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Inleiding 

De Hoge Raad heeft op 9 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2833) geoordeeld dat een openbaar 

pandhouder van een vordering naast de bevoegdheid om de vordering te incasseren ook de 

bevoegdheid heeft om het faillissement van de debiteur van de verpande vordering aan te vragen. 

Vóór deze uitspraak was het onduidelijk of de openbaar pandhouder deze bevoegdheid had, omdat 

er discussie mogelijk was over de vraag of de pandhouder was aan te merken als schuldeiser in de 

zin van artikel 1 lid 1 van de Faillissementswet. Deze discussie is dan ook beslecht door voormelde 

uitspraak. 

 

Terug naar de basis: wat is een (openbaar) pandrecht? 

Om de uitspraak goed te kunnen begrijpen, is het van belang om helder op het netvlies te hebben 

wat nu precies een (openbaar) pandrecht is. Artikel 3:227 BW leert ons dat een pandrecht een 

beperkt (zekerheids)recht is dat aan de pandhouder de bevoegdheid geeft om zijn vordering op de 

goederen van de pandgever die aan dit recht zijn onderworpen ("het onderpand") met voorrang te 

verhalen. Als onderpand kunnen ook één of meer vorderingen van de pandgever op derden dienen 

(artikel 3:239 BW). 

 

De wet maakt voorts nog onderscheid tussen een openbaar en een stil pandrecht. Het onderscheid 

is gelegen in de mededeling van het pandrecht aan de debiteur. Een stil pandrecht wordt gevestigd 

bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte; een openbaar pandrecht wordt gevestigd door 

een daartoe bestemde akte en mededeling van het pandrecht aan de panddebiteur. Een stil 

pandhouder kan alsnog openbaar pandhouder worden door het pandrecht mede te delen aan de 

debiteur. Deze mededeling is van belang, omdat de pandhouder pas ná mededeling de 

(verhaals)bevoegdheden krijgt die de wet hem toekent, waaronder de inningsbevoegdheid. 

 

Welke bevoegdheden heeft de openbaar pandhouder? 

Een logische vervolgvraag is welke bevoegdheden aan de openbaar pandhouder toekomen ten 

aanzien van de verpande vordering. De Hoge Raad heeft in het arrest IAE/Neo-River 

(ECLI:NL:HR:2014:415) geoordeeld dat door de vestiging van een beperkt recht op een vordering 

de bevoegdheden van de schuldeiser ten aanzien van die vordering niet zonder meer overgaan op 

degene met een beperkt recht. Of er schuldeisersbevoegdheden overgaan op de pandhouder en 

welke dit zijn, is afhankelijk van de wettelijke regeling over het pandrecht. 

 

De wettelijke regeling over de bevoegdheden van de openbaar pandhouder is terug te vinden in 

artikel 3:246 lid 1 BW. Dit artikel bepaalt dat een openbaar pandhouder bevoegd is om in en buiten 

rechte nakoming van de vordering te eisen en betalingen in ontvangst te nemen. Dit noemt men 

ook wel de inningsbevoegdheid van de pandhouder. Aangezien de wet geen andere 
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schuldeisersbevoegdheden aan de wet toekent, moet worden aangenomen dat de andere 

bevoegdheden blijven berusten bij de pandgever. Hierbij kan worden gedacht aan het ontbinden en 

beëindigen van de overeenkomst waar de vordering op is gebaseerd, maar ook aan het afstand 

doen van de verpande vordering (waarover eerder is geschreven door mijn kantoorgenoot mr. 

F.F.A. Smetsers in Juridisch up to Date 2014-0035). 

 

Nu op basis van de wet slechts de inningsbevoegdheid overgaat van de pandgever op de 

pandhouder is relevant wat nu precies de reikwijdte is van deze bevoegdheid. Hierover wordt met 

enige regelmaat geprocedeerd. Naar aanleiding van de vonnissen van de Hoge Raad die in dat 

kader zijn gewezen is reeds duidelijk geworden dat de inningsbevoegdheid bijvoorbeeld ook 

impliceert dat de pandhouder bevoegd is om de aan de verpande vordering verbonden 

zekerheidsrechten uit te winnen (ECLI:NL:HR:2015:3619). Dit arrest maakt in elk geval duidelijk dat 

de inningsbevoegdheid van de openbaar pandhouder niet te eng dient te worden geïnterpreteerd. 

Voor een nadere uiteenzetting van het arrest verwijs ik naar het artikel van mijn kantoorgenoot mr. 

F.F.A. Smetsers in Juridisch up to Date (JutD 2016-0016). 

 

Maar kan een openbaar pandhouder nu ook het faillissement aanvragen? 

In het verlengde van de discussie over de reikwijdte van de inningsbevoegdheid is de vraag 

gerezen of een openbaar pandhouder tevens bevoegd is tot het aanvragen van het faillissement 

van de panddebiteur. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de openbaar 

pandhouder als schuldeiser in de zin van de faillissementswet kan worden aangemerkt. Uit artikel 1 

lid 1 Fw volgt immers dat een partij slechts het faillissement van zijn debiteur kan aanvragen als hij 

als zijn schuldeiser is aan te merken. Voor zowel een bevestigend als een ontkennend standpunt is 

echter het nodige te zeggen. 

 

Enerzijds werd betoogd dat de bevoegdheid niet toekomt aan een openbaar pandhouder, omdat de 

verpande vordering een schuld blijft van de debiteur jegens de pandgever. Daarnaast verkrijgt de 

openbaar pandhouder slechts schuldeisersbevoegdheden voor zover dit is gebaseerd op de 

wettelijke regeling. Nu de bevoegdheid tot faillietverklaring niet expliciet is vermeld in artikel 3:246 

lid 1 BW heeft de pandhouder deze bevoegdheid ook niet. Anderzijds werd betoogd dat de 

bevoegdheid wél toekomt aan de openbaar pandhouder, omdat de inningsbevoegdheid en de 

daaruit voortvloeiende bevoegdheid om nakoming te vorderen impliceert dat ook kan worden 

overgegaan tot het verzoeken van het faillissement van de debiteur wanneer deze niet betaalt. 

Deze discussie stond ook centraal in de zaak die leidde tot het onderhavige arrest van de Hoge 

Raad. 

 

Casus en het geding in feitelijke instanties 

Diamond Invest B.V. heeft aan De Veenbloem B.V. een bedrijfsruimte verhuurd. Hiervoor dient De 

Veenbloem maandelijks een bedrag aan huur te betalen. Aangezien De Veenbloem haar huur niet 

meer betaalt, heeft Diamond Invest na verloop van tijd een huurvordering van ten minste € 11.000. 

Op deze huurvordering heeft Megalim Investments B.V. een (stil) pandrecht. Op enig moment meldt 

Megalim aan De Veenbloem dat zij een pandrecht heeft, waardoor dit openbaar wordt. Aangezien 

De Veenbloem echter niet betaalt, besluit Megalim vervolgens om haar faillissement aan te vragen. 

 

Zowel de rechtbank als het gerechtshof oordelen dat Megalim niet is aan te merken als schuldeiser 

en dat zij dus ook niet bevoegd is om het faillissement aan te vragen van De Veenbloem. De reden 

hiervoor is dat de bevoegdheid tot het aanvragen van het faillissement volgens beide instanties niet 

(expliciet) blijkt uit artikel 3:246 BW.  
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Oordeel van de Hoge Raad 

De Hoge Raad oordeelt echter dat de openbaar pandhouder wél de bevoegdheid heeft om het 

faillissement van de panddebiteur aan te vragen. Hij baseert zijn oordeel op de inningsbevoegdheid 

die de openbaar pandhouder toekomt op grond van artikel 3:246 lid 1 BW. Op basis hiervan is de 

pandhouder bevoegd tot het verhaal van de vordering op het vermogen van de schuldenaar. 

Volgens de Hoge Raad kan de pandhouder bij het innen van de vordering gebruik maken van de 

middelen die de pandgever als oorspronkelijk schuldeiser kon gebruiken vóór de mededeling van 

het pandrecht. Een voorbeeld hier van is het uitwinnen van de aan de vordering verbonden 

zekerheidsrechten, zoals ook blijkt uit het arrest Rabobank/Stormpolder (ECLI:NL:HR:2015:3619). 

Volgens de Hoge Raad strekt ook de bevoegdheid tot het aanvragen van het faillissement van de 

schuldenaar tot het verhaal van de vordering op zijn vermogen. Om die reden moet dan ook de 

houder van een pandrecht op een vordering vanaf het moment dat dit pandrecht aan de 

schuldenaar is medegedeeld worden aangemerkt als schuldeiser in de zin van artikel 1 lid 1 Fw. 

 

De uitspraak van de Hoge Raad in lijn met zijn oordelen uit eerdere uitspraken dat de 

inningsbevoegdheid van de openbaar pandhouder niet te eng moet worden geïnterpreteerd. Het 

oordeel van de Hoge Raad dat de bevoegdheid tot het aanvragen van het faillissement van de 

schuldenaar ook strekt tot het verhaal van de vordering op zijn vermogen acht ik verdedigbaar. 

Hoewel het niet het primaire doel is van een dergelijke aanvraag om de debiteur te bewegen tot 

betaling, wordt deze bevoegdheid hiervoor wel vaak aangewend in de incassopraktijk om de 

debiteur te bewegen om haar schuld te betalen.  

 

Conclusie 

Door deze uitspraak is duidelijk geworden dat de openbaar pandhouder ook bevoegd is tot het 

aanvragen van het faillissement van de debiteur van de verpande vordering. Hierdoor heeft de 

openbaar pandhouder een geducht pressiemiddel bij het incasseren van de verpande vorderingen. 

Het gevolg hiervan is wel dat de pandgever slechts zelf het faillissement van de debiteur kan 

aanvragen na verkregen toestemming van de openbaar pandhouder of machtiging van de 

kantonrechter. Artikel 3:246 lid 4 BW bepaalt immers dat de pandgever na mededeling van de 

verpanding aan de schuldenaar slechts de bevoegdheden kan uitoefenen, indien hij daartoe 

toestemming van de pandhouder of machtiging van de kantonrechter heeft verkregen. 
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