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validatie werd verricht door haar interne audit of 
door een onafhankelijke, externe en deskundige 
partij. Ook in die procedure stelde DNB dat het 
voorschrijven van een validatie bepaald niet uit-
zonderlijk is en bijdraagt aan versterking van de 
effectiviteit van de maatregel. De rechtbank oor-
deelde echter dat de validatie wellicht nuttig is, 
maar niet noodzakelijk is voor het beëindigen 
van de overtreding en daarom niet valt binnen 
het kader dat DNB bij het geven van een aanwij-
zing moet hanteren.
7. Ondanks deze duidelijke hint van de rechtbank, 
paste DNB de aanwijzing niet aan. DNB stelde 
dat het noodzakelijkheidscriterium niet door de 
rechtbank aangelegd had mogen worden omdat 
de aanwijzingsbevoegdheid een discretionaire 
bevoegdheid is. De rechtbank blijft echter bij het 
eerdere oordeel en overweegt dat het doel van 
de aanwijzing de beëindiging van een overtre-
ding is en dat de aanwijzing geen andere normen 
kan bevatten dan de normen die reeds uit de wet 
of een vergunning blijken. De aanwijzing kan al-
leen gedrag voorschrijven dat strekt tot naleving 
van die normen en aan dat criterium voldoet het 
vereiste van validatie niet nu het gaat om een 
controle achteraf waarmee wordt beoordeeld of 
de overtredingen zijn beëindigd. Het onderdeel 
van de aanwijzing dat betrekking heeft op de ex-
terne validatie wordt om die reden vernietigd.
8. Na deze uitspraak is nog een vergelijkbare uit-
spraak verschenen. In een uitspraak van 17 juni 
2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:5464) volgt de recht-
bank dezelfde lijn. We zullen moeten afwachten 
of DNB de aanwijzingen ten aanzien van de ex-
terne validatie aanpast of eerst een uitspraak van 
het CBb afwacht. Een vraag is voorts of deze lijn 
alleen betrekking heeft of blijft hebben op exter-
ne validatie. Voor interne validatie geldt hetzelf-
de: voor beëindiging van de overtreding is dit 
niet noodzakelijk. En ook het vereiste van de ver-
klaring van het bestuur draagt niet bij aan beëin-
diging van de overtreding. Zou de rechtbank over 
deze eisen hetzelfde oordelen?

mr. drs. S.M.C. Nuijten
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Geen overdracht vordering ongerechtvaar-
digde verrijking wegens verricht werk

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
29 december 2020, zaaknr. 200.261.294/01, 
ECLI:NL:GHSHE:2020:4022
(mr. Vaessen, mr. Milar, mr. Menon)
Noot mr. dr. F.A. van Tilburg

Afstand van recht. Aanbod en aanvaarding. 
Bepaaldheid overdracht vordering. Uitleg 
contract als tot levering bestemde akte. 
Haviltex-maatstaf. Overdacht vorderingen uit 
“onderhanden werk”. Geen overdracht 
vordering uit ongerechtvaardigde verrijking 
wegens verricht werk. Verwijzing naar HR  
20 september 2002, «JOR» 2002/210 (ING/
Muller q.q.); HR 2 december 2016, «JOR» 
2017/239, m.nt. Faber en Vermunt (X c.s./ 
Van Logtestijn q.q.) en HR 4 december 2020 
«JOR» 2021/52, m.nt. Hoogenboezem (Van 
Logtestijn q.q./X c.s.). 

[Fw art. 37; BW art. 3:94 lid 1, 6:100, 6:159]Noot mr. dr. F.A. van Tilburg

Appellante heeft met het verzenden van de credit-
nota’s aan geïntimeerde aangeboden afstand te 
doen van haar vorderingsrecht. Uit de e-mailwis-
seling blijkt onmiskenbaar dat geïntimeerde het 
aanbod om de facturen te crediteren, niet heeft 
aanvaard. Een overeenkomst tot afstand van recht 
is dan ook niet tot stand gekomen.
De vraag is wat er bij de overeenkomst met de 
curator aan appellante is overgedragen. Bij de 
uitleg van het contract (als de tot de levering be-
stemde akte) dient het gebruikelijke Haviltex-cri-
terium te worden gehanteerd. De omstandigheid 
dat de overeenkomst ook gevolgen heeft voor 
anderen dan de partijen bij die overeenkomst 
(met name geïntimeerde), rechtvaardigt niet een 
andere maatstaf toe te passen (HR 20 september 
2002, «JOR» 2002/210 (ING/Muller q.q.)). Dat de 
debiteuren zijn opgenomen in een – kennelijk ver-
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loren gegane – lijst, maakt niet dat slechts de 
daarin opgenomen debiteuren zijn overgedragen. 
De contractstekst is te beschouwen als de akte als 
bedoeld in art. 3:94 lid 1 BW, de lijst is hooguit aan 
te merken als dienstverlening aan de overnemen-
de partij. Dat met die contractstekst is beoogd alle 
bestaande debiteuren over te dragen, volgt ook 
uit de – aan het contract voorafgaande – mail van 
de curator aan appellante, waarin staat dat alle 
debiteuren worden overgedragen. Ook art. 9 lid 1 
van het contract wijst hierop, gezien de zinsnede 
dat de curator niet de volledigheid en juistheid 
van de debiteurenlijst kan garanderen. De conclu-
sie is dat de overeenkomst met de curator de 
strekking had om alle vorderingen van het failliete 
bouwbedrijf op haar debiteuren aan appellante 
over te dragen, ook indien en voor zover die niet 
op de debiteurenlijst voorkomen.
Geïntimeerde heeft verder aangevoerd dat onder-
handen werk als zodanig niet vatbaar is voor 
overdracht. Met de term “onderhanden werk” 
wordt in het kader van een activatransactie ten 
aanzien van een failliet aannemersbedrijf in het 
algemeen in ieder geval bedoeld de (lopende) 
overeenkomsten die de aannemer met zijn op-
drachtgevers heeft gesloten. Een overeenkomst is 
een samenstel van vorderingsrechten en verplich-
tingen en is als zodanig (dus als geheel) niet over-
draagbaar. Wel kan een overeenkomst op grond 
van art. 6:159 BW worden overgenomen. Dit 
 betreft een driezijdige verbintenisrechtelijke 
rechtshandeling tussen de overdragende en de 
overnemende partij én de wederpartij, waarbij 
kort gezegd de wederpartij moet instemmen met 
de overneming van het contract. Daarvan is hier 
geen sprake geweest.
Voor zover onder het begrip “onderhanden werk” 
ook is begrepen het al wel verrichte, maar nog 
niet gefactureerde werk, heeft het volgende te 
gelden. Tussen partijen is als zodanig niet in ge-
schil dat ten tijde van het faillissement de laatste 
van de overeengekomen termijnbetalingen (ad 
€ 12.800), te voldoen bij oplevering, nog niet was 
voldaan, dat evenmin facturering van dat bedrag 
heeft plaatsgevonden en dat het failliete bouwbe-
drijf ongeveer de helft van de desbetreffende 
werkzaamheden (dus afgezien van meerwerk) 
had verricht. De curator heeft de aannemings-
overeenkomst niet op de voet van art. 37 Fw ge-
stand gedaan. Uit HR 2 december 2016, «JOR» 
2017/239, m.nt. Faber en Vermunt (X c.s./Van Log-
testijn q.q.) volgt dat in een geval als hier aan de 

orde, de curator niet zonder meer gedeeltelijke 
betaling kan vorderen van het al wel verrichte 
werk, nu een deel van het overeengekomen werk 
niet is uitgevoerd en dit ook niet zal gebeuren. De 
wederpartij kan in zoverre de overeenkomst ont-
binden, waarna een ongedaanmakingsverplich-
ting voor de opdrachtgever ontstaat voor het al 
wel verrichte werk. Als de overeenkomst in stand 
wordt gelaten, zoals hier, ontstaat een vordering 
van de boedel uit hoofde van ongerechtvaardigde 
verrijking met betrekking tot het verrichte gedeel-
te van de prestatie. Ook een dergelijke vordering 
kan worden overgedragen. De vraag is vervol-
gens of dit een eigen vordering van de curator is 
of een vordering van het failliete bouwbedrijf. 
Want, zoals volgt uit het hiervoor overwogene, 
alleen de vorderingen van het failliete bouwbe-
drijf op haar debiteuren heeft de curator overge-
dragen aan appellante. Uit hetgeen de Hoge Raad 
heeft geoordeeld, volgt logischerwijs dat het fail-
liete bouwbedrijf als de tekortschietende weder-
partij (nog) geen vordering had op haar opdracht-
gever. Geïntimeerde is in zoverre niet aan te 
merken als debiteur. Uit niets is gebleken dat de 
curator ook de vordering van de boedel uit onge-
rechtvaardigde verrijking aan appelante heeft 
overgedragen. In zoverre slaagt het verweer. Voor 
de laatste termijn hoeft geïntimeerde niets aan 
appellante te betalen. Het inmiddels in de hier-
voor bedoelde procedure gewezen laatste arrest 
HR 4 december 2020, «JOR» 2021/52, m.nt. 
Hoogenboezem (Van Logtestijn q.q./X c.s.)) werpt 
hierop geen ander licht.

X,
appellante,
advocaat: mr. J. van Zinnicq Bergmann,
tegen
Y,
geïntimeerde,
advocaat: mr. J.P. Bakkers.

(...; red.)

2. De vaststaande feiten 
Het hof gaat uit van de volgende feiten.
2.1. Op 27 januari 2011 heeft [geïntimeerde] als 
opdrachtgever met bouwbedrijf [Bouwbedrijf] 
(hierna: [Bouwbedrijf]) als opdrachtnemer een 
overeenkomst van aanneming gesloten voor een 
nieuw te bouwen bedrijfsruimte. De overeenge-
komen aanneemsom bedroeg € 128.000,00 exclu-
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sief btw. Overeengekomen is dat de aanneemsom 
in vijf termijnen zou worden betaald, de laatste 
termijn van 10% (€ 12.800,00) bij oplevering.
Op 23 juni 2011 heeft [Bouwbedrijf] een bedrag 
van € 115.200,00 gefactureerd (90% van de aan-
neemsom). Op 27 september 2011 heeft [Bouw-
bedrijf] [geïntimeerde] een tussentijdse meer-
werkfactuur gezonden ten bedrage van € 8.742,66. 
[geïntimeerde] heeft beide facturen betaald.
Tenzij anders aangegeven worden de bedragen 
exclusief btw weergegeven.
2.2. Bij vonnis van de rechtbank Roermond van 
19 oktober 2011 is [Bouwbedrijf] in staat van 
faillissement verklaard, met benoeming van [cu-
rator] tot curator.
2.3. De curator heeft met [appellante] op 4 novem-
ber 2011 een activatransactie gesloten, waarbij 
[appellante] volgens artikel 1 van het daarvan 
opgemaakte contract heeft gekocht van [Bouwbe-
drijf]:
(1) alle roerende zaken zoals vermeld in bijlage 1 
bij het contract,
(2) de “goodwill, handelsnaam etc.”,
(3) het onderhanden werk en
(4) de debiteuren.
Met betrekking tot de debiteuren is in artikel 9.1 
van het koopcontract bepaald:
“De vorderingen worden door koper voetstoots 
aanvaard. Koper is ermee bekend dat de curator 
de debiteurenlijst niet heeft kunnen controleren. 
Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld om 
zich op de hoogte te stellen van de aard en om-
vang van de debiteuren. De curator kan geen en-
kele garantie geven over de volledigheid en/of 
juistheid van de debiteurenlijst. Koper is ermee 
bekend dat er debiteuren/opdrachtgevers kunnen 
zijn die de vordering betwisten, klachten hebben 
en/of schade (dreigen te) claimen. Debiteuren 
zijn volgens lijst 16 oktober 2011 overgenomen 
waarbij opgemerkt dat een bedrag van € 24.220,77 
reeds is betaald en niet meer tot de debiteuren 
behoren.”
2.4. Bij brief van 8 november 2011 heeft de cura-
tor de debiteuren van [Bouwbedrijf] van de over-
dracht in kennis gesteld.
2.5. [appellante] heeft vervolgens op 20 maart 
2013 aan [geïntimeerde] een factuur gestuurd van 
€ 17.919,89 en op 11 april 2013 een factuur van 
€ 8.546,24. De eerste factuur ziet op het al verrich-
te deel van de laatste termijn van de aanneemsom 
(€  6.293,89) en verder op in regie uitgevoerde 
werkzaamheden (€ 11.626,00). De tweede factuur 

(€  8.546,24) ziet op “uitgevoerde werkzaamhe-
den”, gespecificeerd in een bijlage. De bijlage bevat 
een berekening van werkzaamheden voor diverse 
projecten, waaronder de hiervoor bedoelde bouw 
van een bedrijfsruimte, sluitend op €  26.466,13 
met daarbij een handgeschreven berekening 
waarin het bedrag van € 17.919,89 in mindering is 
gebracht, waardoor “nog te factureren” zou zijn 
€ 8.546,24.
[geïntimeerde] heeft deze twee facturen onbe-
taald gelaten.
2.6. Op 27 februari 2018 heeft [appellante] aan 
[geïntimeerde] in verband met de hiervoor be-
doelde twee (onbetaalde) facturen twee creditno-
ta’s gedateerd 31 december 2017 gestuurd. Op de 
beide creditnota’s staat vermeld “Hierbij credite-
ren wij uit strategisch oogpunt deze factuur.”
Naar aanleiding daarvan heeft tussen partijen op 
27 en 28 februari 2018 de volgende e-mailwisse-
ling met als onderwerp “Creditering Facturen” 
plaatsgevonden:
[appellante] (27 februari 2018 om 20.05 uur):
“Hierbij treft u aan twee creditnota’s.
I.v.m. gewijzigde omstandigheden en advisering 
omtrent de openstaande vordering is besloten 
deze te crediteren.”
[geïntimeerde] (27 februari 2018 om 21.29 uur):
“En als u deze facturen vanavond niet terugneemt 
en herziet
Meld ik dit morgen bij de belastingdienst als frau-
duleuze facturen en faillisementsfraude.”
[appellante] (28 februari 2018 om 8.34 uur):
“Het is u bekend dat [appellante] alle openstaande 
vorderingen en het onderhandenwerk van Don-
dersbouw na haar faillissement heeft overgeno-
men.
In de administratie van [appellante] stonden eind 
2017 de vorderingen, (die u destijds door IAN 
middels incasso zijn aangegeven zie bijlage) nog 
steeds open.
Vanwege proceseconomische redenen heeft [ap-
pellante] de bij IAN ingezette procedure niet 
voortgezet.
Om de openstaande vorderingen administratief 
af te werken heeft [appellante] de openstaande 
vorderingen op [geïntimeerde] (...) eind 2017 aan 
u gecrediteerd.”
[geïntimeerde] (28 februari 2018 om 8.43 uur):
“Er zijn geen openstaande vorderingen van [ap-
pellante] bij [geïntimeerde].
Inmiddels heb ik een melding gemaakt naar het 
belastingkantoor in [kantoorplaats] en de desbe-
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treffende belastinginspecteur op de hoogte ge-
bracht van uw activiteiten en frauduleuze hande-
len in faillissementszaken.”
2.7. Bij brief van 7 maart 2018 schrijft de advocaat 
van [appellante] aan [geïntimeerde]:
“(...) Verder wijs ik u erop dat dezerzijds goede 
nota is genomen van uw standpunt dat u de cre-
ditfacturen niet accepteert. Aan deze facturen 
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
Dat betekent dat de oorspronkelijke vordering 
alsnog ter incasso zal worden gesteld.”

3. Het geschil en de beoordeling in eerste aanleg
3.1. [appellante] vordert veroordeling van [geïnti-
meerde] tot betaling van € 32.024,02 in hoofdsom 
(de som van de twee hiervoor in rechtsoverwe-
ging 2.5 bedoelde facturen van €  17.919,89 en 
€ 8.546,24, vermeerderd met 21% btw), vermeer-
derd met rente en kosten.
[appellante] heeft aan haar vordering ten grond-
slag gelegd dat zij alle activa van [Bouwbedrijf] 
heeft gekocht van de curator, waaronder de vor-
dering van [Bouwbedrijf] op [geïntimeerde] uit 
hoofde van de tussen die partijen gesloten over-
eenkomst van aanneming.
Op het moment van het faillissement van [Bouw-
bedrijf] stond de laatste aanneemsomtermijn van 
€ 12.800,00 nog open en had [Bouwbedrijf] onge-
veer de helft van de werkzaamheden betreffende 
die termijn verricht. [appellante] vordert betaling 
van die reeds verrichte werkzaamheden, alsmede 
van bijkomende door [Bouwbedrijf] verrichte 
werkzaamheden en/of meerwerk, een en ander 
zoals gespecificeerd in de facturen van 20 maart 
2013 en 11 april 2013.
3.2. [geïntimeerde] heeft de volgende verweren 
gevoerd tegen de vordering (kort weergegeven):
a. [appellante] heeft door middel van de creditno-
ta’s afstand van haar vorderingen op [geïntimeer-
de] gedaan;
b. de vorderingen die [appellante] tegen [geïnti-
meerde] heeft ingesteld zijn niet door de curator 
aan [appellante] overgedragen, omdat deze niet 
voorkomen op de in artikel 1 van het koopcon-
tract bedoelde bijlage.
c. onderhanden werk is niet vatbaar voor over-
dracht;
d. een deel van de vordering is – indien al aan 
[appellante] overgedragen – teveel in rekening 
gebracht;
e. [geïntimeerde] heeft schade geleden als gevolg 
van het faillissement van [Bouwbedrijf], welke 

schade zij wenst te verrekenen met de vordering 
van [appellante] op haar (indien en voor zover 
[appellante] een vordering op haar zou hebben).
3.3. Bij het bestreden vonnis heeft de rechtbank 
het verweer onder a gehonoreerd en de vordering 
van [appellante] afgewezen.

4. De beoordeling in hoger beroep
4.1. [appellante] heeft vier grieven aangevoerd en 
concludeert tot vernietiging van het bestreden 
vonnis en tot het alsnog toewijzen van haar vor-
dering.
[geïntimeerde] heeft de grieven bestreden.
4.2. Met grief I wordt erover geklaagd dat de 
rechtbank de feiten (te) kort, onvolledig en onge-
nuanceerd heeft weergegeven.
Deze grief kan niet tot vernietiging van het be-
streden vonnis leiden. Het was aan de rechtbank 
om de feiten vast te stellen die zij voor de beoor-
deling van belang achtte. Bovendien heeft het hof 
de feiten hierboven zelfstandig, en uitgebreider, 
vastgesteld. Daarom bestaat bij de grief geen be-
lang meer.
4.3.1. Met grief II voert [appellante] aan dat de 
rechtbank ten onrechte het hiervoor onder a be-
doelde verweer van [geïntimeerde] heeft gehono-
reerd. Volgens [appellante] is onjuist dat het ver-
sturen van de creditnota's op 27 februari 2018 
moet worden aangemerkt als een rechtshandeling 
en dat het rechtsgevolg daarvan is geweest dat 
[appellante] haar vorderingsrecht heeft prijsgege-
ven. Integendeel, het versturen van de creditnota’s 
was – volgens [appellante] – louter administratief 
van aard teneinde haar btw-administratie op orde 
te brengen, zonder rechtsgevolg (het primaire 
standpunt van [appellante]). Voor zover in het 
versturen van de creditnota’s wel een aanbod van 
[appellante] zou zijn besloten om om niet afstand 
te doen van haar vorderingsrecht, is dat aanbod 
door [geïntimeerde] niet aanvaard (het subsidiai-
re standpunt van [appellante]). Hoe dan ook heeft 
[appellante] geen afstand gedaan van haar vorde-
ringsrecht, zo voert zij aan.
4.3.2. Op grond van artikel 6:160 BW gaat een 
vorderingsrecht teniet door een overeenkomst 
van de schuldeiser met de schuldenaar waarbij de 
schuldenaar van zijn vorderingsrecht afstand doet 
(lid 1). Om afstand van recht aan te kunnen ne-
men is dus wilsovereenstemming (aanbod en 
aanvaarding) vereist, een tweezijdige rechtshan-
deling. Een door de schuldeiser tot de schulde-
naar gericht aanbod tot afstand om niet geldt als 
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aanvaard, wanneer de schuldenaar van het aan-
bod heeft kennisgenomen en het niet onverwijld 
heeft afgewezen (lid 2).
[appellante] heeft met het verzenden van de cre-
ditnota’s aan [geïntimeerde] aangeboden afstand 
te doen van haar vorderingsrecht. De achtergrond 
hiervan zal zijn geweest dat zij de vordering als 
oninbaar beschouwde, dat zij de ten aanzien daar-
van reeds afgedragen omzetbelasting wenste te 
verrekenen met de belastingdienst en dat zij op 
deze manier haar eigen administratie op orde wil-
de brengen. Dit laatste volgt ook uit haar primaire 
standpunt. Uit de hiervoor weergegeven e-mail-
wisseling blijkt onmiskenbaar dat [geïntimeerde] 
dat aanbod om de facturen te crediteren niet heeft 
aanvaard. Nog geen half uur na verzending van de 
creditnota’s bij e-mail antwoordt [geïntimeerde] 
dat zij naar de Belastingdienst stapt als [appellan-
te] de creditfacturen niet terugneemt en herziet. 
Ook in haar daaropvolgende e-mail kan geen 
aanvaarding worden gelezen. Het standpunt van 
[geïntimeerde] dat er wel sprake was van wils-
overeenstemming, omdat zij altijd van mening is 
geweest dat zij niets aan [appellante] verschuldigd 
was en dat de ontvangst van creditnota’s dat heeft 
bevestigd, verwerpt het hof. Genoegzaam is ge-
bleken dat aan het aanbod van [appellante] de 
gedachte ten grondslag heeft gelegen dat zij uit het 
faillissement van [Bouwbedrijf] een al bestaande 
vordering op [geïntimeerde] had overgenomen, 
die zij in februari 2018 wilde kwijtschelden, ter-
wijl [geïntimeerde] nu net het bestaan van een 
vordering ontkende, zodat er ook niets viel kwijt 
te schelden. Van een kwijtschelding wilde [geïnti-
meerde] uitdrukkelijk niet weten, zodat van wils-
overeenstemming tot het doen van afstand van 
recht door [appellante] geen sprake is geweest. 
Een overeenkomst tot afstand van recht is dan 
ook niet tot stand gekomen. Grief II slaagt.
4.4. Gezien de devolutieve werking van het hoger 
beroep dienen, nu grief II slaagt en het verweer 
onder a dus faalt, de overige verweren van [geïnti-
meerde] alsnog te worden beoordeeld. In het ka-
der van grief III is [appellante] op die verweren 
ingegaan.
4.5. Het hof overweegt dat uit artikel 1 van het 
koopcontract volgt wat er door de curator aan 
[appellante] is overgedragen. Met het koopcon-
tract is, zoals bij faillissementen vaker het geval is, 
een activatransactie beoogd waarbij de onder-
neming van de failliet ([Bouwbedrijf]) is overge-
dragen.

Het betoog van [geïntimeerde] komt erop neer 
dat bepaalde delen van de onderneming niet zijn 
overgedragen. Het gaat dan met name om de in 
het koopcontract als debiteuren en onderhanden 
werk aangeduide posten.
Wat betreft de post debiteuren is duidelijk dat 
daaronder in ieder geval vallen de vorderingen op 
debiteuren ter zake van reeds door [Bouwbedrijf] 
voorafgaand aan het faillissement verzonden fac-
turen.
4.6. Door [geïntimeerde] is betoogd (verweer b) 
dat de vorderingen die [appellante] wil innen, niet 
aan haar zijn overgedragen omdat deze niet voor-
komen op de in artikel 1 bedoelde lijst.
In zijn algemeenheid heeft te gelden dat de over-
dracht of levering van tegen een of meer bepaalde 
personen uit te oefenen rechten op grond van ar-
tikel 3:94 lid 1 BW plaatsvindt door een daartoe 
bestemde akte en mededeling daarvan aan die 
personen door de vervreemder of verkrijger. Uit 
artikel 3:84 lid 2 BW volgt dat het over te dragen 
goed bij de levering in voldoende mate moet zijn 
bepaald, zodat duidelijk is welk goed de ver-
vreemder door levering aan de verkrijger wil 
overdragen. Dit is het geval wanneer naar objec-
tieve maatstaven kan worden vastgesteld welk(e) 
goed(eren) wordt/worden overgedragen.
Ten aanzien van de overdracht van vorderingen 
komt uit vaste jurisprudentie naar voren dat aan 
het vereiste van bepaaldheid geen strenge eisen 
worden gesteld. De vordering dient ten tijde van 
de levering weliswaar in voldoende mate door de 
tot levering bestemde akte te worden bepaald, 
doch dit betekent niet dat de vordering in de akte 
zelf moet worden gespecificeerd door vermelding 
van bijzonderheden, zoals het bedrag van de vor-
dering, de naam van de debiteur, het nummer van 
de factuur of een aan de debiteur toegekend cliën-
tennummer. Voldoende is dat de akte zodanige 
gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de 
hand daarvan kan worden vastgesteld om welke 
vordering(en) het gaat.
4.7. Tussen partijen is in geschil of [appellante], 
gezien de inhoud van de overeenkomst, die geldt 
als de tot levering bestemde akte, alle vorderingen 
van [Bouwbedrijf] overgedragen heeft gekregen 
van de curator (standpunt [appellante]) of alleen 
de debiteuren die vermeld staan op een lijst. Wat 
betreft die lijst verwijst [geïntimeerde] naar zowel 
artikel 1 van het contract, waarin het gaat om als 
bijlage 1 bij het contract gevoegde lijst en artikel 9 
waarin het gaat om de debiteurenlijst. De eerstbe-
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doelde lijst die als bijlage bij het contract is ge-
voegd, is evenwel zoekgeraakt, zo blijkt uit blad-
zijde 3 van het proces-verbaal van de in eerste 
aanleg gehouden comparitie, en is niet het geding 
gebracht.
De vraag is dus wat er bij de overeenkomst met de 
curator aan [appellante] is overgedragen. Bij de 
uitleg van het contract (als de tot de levering be-
stemde akte) dient het gebruikelijke Haviltex-cri-
terium te worden gehanteerd. De omstandigheid 
dat de overeenkomst ook gevolgen heeft voor 
 anderen dan de partijen bij die overeenkomst 
(met name [geïntimeerde]), rechtvaardigt  
niet een andere maatstaf toe te passen 
(ECLI:NL:HR:2002:AE3381 (HR 20 september 
2002, «JOR» 2002/210 (ING/Muller q.q.); red.)).
4.8. Volgens artikel 1 van het contract zijn aan 
[appellante] verkocht “alle op de bijgaande lijsten 
(bijlage 1) vermelde en gespecificeerde roerende 
(lichamelijke en niet-lichamelijke) zaken, toebe-
horende aan [Bouwbedrijf], zulks met uitzonde-
ring van die goederen die eigendom van derden 
of leveranciers onder eigendomsvoorbehoud en/
of de verhuurder/eigenaar van de bedrijfsgebou-
wen zijn, een en ander aan koper zonder nadere 
omschrijving voldoende bekend, tevens worden 
vanuit de boedel [worden] verkocht de aanwezige 
goodwill, handelsnamen e.d., het onderhanden 
werk alsmede de debiteuren”. In voormeld artikel 
1 zijn “de debiteuren” niet geclausuleerd, zodat er 
van uit wordt gegaan dat alle debiteuren zijn be-
doeld. Dat de debiteuren zijn opgenomen in een 
– kennelijk verloren gegane – lijst, maakt niet dat 
slechts de daarin opgenomen debiteuren zijn 
overgedragen. De contractstekst is te beschouwen 
als de akte als bedoeld in artikel 3:94 lid 1 BW, de 
lijst is hooguit aan te merken als dienstverlening 
aan de overnemende partij. Dat met die contract-
stekst is beoogd alle bestaande debiteuren over te 
dragen, volgt ook uit de – aan het contract vooraf-
gaande – mail van 28 oktober 2011 van de curator 
aan de heer Hanssen van [appellante], waarin 
staat dat alle debiteuren worden overgedragen. 
Ook artikel 9 lid 1 van het contract wijst hierop, 
gezien de zinsnede dat de curator niet de volledig-
heid en juistheid van de debiteurenlijst kan garan-
deren, dat volledigheid en juistheid van de debi-
teurenlijst is nagestreefd. Bovendien is in artikel 9 
lid 1 slechts voor een specifiek genoemd bedrag 
bepaald dat als gevolg van betaling die niet meer 
tot de debiteuren behoren. Ook dit is een aanwij-
zing dat voor het overige alle debiteuren werden 

overgedragen. Andere verklaringen, gedragingen 
of omstandigheden die tot een andere uitleg van 
de overeenkomst tussen de curator en [appellan-
te] van belang zouden kunnen leiden, zijn niet 
aangevoerd. De conclusie van het hof is dan ook 
dat de overeenkomst met de curator de strekking 
had om alle vorderingen van [Bouwbedrijf] op 
haar debiteuren aan [appellante] over te dragen, 
ook indien en voor zoverre die niet op de debiteu-
renlijst voorkomen. Dat die lijst verloren is ge-
gaan, is voor de hier te maken beoordeling niet 
relevant. Het verweer onder b faalt in zoverre. 
Hierna zal onder 4.14. nader worden ingegaan op 
de vraag in hoeverre betaling van de twee factu-
ren gevorderd kan worden.
4.9. [geïntimeerde] heeft verder aangevoerd (ver-
weer c) dat onderhanden werk als zodanig niet 
vatbaar is voor overdracht.
4.10. Met de term “onderhanden werk” wordt in 
het kader van een activatransactie ten aanzien van 
een failliet aannemersbedrijf in het algemeen in 
ieder geval bedoeld de (lopende) overeenkomsten 
die de aannemer met zijn opdrachtgevers heeft 
gesloten. Een overeenkomst is een samenstel van 
vorderingsrechten en verplichtingen en is als zo-
danig (dus als geheel) niet overdraagbaar. Wel kan 
een overeenkomst op grond van artikel 6:159 BW 
worden overgenomen. Dit betreft een driezijdige 
verbintenisrechtelijke rechtshandeling tussen de 
overdragende en de overnemende partij én de 
wederpartij, waarbij kort gezegd de wederpartij 
moet instemmen met de overneming van het con-
tract. Daarvan is hier geen sprake geweest.
4.11. Voor zover onder het begrip “onderhanden 
werk” ook is begrepen het al wel verrichte maar 
nog niet gefactureerde werk, heeft het volgende te 
gelden. Tussen partijen is als zodanig niet in ge-
schil dat ten tijde van het faillissement de laatste 
van de overeengekomen termijnbetalingen (ad 
€ 12.800,00), te voldoen bij oplevering, nog niet 
was voldaan, dat evenmin facturering van dat be-
drag heeft plaatsgevonden en dat [Bouwbedrijf] 
ongeveer de helft van de desbetreffende werk-
zaamheden (dus afgezien van meerwerk) had 
verricht. De curator heeft de aannemingsovereen-
komst niet op de voet van artikel 37 Fw gestand 
gedaan.
4.12. [geïntimeerde] heeft aangevoerd dat ten tij-
de van het faillissement het werk waarop de laat-
ste overeengekomen termijn betrekking had (10% 
van de aanneemsom) niet geheel was uitgevoerd. 
Gelet op de inhoud van de aannemingsovereen-
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komst zou de laatste termijn pas verschuldigd zijn 
geworden en zou pas een vordering van [Bouwbe-
drijf] op [geïntimeerde] zijn ontstaan indien dat 
werk volledig was uitgevoerd (bij oplevering) en 
daarvoor een factuur was gezonden. Nu [Bouw-
bedrijf] echter slechts een deel van het werk heeft 
verricht, oplevering niet heeft plaatsgevonden en 
er geen factuur is gezonden voor de laatste 
 termijn, is er volgens [geïntimeerde] contrac- 
tueel geen (opeisbare) vordering ontstaan. 
 [geïntimeerde] wijst in dit verband op de uit-
spraak van dit hof van 24 maart 2015, 
ECLI:NL:GHSHE:2015:1057, waarin volgens [ge-
intimeerde] in een dergelijk geval is beslist dat de 
vordering van de curator tot nakoming (betaling) 
niet kan worden toegewezen. In het onderhavige, 
vergelijkbare geval heeft de curator daarom ook 
geen vordering ter zake van (een deel van) de laat-
ste termijn van de aanneemsom kunnen overdra-
gen aan [appellante], aldus [geïntimeerde].
4.13.1. Het door [geïntimeerde] aangehaalde ar-
rest is een tussenarrest. Er zijn in die zaak préjudi-
ciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. Uit het 
arrest van de Hoge Raad van 2 december 2016 
(ECLI:NL:HR:2016:2729 («JOR» 2017/239, m.nt. 
Faber en Vermunt (X c.s./Van Logtestijn q.q.); 
red.)) volgt dat in een geval als hier aan de orde de 
curator niet zonder meer gedeeltelijke betaling 
dus nakoming kan vorderen van het al wel ver-
richte werk, nu een deel van het overeengekomen 
werk niet is uitgevoerd en dit ook niet zal gebeu-
ren. De wederpartij kan in zoverre de overeen-
komst ontbinden, waarna een ongedaanmakings-
verplichting voor de opdrachtgever ontstaat voor 
het al wel verrichte werk. Als de overeenkomst in 
stand wordt gelaten, zoals hier, ontstaat een vor-
dering van de boedel uit hoofde van ongerecht-
vaardigde verrijking met betrekking tot het ver-
richte gedeelte van de prestatie. Ook een dergelijke 
vordering kan worden overgedragen. De vraag is 
vervolgens of dit een eigen vordering van de cura-
tor is of een vordering van [Bouwbedrijf]. Want, 
zoals volgt uit het hiervoor overwogene, alleen de 
vorderingen van [Bouwbedrijf] op haar debiteu-
ren heeft de curator overgedragen aan [appellan-
te]. Uit hetgeen de Hoge Raad heeft geoordeeld, 
volgt logischerwijs dat [Bouwbedrijf] als de te-
kortschietende wederpartij (nog) geen vordering 
had op haar opdrachtgever. [geïntimeerde] is in 
zoverre niet aan te merken als debiteur. Uit niets 
is gebleken dat de curator ook de vordering van 
de boedel uit ongerechtvaardigde verrijking aan 

[appellante] heeft overgedragen. In zoverre slaagt 
het verweer onder c. Voor de laatste termijn hoeft 
[geïntimeerde] niets aan [appellante] te betalen. 
Het inmiddels door de Hoge Raad in de hiervoor 
bedoelde procedure gewezen laatste arrest van 
4  december 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1954 
(«JOR» 2021/52, m.nt. Hoogenboezem (Van Log-
testijn q.q./X c.s.); red.)) werpt hierop geen ander 
licht.
4.13.2. Wat betreft de hoogte van dit bedrag, heeft 
te gelden dat [geïntimeerde] in haar verweer on-
der d betoogt dat het door [appellante] berekende 
bedrag van € 6.293,89 ziet op het nog niet verrich-
te werk, terwijl een bedrag van € 6.506,11 ziet op 
het al wel verrichte werk. Er zou dus een fout zijn 
gemaakt door [appellante] door [geïntimeerde] 
het nog niet verrichte werk in plaats van het al wel 
verrichte werk in rekening te brengen in de fac-
tuur van 20 maart 2013. Nu de bijlage bij [appel-
lante]’s rekening van 11 april 2013 daar ook van 
uitgaat, zal het hof dit volgen. Dit betekent dat op 
de rekening van 20 maart 2013 (ad €  17.919,89 
exclusief btw) een bedrag van € 6.506,11 exclusief 
btw in mindering strekt.
4.14. De vraag is vervolgens of de overige op de 
facturen van 20 maart 2013 en 11 april 2013 in 
rekening gebrachte bedragen wellicht ook zien op 
werkzaamheden die eveneens zijn te scharen on-
der de hiervoor besproken aanneemovereen-
komst. Indien het hier evenwel betreft werkzaam-
heden waarvoor afzonderlijk opdracht is gegeven, 
bijvoorbeeld als meerwerk of op regiebasis, heeft 
te gelden dat met het uitvoeren van de opdracht 
ook meteen een eigen vorderingsrecht van gefail-
leerde is ontstaan, dat naar zijn aard kan worden 
overgedragen, ook door de curator na faillisse-
ment. Alleen in het eerste geval dus geldt hetgeen 
hiervoor onder 4.13.1 is overwogen, namelijk dat 
er dan nog geen sprake was van een vordering van 
gefailleerde maar hooguit van een vordering van 
de boedel uit ongerechtvaardigde verrijking en 
dat van een overdracht daarvan niet is gebleken. 
Nu de door [appellante] opgestelde facturen ge-
wag maken van meerwerk en werk op regiebasis, 
is het aan [geïntimeerde] om daartoe het nodige 
te stellen. Naar het oordeel van het hof schieten 
haar stellingen op dit punt te kort. Uit haar betoog 
is niet af te leiden – ook niet in samenhang met de 
overgelegde producties – dat het gefactureerde 
werk zou vallen onder de voor een vaste prijs ge-
sloten aanneemovereenkomst. Het moet daarom 
ervoor worden gehouden dat het hier gaat om af-
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zonderlijk opgedragen werk, waarvoor, na uitvoe-
ring daarvan, een vorderingsrecht van gefailleer-
de is ontstaan, dat door de curator kan worden 
overgedragen. Van toekomstige vorderingen, zo-
als ook nog door [geïntimeerde] is betoogd, is 
geen sprake. Waar verder duidelijk is dat met het 
koopcontract bij de curator en [appellante] de 
gedachte heeft voorgestaan alle activa over te dra-
gen, kan in het midden blijven of de desbetreffen-
de vorderingen nu onder de noemer “onderhan-
den werk” of onder de noemer “debiteuren” zijn 
overgedragen.
[geïntimeerde] heeft nog aangevoerd dat er wat 
betreft de vaste aanneemsom sprake was van een 
voorstand in de betalingen waarmee – zo begrijpt 
het hof – al meerwerk zou zijn betaald. Daarmee 
lijkt zij zich te willen beroepen op verrekening 
van een vóór faillissement bestaande vordering en 
schuld. Het had evenwel op haar weg gelegen om 
dit nader uit te werken, ook cijfermatig, aan de 
hand van de door [appellante] opgemaakte factu-
ren. Dat behoort niet tot de taak van de rechter.
4.15. Vaststaat dat [Bouwbedrijf] het met [geïnti-
meerde] overeengekomen werk niet had voltooid 
toen zij in staat van faillissement werd verklaard. 
Derhalve is [Bouwbedrijf] in verzuim geraakt ter 
zake haar verplichtingen uit de overeenkomst van 
aanneming, ook zonder ingebrekestelling omdat 
ten gevolge van het faillissement duidelijk was dat 
[Bouwbedrijf] niet meer zou nakomen. Dat zou 
anders liggen als de faillissementscurator de aan-
nemingsovereenkomst op de voet van artikel 37 
Fw gestand had gedaan, maar dat is niet gebeurd.
Als gevolg van de toerekenbare tekortkoming 
heeft [geïntimeerde] recht op vergoeding van 
haar schade die daarvan het gevolg is.
Het verweer van [geïntimeerde] onder e, inhou-
dende dat zij schade heeft geleden als gevolg van 
het faillissement van [Bouwbedrijf] en dat zij die 
schade wenst te verrekenen met de vordering van 
[appellante], heeft zij echter in het geheel niet fei-
telijk onderbouwd of toegelicht. Dat had wel op 
haar weg gelegen, bijvoorbeeld door aan te voeren 
dat zij schade heeft geleden doordat zij het door 
[Bouwbedrijf] niet afgemaakte werk tegen hogere 
kosten door een derde heeft moeten laten uitvoe-
ren of dat het gebouw van mindere kwaliteit is. Bij 
gebreke van concrete stellingnames met betrek-
king tot de schade, moet dit verweer worden ge-
passeerd.

5. De slotsom
5.1. Grief II slaagt, de verweren van [geïntimeer-
de] worden alsnog grotendeels verworpen. Het 
hof zal het bestreden vonnis derhalve vernietigen 
en de vordering van [appellante] alsnog toewijzen 
tot een bedrag van €  19.960,02 ((€17.919,89 − 
€  6.506,11 =) €  11.413,78 van de factuur van 
20 maart 2013 en de factuur van 11 april 2013 ad 
€  8.546,24), te vermeerderen met btw indien en 
voor zover deze verschuldigd is en [appellante] de 
btw niet kan verrekenen. [appellante] heeft de 
verschuldigdheid van de wettelijke handelsrente 
niet bestreden, zodat deze toewijsbaar is. Het hof 
zal de wettelijke handelsrente toewijzen vanaf de 
respectieve vervaldata van de facturen van 
20 maart 2013 en 11 april 2013. Voldoende is ge-
bleken dat de door [appellante] verrichte incasso-
werkzaamheden meer hebben omvat dan een 
(eventueel herhaalde) sommatie of het enkel doen 
van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van 
eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke 
wijze samenstellen van een dossier. De daarop 
betrekking hebben kosten komen derhalve voor 
vergoeding in aanmerking. Het door [appellante] 
aan incassokosten gevorderde bedrag (€  957,58) 
is toewijsbaar.
5.2. [geïntimeerde] dient als de grotendeels in het 
ongelijk gestelde partij in de proceskosten van 
beide instanties te worden veroordeeld. Daarmee 
slaagt ook de vierde en laatste grief, gericht tegen 
de in eerste aanleg uitgesproken proceskostenver-
oordeling.
De kosten voor de procedure in eerste aanleg aan 
de zijde van [appellante] worden begroot op:
(...; red.)
De kosten voor de procedure in hoger beroep aan 
de zijde van [appellante] worden begroot op:
(...; red.)
De over de proceskosten gevraagde wettelijke ren-
te is toewijsbaar, met dien verstande dat het hof 
deze met het oog op de redelijke termijn voor 
nakoming als bedoeld in artikel 6:82 lid 1 BW 
eerst vanaf veertien dagen na de dag van deze 
uitspraak zal toewijzen.
De gevorderde nakosten zijn toewijsbaar als hier-
na vermeld.
Ook de vordering van [appellante] tot terugbeta-
ling van de proceskosten die zij ingevolge het be-
streden vonnis aan [geïntimeerde] heeft betaald is 
toewijsbaar.
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6. De uitspraak
Het hof:
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van 
de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, 
van 27 maart 2019;
opnieuw recht doende:
veroordeelt [geïntimeerde] om tegen bewijs van 
kwijting aan [appellante] te betalen € 19.960,02, te 
vermeerderen met btw indien en voor zover deze 
verschuldigd is en [appellante] de btw niet kan 
verrekenen, te vermeerderen met de wettelijke 
handelsrente over €  11.413,78 vanaf 28 maart 
2013 en over € 8.546,24 vanaf 19 april 2013 (beide 
bedragen vermeerderd met btw indien verschul-
digd en niet verrekenbaar), steeds tot de voldoe-
ning, en te vermeerderen met € 957,58 buitenge-
rechtelijke incassokosten;
veroordeelt [geïntimeerde] in de proceskosten 
van de eerste aanleg en het hoger beroep (...; red.);
veroordeelt [geïntimeerde] tot terugbetaling van 
hetgeen [appellante] ingevolge de in eerste aanleg 
uitgesproken proceskostenveroordeling aan [ge-
intimeerde] heeft voldaan, te vermeerderen met 
de wettelijke rente vanaf de datum van betaling 
tot de datum van terugbetaling;
verklaart de in deze uitspraak vervatte veroorde-
lingen uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde.

NOOT

1. Geïntimeerde (hierna: “opdrachtgever”) heeft 
in 2011 een overeenkomst van aanneming geslo-
ten met bouwbedrijf D voor het bouwen van een 
bedrijfsruimte. Het totaalbedrag moest in vijf ter-
mijnen worden voldaan, waarbij de laatste ter-
mijn van 10% bij oplevering. Ongeveer een half 
jaar na het sluiten van de overeenkomst is 90% 
van het bedrag betaald door opdrachtgever. Het 
blijkt dat er ook nog opdracht is gegeven voor 
meerwerk. In oktober 2011 gaat D failliet en 
wordt een curator aangesteld. De curator doet de 
betreffende aannemingsovereenkomst met de 
opdrachtgever niet gestand ex art. 37 Fw.
2. De curator verkoopt de activa van D aan appel-
lant (hierna: “de doorstarter”). De curator draagt 
daarbij aan de doorstarter onder andere het on-
derhanden werk en de debiteuren over. De cura-
tor heeft de debiteuren van D vervolgens ook ge-
informeerd over die overdracht. Pas in het 
voorjaar van 2013 stuurt de doorstarter facturen 

naar de opdrachtgever. Deze facturen hebben be-
trekking op een deel van de laatste 10% van de 
aanneemsom (voor het reeds verrichte werk) en 
op het meerwerk. De facturen blijven onbetaald. 
Op 27 februari 2018 stuurt de doorstarter credit-
nota’s naar de opdrachtgever met de boodschap 
dat vanuit strategisch oogpunt de facturen wor-
den gecrediteerd. De opdrachtgever reageert di-
rect: hij is kennelijk niet gediend van deze credit-
nota’s. Er wordt gedreigd met een melding bij de 
Belastingdienst en er wordt aangegeven dat er 
geen openstaande vorderingen bij D zouden zijn. 
Als gevolg van deze reacties start de doorstarter 
de onderhavige incassoprocedure.
3. De rechtbank honoreert het primaire verweer 
van de opdrachtgever dat met de creditnota’s af-
stand van recht is gedaan. De vordering van de 
doorstarter wordt afgewezen. In hoger beroep 
wordt dit verweer echter niet gehonoreerd. Af-
stand van recht is een overeenkomst waarvoor 
aanbod en aanvaarding (art. 3:33 BW) nodig zijn. 
Bij afstand van recht om niet is art. 6:160 lid 2 
BW van toepassing: het aanbod geldt als aan-
vaard wanneer de schuldenaar van het aanbod 
heeft kennisgenomen en het niet onverwijld 
heeft afgewezen. In casu blijkt volgens het hof uit 
de e-mailwisseling onmiskenbaar dat de op-
drachtgever het aanbod om de facturen te credi-
teren, niet heeft aanvaard. Dit oordeel is mede 
gebaseerd op de constatering dat de opdrachtge-
ver heeft aangegeven dat naar de Belasting-
dienst zal worden gegaan als de creditfacturen 
niet worden teruggenomen en herzien. Omdat 
de opdrachtgever van een kwijtschelding uitdruk-
kelijk niet wilde weten, is een overeenkomst tot 
afstand van recht niet tot stand gekomen, aldus 
het hof. Hoewel wilsovereenstemming snel 
wordt aangenomen bij kwijtschelding om niet, 
leidt het feit dat de opdrachtgever een verklaring 
heeft uitgebracht die is gericht op de ontkenning 
van de vordering ertoe dat geen sprake is van 
aanvaarding. Het standpunt van opdrachtgever 
dat er niets was om kwijt te schelden, komt erop 
neer dat zij niets wilde, althans niets hoefde, te 
betalen. Het niet hoeven betalen is in lijn met het 
aanbieden van de creditnota’s. Beide partijen 
gingen dus uit van het niet-betalen van de vorde-
ring, maar omdat de verklaring van de opdracht-
gever ziet op ontkenning van de vordering, komt 
geen overeenkomst tot afstand van recht tot 
stand. Door de strikte interpretatie van het hof is 
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het uiteindelijk een dure afwijzing van de credit-
nota’s gebleken voor de opdrachtgever.
4. Het hof komt dan toe aan het verweer van de 
opdrachtgever dat de vordering nooit aan de 
doorstarter is overgedragen door de curator. Dat 
“de debiteuren” zijn overgedragen is duidelijk, 
maar de vraag is of de vordering op de opdracht-
gever daartoe behoort. Saillant detail is dat de 
lijst van debiteuren die aan de overeenkomst met 
de curator was gehecht, is kwijtgeraakt. Aan de 
bepaaldheid van de overgedragen vordering 
worden geen strenge eisen gesteld, maar als de 
lijst er nog was geweest en deze vordering daar 
niet op had gestaan, had dat wel een probleem 
kunnen zijn. Vgl. HR 22 november 2019, «JOR» 
2020/72, m.nt. Van Hoof (X/Heijmans); en HR 
3 april 2020, «JOR» 2020/187, m.nt. Van Bergen 
(ING/Schepel q.q.).
5. Nu moet zonder debiteurenlijst worden beoor-
deeld of partijen hebben bedoeld deze vordering 
over te dragen en of die vordering voldoende be-
paald is. In de overeenkomst zijn “de debiteuren” 
ongeclausuleerd genoemd, zodat het hof ervan 
uitgaat dat alle debiteuren zijn bedoeld. De in-
houd van de zoekgeraakte lijst is daarbij niet re-
levant. De lijst is volgens het hof aan te merken 
als dienstverlening aan de overnemende partij. 
De curator had er immers ook op gewezen dat de 
lijst wellicht niet volledig en juist zou zijn en dat 
een aantal van de daarop opgenomen bedragen 
al niet meer tot de debiteuren behoorde. De 
strekking van de overeenkomst was volgens het 
hof dan ook om alle vorderingen van D op haar 
debiteuren aan de doorstarter over te dragen, 
ook die op de opdrachtgever. Dat is volgens het 
hof als voldoende bepaald aan te merken.
6. Als onderdeel van zijn verweer had de op-
drachtgever ook aangevoerd dat de vordering 
viel onder het onderhanden werk, terwijl onder-
handen werk niet vatbaar is voor overdracht. Het 
kon volgens dat verweer niet aan de doorstarter 
zijn overgedragen. Het hof beschouwt onderhan-
den werk als een samenstel van vorderingsrech-
ten en verplichtingen die als zodanig en als ge-
heel niet overdraagbaar zijn. De overdracht (en 
verpanding van) onderhanden werk is heel lang 
onderwerp van discussie (geweest). Zie in dat 
kader o.a. M.J.M. Franken, ‘De curator en het 
(pand)recht op onderhanden werk’, in: J.P.G. Prin-
cen en A. van der Schee (red.), De ondernemen-
de Curator, Insolad Lustrum Bundel 2011, Deven-
ter: Kluwer 2011, p. 46 e.v.; F.M.J. Verstijlen, ‘De 

verpanding van onderhanden werk’, WPNR 
2013/6963; B.A. Schuijling, Levering en verpan-
ding van toekomstige goederen (diss. Nijmegen), 
Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 124 e.v.; 
A.J. Verdaas, ‘Verpanding van andere objecten 
dan eigendom, beperkte rechten en vorderings-
rechten’, MvV 2020/9; Rb. Noord-Holland 9 
augustus 2017, «JOR» 2017/333, m.nt. Franken en 
HR 6 december 2019, «JOR» 2020/74, m.nt. Ste-
neker (ING/Thielen q.q.). In het laatstgenoemde 
arrest is duidelijk geworden dat onderhanden 
werk als geheel niet kan worden overgedragen. 
Het was nodig geweest op grond van art. 6:159 
BW een meerpartijenovereenkomst te sluiten 
mét de opdrachtgever. Voor zover er nog werk-
zaamheden verricht moesten worden ten aanzien 
van de opdrachtgever, is dat dan ook niet over-
gedragen.
7. Er was ook sprake van al wel verricht, maar 
nog niet gefactureerd werk. Het is een kwestie 
van definiëren of dit onder de debiteuren of on-
der onderhanden werk zou vallen. Het is hoe dan 
ook wél vatbaar voor overdracht. Het meerwerk 
dat eerder al in opdracht van opdrachtgever was 
verricht door D, kon de curator dus overdragen. 
Maar een van de facturen zag ook op verricht 
werk dat betrekking had op de laatste 10% van 
de aanneemsom. Die termijn was pas verschul-
digd bij oplevering, na verrichting van al het 
werk en de facturatie. De helft van de werkzaam-
heden was echter nog niet verricht, oplevering 
had nog niet plaatsgevonden en er was voor 
faillissement nog geen factuur verzonden voor 
die laatste termijn. Er was dus conform het con-
tract nog geen sprake van een vordering. Zolang 
het resterende werk niet was verricht, kon de cu-
rator niet zonder meer betaling voor het reeds 
verrichte werk vorderen. De opdrachtgever stelt 
dat er dus ook geen vordering was die de curator 
kon overdragen.
8. In dat kader is het arrest HR 2 december 2016, 
«JOR» 2017/239, m.nt. Faber en Vermunt (X c.s./
Van Logtestijn q.q.) van toepassing. Dit arrest be-
vestigt het standpunt van de opdrachtgever dat 
er geen contractuele aanspraak is, maar uit het 
arrest volgt evenzeer dat als een overeenkomst 
in stand wordt gelaten, net als in deze casus, de 
boedel een vordering krijgt uit hoofde van onge-
rechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) met be-
trekking tot het reeds verrichte deel van de pres-
tatie. Dit is een vordering die toekomt aan een 
curator na datum faillissement. Voorafgaand aan 
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het faillissement had D deze vordering nog niet 
uit hoofde van die grondslag. Aangezien het hof 
heeft overwogen dat alleen de vorderingen van 
D op haar debiteuren door de curator zijn over-
gedragen aan de doorstarter, zou deze vordering 
uit ongerechtvaardigde verrijking daar niet onder 
vallen.
9. Dat is ook het oordeel van hof: op grond van 
het voorgaande blijkt dat de vordering uit hoofde 
van ongerechtvaardigde verrijking van de boedel 
niet aan de doorstarter is overgedragen. Daar 
kunnen wel vraagtekens bij worden gezet. In 
art. 1 van de overeenkomst tussen de curator en 
de doorstarter staat immers “alle [...] roerende 
(lichamelijke en niet-lichamelijke) zaken, toebe-
horende aan [Bouwbedrijf], [...] tevens worden 
vanuit de boedel [worden] verkocht de aanwezi-
ge goodwill, handelsnamen e.d., het onderhan-
den werk alsmede de debiteuren” (cursivering 
FvT). Ook heeft het hof vastgesteld dat het de be-
doeling van partijen was om alle debiteuren over 
te dragen. De curator had zich – als hij niet be-
doeld had om een dergelijke vordering over te 
dragen – toch ook gewend tot de opdrachtgever 
voor betaling. Met de activatransactie wilde de 
curator alle vorderingen nu juist verkopen. De 
vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde 
verrijking die inmiddels tot de boedel behoorde, 
had het hof dus ook aan kunnen merken als een 
vordering op een debiteur die vanuit de boedel 
wordt verkocht.

mr. dr. F.A. van Tilburg
advocaat en partner bij Van Iersel Luchtman Ad-
vocaten en universitair docent aan de Radboud 
Universiteit
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Passagiers niet-ontvankelijk in vordering 
tegen insolvent Alitalia

Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland zp 
Haarlem 
20 januari 2021, zaaknr. 8169078\CV FORM 
19-17844, ECLI:NL:RBNHO:2021:520
(mr. Kruithof)
Noot mr. C.J.D. Warren

Internationaal faillissementsrecht. Vordering 
van passagiers tegen insolvent Alitalia 
ingesteld in plaats van tegen bewindvoerder. 
Strekking EPGV-Vo. Geen schorsing van 
procedure, maar niet-ontvankelijkheid. 

[IVO art. 4; Verordening (EG) nr. 861/2007]Noot mr. C.J.D. Warren

De IVO is van toepassing op de insolventieproce-
dure waar Alitalia in verkeert, nu zij vanaf 2 mei 
2017 in een staat van insolventie verkeert. Op 
grond van art. 4 IVO worden die insolventieproce-
dure en de gevolgen daarvan beheerst door het 
Italiaanse faillissementsrecht. Op grond van het 
Italiaanse faillissementsrecht moeten vorderin-
gen tegen Alitalia worden gericht tegen de be-
windvoerder die verantwoordelijk is voor de bij 
decreet van 2 mei 2017 geopende insolventiepro-
cedure. Nu de passagiers in deze procedure Alita-
lia zelf als procespartij hebben aangemerkt in 
plaats van de bewindvoerder, hebben zij de ver-
keerde partij betrokken in de procedure. De vraag 
die vervolgens dient te worden beantwoord, is of 
het Italiaanse faillissementsrecht in het onderha-
vige geval de mogelijkheid biedt voor schorsing 
van de procedure zoals verzocht door de passa-
giers. Deze vraag moet worden beantwoord door 
nader advies in te winnen bij een deskundige. Met 
Verordening (EG) nr. 861/2007 (EPGV-Vo) is echter 
een vereenvoudigde en snelle schriftelijke proce-
dure gecreëerd. Het aanstellen van een deskundi-
ge voor het inwinnen van nader advies met be-
trekking tot de Italiaanse faillissementswet, met 
de daarbij komende kosten en vervolgens wellicht 
het schorsen van de procedure om de bewind-
voerder tot overneming van het geding op te 
roepen, gaat de strekking van de EPGV-Vo te bui-


