandhou-
der (en dat de strenge verrekeningsregels hier buiten
toepassing moesten blijven) moest daarom aan de volgen-
de voorwaarden worden voldaan:
a. R. moest in verzuim zijn met de voldoening van de

verzekerde verplichtingen, want zonder verzuim
bestaat er überhaupt geen executiebevoegdheid;

b. er moest een rechtsgeldige afspraak bestaan tussen
ING en R. waarin daadwerkelijk een afwijkende
wijze van verkoop was overeengekomen zoals be-
doeld in artikel 3:251 lid 2 BW;

c. de opheffingsuitverkoop moest kunnen worden
aangemerkt als de uitvoering van die afspraak.

Ad a
Het hof had geconcludeerd dat er inderdaad sprake was
van verzuim. Doordat R. aan de bank had medegedeeld
dat hij zijn bedrijfsactiviteiten zou beëindigen, werd het
krediet op basis van de toepasselijke algemene voorwaar-
den beëindigd. Op basis van diezelfde voorwaarden werd
de vordering van ING Bank op R. daarmee direct opeis-
baar en was R. met de betaling van die vordering direct
in verzuim, zonder dat daarvoor een aparte ingebrekestel-
ling noodzakelijk was. In beginsel raakt een schuldenaar
pas in verzuim na in gebreke te zijn gesteld (zie artikel
6:82 lid 1 BW), maar in casu was volgens het hof sprake
van de situatie genoemd in artikel 6:83 onderdeel c BW.
Het verzuim was ingetreden zonder een dergelijke inge-
brekestelling omdat ING Bank uit de mededeling van R.
dat hij zijn bedrijf zou staken kennelijk kon en mocht
afleiden dat hij zou tekortschieten in de nakoming van
zijn betalingsverplichting.

Ad b en c
Het hof legt de afspraak dat er een opheffingsuitverkoop
zal worden gehouden uit als een afspraak in de zin van
artikel 3:251 lid 2 BW. Daarmee kwam het tot de conclu-
sie dat die opheffingsuitverkoop juridisch moest worden
aangemerkt als een executie van het pandrecht. De Hoge
Raad laat deze beslissing van het hof in stand.

Het hof komt vrij gemakkelijk tot de conclusie dat het-
geen tussen de bank en R. is overeengekomen moet
worden uitgelegd als een afspraak in voormelde zin. De
bank verwoordt dat zij R. in de gelegenheid stelt om over
te gaan tot een opheffingsuitverkoop, onder de voorwaar-
de dat de opbrengst (pin- en cashbetalingen) zou worden
afgedragen op de bankrekening van R. bij de bank. Is dat
aan te merken als een afspraak in de zin van artikel 3:251
lid 2 BW? Dit is een kwestie van uitleg, op basis van het
arrest Haviltex. Het is de vraag of de brief van de bank
ook daadwerkelijk zo door het hof uitgelegd had moe-
ten/mogen worden. Feitelijk ging R. gewoon door met
waar hij al mee bezig was: het verkopen van zijn voorraad
vanuit zijn winkel, zonder enige vermelding dat dit een
uitvloeisel was van een afspraak met de pandhouder. R.
bleef daarnaast ook nieuwe artikelen inkopen, hetgeen
toch ook als een aanwijzing kan worden gezien dat er
eerder sprake was van business as usual dan van een exe-
cutie-uitverkoop.

Voor kopers was het daarnaast niet duidelijk dat de op-
heffingsuitverkoop een wijze van executoriale verkoop
door de bank was. Dat is wellicht ook niet een noodzake-
lijke voorwaarde en het zou de waarde van de voorraad
kunnen verminderen als hier wel expliciet op wordt ge-
wezen, maar bij de uitleg van de afspraak tussen de
pandhouder en de pandgever was het in deze casus niet
evident dat de onderhandse verkoop voortkwam uit een
afspraak tussen deze partijen in de zin van artikel 3:251
lid 2 BW.

In zijn noot onder het arrest geeft Verstijlen terecht aan
dat de uitleg van de afspraak invloed heeft op de goede-
renrechtelijke positie van derden.34 Indien bij de uitleg

NJ 2014/264.34.
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alleen de Haviltex-maatstaf wordt gehanteerd, kan dat
problematisch zijn voor derden. Zij waren immers niet
betrokken bij het maken van de afspraken. Verstijlen
verwijst in dat kader naar het arrest Coface/Intergamma.35

In dat arrest is voor de uitleg van een onoverdraagbaar-
heidsbeding niet alleen de maatstaf uit Haviltex gebruikt,
maar is ook aangesloten bij de meer objectieve uitleg aan
de hand van het arrest DSM/Fox. Dit past meer bij de
uitleg van overeenkomsten waarbij derden een (goederen-
rechtelijk) belang hebben. Het Coface-arrest is van latere
datum dan Feenstra q.q./ING, dus wellicht dat in toekom-
stige rechtspraak een andere uitleg van afspraken in de
zin van artikel 3:251 lid 2 BW zal volgen. Hoe dan ook
lijkt de Hoge Raad eerder soepel dan streng te zijn als
het gaat om het aannemen van een executoriale verkoop.
Uiterlijk hoeft daarvan (kennelijk) op geen enkele manier
te blijken, het is niet nodig daarvoor de bedrijfsvoering
aan te passen en de rol van de executerende bank kan ge-
heel achter de coulissen worden weggestopt.

6. GEVOLGEN VOOR DE (INSOLVENTIE-)
PRAKTIJK: DE TOEKOMST

Het arrest Feenstra q.q./ING zal in kringen van banken
in ieder geval met gejuich zijn ontvangen. De Hoge Raad
maakt het een stuk gemakkelijker voor banken om in
zekerheid gegeven roerende zaken te verkopen, zonder
het risico te lopen dat de opbrengst op grond van de
strenge verrekeningsregels uit eerdere rechtspraak weer
moet worden afgedragen aan de curator. In beginsel vol-
staat een mondelinge afspraak om te kunnen concluderen
dat sprake is van een onderhandse executie van het
pandrecht, waarmee de verrekeningsregels buitenspel
staan. Voor pandhouders is het echter aan te raden om
expliciete, schriftelijke afspraken te maken met de pand-
gever die in verzuim is, waaruit blijkt dat daadwerkelijk
een afwijkende wijze van verkoop was overeengekomen
zoals bedoeld in artikel 3:251 lid 2 BW. Indien sprake is
van een vrijwillige verkoop door de pandgever, zijn im-
mers de strenge verrekeningsregels voor de bank onver-
kort van toepassing.

De oplossing van de Hoge Raad is pragmatisch. Een veel
strengere benadering, waarbij bijvoorbeeld was geëist dat
bij de onderhandse executoriale verkoop expliciet moet
worden aangegeven dat het een verkoop ‘door de bank’
betreft, was evengoed denkbaar geweest. Daarbij zou dan
ook hebben gepast dat de verkoopopbrengst niet, zoals
in casu, op de bankrekening van de rekeninghouder, maar
op een rekening van de bank zelf zou worden gestort.
Op die wijze zou immers ook feitelijk geen sprake zijn
van verrekening: de bank zou het (weliswaar feitelijk
door de pandgever, maar juridisch) door haarzelf geïnde
bedrag gewoon mogen behouden ter delging van de
schuld van de pandgever, zonder dat daaraan nog een
verrekening te pas zou komen. Erg praktisch zou dat al-
lemaal niet zijn, dus het is alles overziend wel te begrijpen
dat de Hoge Raad niet voor die oplossing heeft gekozen,
al blijft de vraag legitiem in hoeverre er in casu nu daad-
werkelijk ook feitelijk sprake is geweest van een executie

van het pandrecht. En indien en voor zover dat het geval
zou zijn, dan mag toch van de pandhouder worden ver-
wacht dat nadrukkelijk wordt aangekondigd dat de uit-
verkoop namens de pandhouder plaatsvindt. Bij een
executieverkoop worden de rechten van derden immers
geraakt en feitelijk zelfs gefrustreerd, dus geef daar als
pandhouder dan in ieder geval duidelijkheid over.

De uitkomst van Feenstra q.q./ING heeft niet alleen be-
tekenis voor de bank, maar ook voor curatoren en voor
andere schuldeisers van de pandgever. Curatoren zien
een opbrengst die eerder tot de boedel behoorde, daaruit
verdwijnen. En hoewel het kunnen uitwinnen van zeker-
heden voor de financieringspraktijk van groot belang is,
zijn de gezamenlijke schuldeisers niet gebaat bij een on-
derhandse verkoop in het zicht van een faillissement,
waarbij alle opbrengsten aan de pandhouder toekomen.
(Uiteraard kan de pandhouder ook in een faillissement
zijn rechten onverkort uitoefenen, maar dat staat hier
ook niet ter discussie.) Dat de gezamenlijke schuldeisers
niet gebaat zijn bij deze onderhandse verkoop hangt niet
alleen samen met de constatering dat pandhouders een
‘nieuwe’ mogelijkheid hebben om tot executie over te
gaan zonder dat de strenge verrekeningsregels van toepas-
sing zijn, maar houdt ook verband met de waarde van
een onderneming in zijn geheel.

Een onderneming die (groots) aankondigt tot opheffings-
uitverkoop over te gaan en ook daadwerkelijk al een groot
deel van de voorraad heeft verkocht, zal niet kunnen re-
kenen op veel (enthousiaste) kandidaten voor een moge-
lijke doorstart als een faillissement eenmaal een feit is.
Niet alleen de waarde van de voorraad, maar ook de
waarde van de onderneming als geheel is dan immers
verminderd, evenals de bereidwilligheid om te betalen
voor goodwill. De pandhouder ondervindt daar in begin-
sel geen nadeel van, omdat de opbrengst rechtstreeks aan
hem toekomt. Hij executeert immers zijn pandrecht. Bij
het overdragen van de (activa van de) onderneming als
geheel, ter afwending van een faillissement of vanuit een
faillissement, kan de pandhouder er echter belang bij
hebben dat er een zo hoog mogelijke opbrengst wordt
gerealiseerd. Op die wijze verkrijgt hij potentieel een nog
groter deel van zijn vordering dan bij een opheffingsuit-
verkoop.

Daarnaast dient de pandhouder ook rekening te houden
met een specifieke groep crediteuren: de leveranciers die
voorraad hebben geleverd en daarbij een rechtsgeldig
(uitgebreid) eigendomsvoorbehoud zijn overeengekomen
met de pandgever. De voorraad die onder het eigendoms-
voorbehoud van de leveranciers valt, is in beginsel niet
vatbaar voor verpanding. Indien de bank met de pandge-
ver overeenkomt dat er een onderhandse verkoop plaats
zal vinden als wijze van executoriale verkoop, dan doet
de bank er verstandig aan om na te gaan welk deel van
de voorraad verpand is. Veelal is in algemene voorwaar-
den (of in een overeenkomst) wel toegestaan dat onder
eigendomsvoorbehoud geleverde voorraad wordt ver-
kocht aan derden bij normale bedrijfsuitoefening. Het is
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echter de vraag of het executeren van pandrechten door
middel van een onderhandse verkoop kan worden aange-
merkt als een normale bedrijfsuitoefening door de pand-
gever. Ons inziens is dat niet het geval. Het is de pand-
houder voor wie op dat moment wordt verkocht. Leve-
ranciers met een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud
hebben wellicht een positie jegens de bank indien hun
eigendomsrechten niet gerespecteerd worden.
Deze leveranciers met een eigendomsvoorbehoud zullen
zich in een voorkomend geval wel zelf bij de bank moeten
melden als zij constateren dat hun rechten geschonden
zijn. Aan de curator komt in dat geval geen positie toe
namens de boedel en/of de gezamenlijke schuldeisers.

Daarnaast zou de positie van de fiscus mogelijk gefrus-
treerd kunnen worden indien bij de uitverkoop zaken
verkocht worden die onder het bodemrecht van de fiscus
vallen. Sinds de invoering van artikel 22bis Invorderings-
wet is het aan de pandhouder om melding te maken aan
de fiscus van het voornemen om zijn rechten met betrek-
king tot een bodemzaak uit te oefenen, dan wel over het
voornemen om een andere handeling te verrichten (of te
laten verrichten) waardoor de zaak niet meer kwalificeert
als bodemzaak. Dit om uitholling van het bodemvoor-
recht te voorkomen. De pandhouder dient dus ook reke-
ning te houden met de positie van de fiscus.

Al met al is de uitspraak van de Hoge Raad met name
gunstig voor de banken en andere pandhouders. De
strenge verrekeningsregels waar curatoren zich op kunnen
beroepen, verliezen op zichzelf niet aan kracht, maar
kunnen in de praktijk wellicht minder vaak worden inge-
roepen en kunnen dus wel aan betekenis gaan verliezen.
Zeker in faillissementen van retailers met een (flinke)
voorraadpositie. Het arrest geeft in ieder geval weer meer
duidelijkheid voor de praktijk.
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