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De Hoge Raad op drift?  

prof. mr. R.M. Wibier1 

1. Inleiding 

Op het terrein van het goederen- en insolventierecht wijst de Hoge Raad de laatste tijd met enige 

regelmaat arresten die in de rechtspraktijk en juridische literatuur met gemengde gevoelens lijken te 

worden ontvangen. De uitkomst is zonder meer juist, maar de wijze waarop de Hoge Raad zijn eigen 

eerdere arresten interpreteert wijkt soms af van de interpretatie in de literatuur. Opvallend is dat de 

Hoge Raad daarbij zelf regelmatig uitdrukkelijk het standpunt inneemt dat er juist geen sprake is van 

een omgaan of tegenstrijdigheid met zijn eerdere rechtspraak.  

Dat is een zorgelijke constatering. Deelnemers aan het rechtsverkeer zullen rekening houden met de 

rechtspraak van de Hoge Raad als het gaat om de inrichting van hun juridische relaties. Wanneer 

vervolgens blijkt dat de rechtspraak van de Raad verkeerd begrepen is, ligt het voor de hand dat er ook 

fouten zijn gemaakt in de inrichting van die rechtsrelaties. De rechtszekerheid komt dan onder druk te 

staan wat uiteraard onwenselijk is.  

De Hoge Raad zou op twee manieren zelf kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Hij zou 

op zoek kunnen gaan naar wegen waarlangs hij beter begrepen wordt. Ik realiseer mij uiteraard dat dit 

makkelijker is gezegd dan gedaandus er is nog iets nodig. 

Mijn tweede aanbeveling is dat het verstandig zou zijn wanneer de Hoge Raad in gevallen waarin toch 

nog sprake blijft van een verkeerde interpretatie van zijn rechtspraak, de rechtspraktijk de gelegenheid 

geeft zich aan te passen aan de volgens de Hoge Raad vaste lijn. Niemand is erbij gebaat wanneer de 

praktijk wordt overvallen door de arresten van de Hoge Raad. Het zou dus beter zijn wanneer hij in 

voorkomende gevallen aangeeft dat hij eigenlijk wat anders had bedoeld met zijn rechtspraak. Hij zou 

daarbij kunnen aankondigen dat hij die andere uitleg ook voortaan zal volgen, maar dat hij, gelet op de 

andere interpretatie waar de praktijk van uit is gegaan, die praktijk eerst in de gelegenheid stelt het 

handelen op de juiste interpretatie van de rechtspraak af te stemmen. Dat zal niet altijd mogelijk zijn, zo 

realiseer ik mij, maar de vraag of het formuleren van dergelijk overgangsrecht wenselijk is, zou wel 

steeds kunnen worden gesteld door de Hoge Raad. 

In deze bijdrage zal ik eerst een aantal concrete voorbeelden geven van miscommunicaties tussen Hoge 

Raad en de juridische gemeenschap. Waar mogelijk zal ik op die gevallen de door mij aangedragen 

oplossing toepassen.  

Het gaat om de volgende kwesties: 

(i) De krachtens een partijbeding onoverdraagbare vordering2 

                                                           
1 Reinout Wibier (r.m.wibier@tilburguniversity.edu) is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg. 
2 HR 17 januari 2003, NJ 2004, 281 m.nt. H.J. Snijders en JOR 2003, 52 m.nt. M.H.E. Rongen en HR 21maart 2014, 
JOR 2014, 151 m.nt. B.A. Schuijling (Coface Finanz/Intergamma). 
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Hierbij gaat het om de vraag in welke gevallen een afspraak tussen partijen dat de vorderingen uit hun 

overeenkomst onoverdraagbaar zullen zijn, goederenrechtelijke werking heeft. Deze vraag komt aan de 

orde in § 2. 

(ii) De reikwijdte van de bevoegdheid van een curator om verbintenisrechtelijke aanspraken te negeren3 

Hoe ver gaat de bevoegdheid van de curator om verbintenisrechtelijke verplichtingen die op de failliet 

rusten, niet na te komen? In § 3 ga ik nader op deze kwestie in. 

(iii) Het ontstaansmoment van de regresvordering4 

Als een hoofdelijk verbonden schuldenaar meer aan de schuldeiser betaalt dan waartoe hij krachtens 

zijn rechtsverhouding met zijn medeschuldenaren verplicht is, kan hij meestal regres nemen op zijn 

medeschuldenaren.5 In § 4 staat de rechtspraak van de Hoge Raad over het ontstaansmoment van die 

regresvordering centraal. 

Er zijn natuurlijk meer voorbeelden te geven, maar het voordeel van bovenstaande arresten is dat de 

rechtsgeleerde literatuur min of meer unaniem van oordeel was dat de Hoge Raad in meer of mindere 

mate is teruggekomen van eerdere rechtspraak. 

2. De krachtens een partijbeding onoverdraagbare vordering6 

2.1 Oryx/Van Eesteren7 

In het arrest Oryx/Van Eesteren uit 2003 ging het om de vraag wat het gevolg was van een door partijen 

in hun overeenkomst opgenomen verpandingsverbod. Waren de uit die overeenkomst voortvloeiende 

vorderingsrechten door een dergelijk beding goederenrechtelijk onverpandbaar (onoverdraagbaar) 

geworden? Of was het effect van een dergelijk beding slechts dat de schuldeiser die zijn 

vorderingsrechten toch verpandt (of overdraagt) slechts wanprestatie pleegt jegens zijn wederpartij? 

Het belang van het antwoord op die vraag is groot, want in het eerste geval komt een overdracht of 

verpanding niet tot stand. In het tweede geval slaagt de goederenrechtelijke verschuiving wel degelijk. 

In het arrest ging het om het volgende verpandingsverbod dat was opgenomen in een overeenkomst 

tussen een onderaannemer (Elands) en een hoofdaannemer (Van Eesteren): 

                                                           
3 HR 3 november 2006, NJ 2007, 155 m.nt. P. van Schilfgaarde (Nebula) en HR 11 juli 2014, NJ 2014, 407 m.nt. 
F.M.J. Verstijlen (ABN AMRO/Berzona). 
4 HR 6 april 2012, JOR 2014, 172 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (ASR/Achmea), HR 3 mei 2002, NJ 2002, 393 
m.nt. P. van Schilfgaarde (Brandao/Joral), HR 3 juni 1994, NJ 1995, 340 m.nt. H.J. Snijders (Antillen/Komdeur q.q.) 
en HR 9 juli 2004, NJ 2004, 618 m.nt. P. van Schilfgaarde en JOR 2004, 222, m.nt. JJvH (Bannenberg q.q./NMB-
Heller). 
5 Zie bijvoorbeeld art. 6:10 lid 2 BW en 7:866 lid 1 BW. 
6 Delen van deze paragraaf vormen een bewerking van mijn artikel ‘Cessie- en verpandingsverboden: nieuw arrest, 
nieuwe problemen’, TBR 2014, 7, p. 643-649. 
7 HR 17 januari 2003, NJ 2004, 281 m.nt. H.J. Snijders en JOR 2003, 52 m.nt. M.H.E. Rongen. 



'Het is de onderaannemer verboden zijn uit deze onderaannemingsovereenkomst jegens de 

hoofdaannemer voortvloeiende vorderingen zonder diens toestemming aan een derde te cederen, te 

verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.' 

Elands had zich in het kader van een financiering jegens Oryx verplicht om al haar bestaande en 

toekomstige vorderingen te verpanden aan Oryx, waarbij ook de vordering van Elands op Van Eesteren 

werd meegenomen. Toen Oryx echter mededeling deed van die verpanding aan Van Eesteren, stelde die 

laatste zich op het standpunt dat van een rechtsgeldige verpanding geen sprake kon zijn ten gevolge van 

het hier boven aangehaalde beding. De Hoge Raad overwoog als volgt:  

‘Art. 3:83 lid 2 BW brengt immers mee dat de overdraagbaarheid van een vordering kan worden 

uitgesloten door een beding als hier tussen EVN en Elands is gemaakt. Anders dan het onderdeel 

betoogt, levert een overdracht in strijd met zo'n beding niet slechts wanprestatie van de gerechtigde tot 

de vordering tegenover zijn schuldenaar op, maar heeft het beding ongeldigheid van die overdracht tot 

gevolg. Krachtens art. 3:98 geldt dit een en ander ook voor verpanding. Daaruit volgt dat in dit geval de 

vordering ten gevolge van het verpandingsverbod niet kon worden verpand. Of Oryx ten tijde van de 

verpanding op de hoogte was van het verpandingsverbod, doet niet terzake.’8 

Een niet-overdraagbaarheidsbeding heeft goederenrechtelijk effect omdat de vordering zelf door een 

dergelijk beding onoverdraagbaar wordt. Dat volgt uit art. 3:83 lid 2 BW dat voor partijen bij een 

overeenkomst expliciet de mogelijkheid opent om vorderingsrechten die voortvloeien uit die 

overeenkomst onoverdraagbaar te maken. Als partijen dat doen, heeft de vordering als inherent 

kenmerk dat zij niet overdraagbaar is waardoor iedere rechtshandeling die toch overdracht poogt te 

bewerkstelligen zonder effect zal blijven.9  

2.2 Coface Finanz/Intergamma 10 

In het arrest Coface Finanz/Intergamma was het cessie- en verpandingsverbod opgenomen in de 

algemene voorwaarden behorende bij een koopovereenkomst. De relevante bepaling luidde als volgt: 

‘Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intergamma zal Verkoper zijn rechten en 

verplichtingen uit de met Intergamma gesloten overeenkomst, noch geheel noch gedeeltelijk aan derden 

overdragen. Toestemming van Intergamma ontslaat Verkoper niet van zijn verplichting in te staan voor 

correcte nakoming van de koopovereenkomst.’ 

Het beding onderscheidt zich nauwelijks van het beding dat aan de orde was in het arrest Oryx/Van 

Eesteren. In beide gevallen wordt het de schuldeiser van vorderingsrechten verboden die rechten over 

                                                           
8 R.o. 3.4.2. 
9 Voor verpanding geldt dan m.m. het zelfde waarbij bedacht moet worden dat een onoverdraagbare vordering via 
art. 3:98 BW zonder dat dit expliciet hoeft te worden vermeld, onverpandbaar zal zijn. Zie over deze problematiek 
nader mijn eerder genoemde bijdrage aan het Tijdschrift voor Bouwrecht. 
10 HR 21 maart 2014, JOR 2014, 151 m.nt. B.A. Schuijling (Coface Finanz/Intergamma). Zie over het arrest ook: B.I. 
Kraaipoel, ‘Het mag niet, maar ik doe het lekker toch!;’, Bb 2014, 27 en E.M. Kleywegen en M. Alipour, 
‘Onoverdraagbaarheidsbedingen en cessieverboden: de stand van zaken na HR 21 maart 2014’, V&O 2014, 4, p. 72 
e.v. 



te dragen c.q. te verpanden. De Hoge Raad komt in het arrest Coface Finanz/Intergamma echter tot een 

andere conclusie dan in het arrest Oryx/Van Eesteren: 

‘3.4.1. Onderdeel 1.6 bevat de klacht dat het hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, heeft 

geoordeeld dat een contractueel verbod tot overdracht of verpanding, bij gebreke van aanwijzingen voor 

het tegendeel, zo moet worden uitgelegd dat daarmee goederenrechtelijke werking is beoogd. Het 

onderdeel treft doel. Anders dan het hof heeft aangenomen is een uitlegregel van deze strekking niet 

aanvaard in het arrest van de Hoge Raad van 17 januari 2003. Zij is bovendien onjuist. 

3.4.2. Een beding als het onderhavige, dat naar zijn aard mede is bestemd om de rechtspositie te 

beïnvloeden van derden die de bedoeling van de contracterende partijen niet kennen, en dat ertoe strekt 

hun rechtspositie op uniforme wijze te regelen, dient te worden uitgelegd naar objectieve maatstaven, 

met inachtneming van de Haviltexmaatstaf (zie HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 

2005/493 («JOR» 2004/157, m.nt. SCJJK (Pensioenfonds DSM-Chemie/Fox); red.)). Als uitgangspunt bij de 

uitleg van bedingen die de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht uitsluiten, moet worden 

aangenomen dat zij uitsluitend verbintenisrechtelijke werking hebben, tenzij uit de – naar objectieve 

maatstaven uit te leggen – formulering daarvan blijkt dat daarmee goederenrechtelijke werking als 

bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW is beoogd. Het hof heeft dit miskend.’ 

De Hoge Raad plaatst de vraag naar het effect van het niet-overdraagbaarheidsbeding in de sleutel van 

uitleg van dat beding. Strikt genomen was die vraag naar de uitleg van het beding in Oryx/Van Eesteren 

inderdaad niet aan de orde, maar de facto meen ik dat de Hoge Raad is omgegaan. 

2.3 Verkapt omgaan van de Hoge Raad? 

Laat ik maar met de deur in huis vallen: ik vind de wijze waarop de Hoge Raad omgaat met niet-

overdraagbaarheidsbedingen in de zaak Coface Finanz/Intergamma ongelukkig. De bedingen waar het 

om ging, leken in beide zaken sterk op elkaar. In Oryx/Van Eesteren oordeelde de Hoge Raad over het 

beding dat het goederenrechtelijke onoverdraagbaarheid tot gevolg had. Tien jaar later oordeelt hij over 

eenzelfde beding niet alleen dat het moet worden uitgelegd (wat natuurlijk ook zo is), maar ook dat bij 

de uitleg tot uitgangspunt moet worden genomen dat het beding juist geen goederenrechtelijke werking 

heeft (omdat dit niet door partijen zal zijn beoogd). Dat laatste waag ik overigens te betwijfelen. Ik kom 

daarop nog terug. 

Nu is het arrest Coface Finanaz/Intergamma, wanneer het op zichzelf zou staan, niet eens zo wonderlijk. 

Natuurlijk moeten overeenkomsten worden uitgelegd en moet daar bij worden vastgesteld of partijen 

met een onoverdraagbaarheidsbeding wel hebben bedoeld om de vordering goederenrechtelijk niet-

overdraagbaar te maken. Er is, mede gelet op de door de Hoge Raad terecht aangevoerde 

derdenwerking van goederenrechtelijke onoverdraagbaarheidsbedingen, zelfs heel wat voor te zeggen 

om daarbij te verlangen dat partijen glashelder zijn, bijvoorbeeld door het beding ook expliciet af te 

stemmen op die goederenrechtelijke onoverdraagbaarheid: 

‘De vorderingen uit deze overeenkomst zijn (goederenrechtelijk) onoverdraagbaar (zoals bedoeld in art. 

3:83 lid 2 BW).’ 



Tekstueel suggereert de formulering die in de praktijk meestal wordt gehanteerd inderdaad eerder 

(slechts) verbintenisrechtelijke werking van het beding. De formulering die wordt gehanteerd is vaak 

een variant op het volgende: 

‘Het is partij A verboden om vorderingen uit deze overeenkomst te verpanden of over te dragen.’ 

Het beding is dus vaak geformuleerd als een verbod om iets te doen, gericht tot een of meer partijen bij 

de overeenkomst en niet als een kenmerk van de vordering. Een dergelijk verbod suggereert 

verbintenisrechtelijke werking. Zoals wij al zagen, bestaat er een veel betere formulering voor het 

beding wanneer men daadwerkelijk goederenrechtelijke onoverdraagbaarheid probeert overeen te 

komen. 

Er zijn echter twee zwakke punten in het arrest Coface Finanz/Intergamma.  

Het eerste is dat het niet voor de hand ligt dat partijen slechts verbintenisrechtelijke werking hebben 

beoogd. Voor de schuldenaar geeft enkel verbintenisrechtelijke werking een halfbakken oplossing. In 

plaats van goederenrechtelijke onoverdraagbaarheid, krijgt hij een belofte dat zijn wederpartij niet zal 

overdragen, met het risico dat deze dat toch doet, waardoor de schuldenaar toch met een andere partij 

wordt geconfronteerd. En dan moet alsnog de (soms lastige) analyse worden gemaakt of inderdaad aan 

die ander moet worden betaald.11 Dit vergt een andere inrichting van de debiteurenadministratie dan 

wanneer overdraagbaarheid goederenrechtelijk is uitgesloten. 

Voor de schuldeiser die zich verbindt tot het niet overdragen is het beding ook onwenselijk, omdat diens 

financier in zijn standaarddocumentatie naar alle waarschijnlijkheid een verpanding van alle bestaande 

en toekomstige vorderingen heeft opgenomen. Met het accepteren van die standaarddocumentatie 

(waarover meestal niet kan worden onderhandeld) is wanprestatie onder het niet-

overdraagbaarheidsbeding een gegeven. En als die partij deze wanprestatie wil voorkomen, wacht hem 

een lastige discussie met die financier. Die discussie was hem bespaard gebleven bij goederenrechtelijke 

onoverdraagbaarheid van de vordering. In wezen worden partijen die een kredietrelatie onderhouden 

met een financier ten gevolge van deze rechtspraak gedwongen om alle toepasselijke algemene 

voorwaarden van hun afnemers na te pluizen op overdrachts- en verpandingsverboden. 

Het tweede zwakke punt is dat (vrijwel) de gehele rechtspraktijk er in elk geval sinds het arrest Oryx/Van 

Eesteren vanuit is gegaan dat bedingen die een verbod tot overdracht en verpanding uitdrukten 

goederenrechtelijke werking hadden. Het arrest Coface Finanaz/Intergamma, plaatst de praktijk voor 

een probleem. Vorderingen die eerst onverpandbaar leken, blijken nu krachtens 

standaarddocumentatie die banken hanteren allemaal aan de bank te zijn verpand. Daarmee pleegt de 

partij die zich (naar nu blijkt slechts verbintenisrechtelijk) heeft verbonden dat niet te doen dus 

wanprestatie jegens diens wederpartij. Er ontstaat niet alleen een schadevergoedingsplicht, maar 

daarnaast mogelijk ook een bevoegdheid voor de wederpartij om de relevante overeenkomst wegens 

een tekortkoming te ontbinden. In de financieringspraktijk kan dat de eerste stap zijn in een rampzalig 

domino-effect. Wanprestatie onder contract A is onder contract B vaak een grond voor ontbinding 

                                                           
11 Was de cessie rechtsgeldig, klopt de mededeling, etc. 



(zogenaamde cross default bepalingen). Zelfs als dat niet het geval is, kan de ontbindingsbevoegdheid 

van een wederpartij uiteraard grote gevolgen hebben.12  

De Hoge Raad had het volgens mij ook anders kunnen doen in dit geval. Eerder betoogde ik dat hij er 

wellicht beter aan had gedaan overgangsrecht te formuleren in de zaak Coface Finanz/Intergamma.13 Hij 

had dan kunnen aangeven dat hij nog eenmaal zou beslissen in de zin zoals de praktijk zijn rechtspraak 

had geïnterpreteerd, maar dat hij in het vervolg voor goederenrechtelijke onoverdraagbaarheid een 

andere (en toegegeven: correctere) formulering voor zou schrijven. Dan hadden deelnemers aan het 

rechtsverkeer hun handelen kunnen afstemmen op dit nieuwe inzicht, bijvoorbeeld door aanpassing van 

algemene voorwaarden. Partijen hadden dan een bewuste keuze kunnen maken voor de door hen 

gewenste werking van het relevante beding. Ik vermoed daarbij (enigszins speculatief) dat om de 

hiervoor besproken redenen veel partijen ervoor zullen kiezen om alsnog een correct geformuleerd 

goederenrechtelijk onoverdraagbaarheidsbeding op te nemen.  

Het effect van het Coface Finanaz/Intergamma-arrest is al met al nogal ongelukkig te noemen. Het heeft 

er toe geleid dat automatisch allerlei wanprestaties zijn ontstaan, met mogelijk vergaande gevolgen.  

Wellicht moet er van worden uitgegaan dat een verkeerde uitleg van rechtspraak voor risico komt van 

degene die deze verkeerde uitleg hanteert. Daar is ook wel iets voor te zeggen. Maar wanneer grote 

groepen deelnemers aan het rechtsverkeer die fout maken, zou de Hoge Raad daar wellicht toch 

rekening mee kunnen houden. Op die manier kunnen de gevolgen van de verkeerde interpretatie in 

ieder geval zo veel mogelijk worden beperkt. 

3.  De bevoegdheid van een curator om verbintenisrechtelijke aanspraken te negeren 

3.1 Nebula14 

In het Nebula-arrest ging het om de vraag of de curator die onroerend goed in zijn boedel aantrof de 

(verbintenisrechtelijke) aanspraak van de uiteindelijke huurders van dat pand naast zich neer kon leggen 

op grond van de in art. 26 Fw. opgenomen regel dat dergelijke aanspraken uitsluitend door indiening ter 

verificatie geldend kunnen worden gemaakt. De casus was iets minder straight forward (het bewuste 

pand was eerst tweemaal in economische eigendom overgedragen en de uiteindelijke huurders hadden 

niet met de failliet zelf, maar met de (uiteindelijke) economische eigenaar van het pand 

gecontracteerd), maar de kernoverwegingen van de Hoge Raad over de status van de aanspraken van 

een huurder in het faillissement van diens wederpartij zijn algemeen en principieel geformuleerd: 

‘Het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beïnvloed door het 

faillissement van een van de contractanten, betekent echter niet dat de schuldeiser van een 

                                                           
12 Dat de tekortkoming steeds van geringe betekenis of bijzondere aard is zoals bedoeld in art. 6:265 lid 1 BW en 
om die reden geen grond voor ontbinding oplevert, lijkt mij een kwestie waarover partijen in ieder geval van 
mening kunnen verschillen.  
13 R.M. Wibier, ‘Cessie- en verpandingsverboden: nieuw arrest, nieuwe problemen’, TBR 2014, 7, p. 643-649 
14 HR 3 november 2006, NJ 2007, 155 m.nt. P. van Schilfgaarde en JOR 2007, 76 m.nt. S.C.J.J. Kortmann en S.E. 
Bartels (Nebula). 



duurovereenkomst wiens wederpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan 

blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. Een andere opvatting zou immers ertoe leiden dat het 

aan de Faillissementswet mede ten grondslag liggende, onder meer in de artikelen 26 en 108 e.v. Fw tot 

uiting komende, beginsel van gelijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare wijze zou worden 

doorbroken. Dit geldt ook voor gevallen waarin de gefailleerde krachtens de tussen partijen gesloten 

overeenkomst niet is gehouden een bepaalde prestatie te verrichten, maar het gebruik van een aan hem 

in eigendom toebehorende zaak te dulden. Indien de wederpartij van de gefailleerde van de curator zou 

kunnen verlangen dat deze het voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou deze 

wederpartij immers in feite bevoegd zijn het faillissement in zoverre te negeren. Voor dat laatste is 

echter slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen. Bovendien zou door 

aanvaarding van een zodanige regel een goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van 

de tot de boedel behorende zaken ten aanzien waarvan langlopende overeenkomsten bestaan, in 

ernstige mate worden bemoeilijkt (vgl. HR 22 december 1989, nr. 13721, NJ 1990, 661).’15 

Verbintenisrechtelijke rechten, ook die uit duurovereenkomsten, kunnen tijdens het faillissement van de 

schuldenaar uitsluitend door indiening ter verificatie worden ingediend, zo luidt de regel die uit het 

Nebula-arrest kan worden afgeleid. Een regel die ook voortvloeit uit art. 26 Fw. en het beginsel dat alle 

schuldeisers in geval van een concursus gelijk behandeld dienen te worden (tenzij er een wettelijke 

uitzondering bestaat op de paritas-regel).16 Het Nebula-arrest werd in de literatuur dan ook ‘met een 

grote mate van instemming ontvangen’ zoals Van Zanten onder verwijzing naar die literatuur schrijft.17  

Het meest kritisch over het Nebula-arrest was NJ-annotator Van Schilfgaarde. Ook hij constateert dat de 

hierboven aangehaalde overweging van de Hoge Raad heel algemeen is geformuleerd doordat de Hoge 

Raad spreekt over ‘de schuldeiser van duurovereenkomsten’. Hij wijst vervolgens op de complicaties die 

ontstaan wanneer men ervan uit moet gaan dat huurovereenkomsten weliswaar sluimerend 

voortbestaan, maar niet tegen de curator kunnen worden ingeroepen. Zo rijst de vraag of de door een 

curator verdreven huurder zijn rechten op grond van art. 7:226 BW vervolgens wel tegen de koper van 

het pand kan inroepen. Van Schilfgaarde pleit voor een oplossing waarbij meer gewicht wordt 

toegekend aan het voortbestaan van wederkerige overeenkomsten. Hij wijst er daarbij op dat de Hoge 

Raad (anders dan A-G Huydecoper) niet met zoveel woorden zegt dat de schuldeiser van een 

duurovereenkomst zijn rechten tijdens faillissement uitsluitend door indiening ter verificatie kan 

geldend maken. Hij bepleit een gematigder opvatting en de regel dat de curator duurovereenkomsten 

steeds kan opzeggen.18 

3.2 Berzona19 

                                                           
15 Onderstreping niet in origineel. 
16 Zie art. 3:277 lid 1 BW. 
17 T.T. van Zanten, ‘Geen Nebula, maar Berzona: de curator heeft toch geen recht op wanprestatie!’, TvI 2014, 36. 
In voetnoot 17 geeft Van Zanten een overzicht van die instemmende literatuur. Daaraan kan de NJ-noot van 
Verstijlen nog worden toegevoegd. 
18 Zie voor e.e.a. de punten 5-7 van de NJ-noot van Van Schilfgaarde. 
19 HR 11 juli 2014, NJ 2014, 407 m.nt. F.M.J. Verstijlen (ABN AMRO/Berzona). 



In het Berzona-arrest is de Hoge Raad, mogelijk geïnspireerd door de zojuist besproken noot van Van 

Schilfgaarde, omgegaan. De Hoge Raad moest in die zaak oordelen of aan de vereisten voor 

faillietverklaring was voldaan. De hamvraag was of ABN AMRO (als aanvrager) er in was geslaagd een 

voldoende solide steunvordering aan te dragen. ABN AMRO had daartoe de vorderingen van de huurder 

aangevoerd. De Hoge Raad is (op zichzelf begrijpelijk) van oordeel dat de vordering tot het verstrekken 

van huurgenot onvoldoende is als steunvordering voor de faillissementsaanvraag, maar de redenering 

die hij daartoe hanteert, is frappant: 

‘3.6.3 De aan de curator ten dienste staande mogelijkheid om uit overeenkomst voortvloeiende 

verbintenissen (‘passief’) niet na te komen, betreft verbintenissen die uit of ten laste van de boedel 

moeten worden voldaan, zoals een betaling, de afgifte van een zaak of de vestiging van een recht. De op 

deze prestaties gerichte vorderingen dienen — indien de curator het niet in het belang van de boedel 

oordeelt om deze te voldoen — in het faillissement geldend te worden gemaakt door indiening ter 

verificatie. 

3.6.4 Het uitspreken van het faillissement heeft echter niet tot gevolg dat de curator ook (‘actief’) een 

bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of 

opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt. Dit zou immers in strijd komen met het 

beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten, dat bij de 

invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW is bevestigd (Parl. Gesch. Wijziging Rv e.a.w., p. 387-390).’ 

Anders dan in Nebula maakt de Hoge Raad hier onderscheid tussen verschillende soorten 

verbintenisrechtelijke aanspraken. Een verbintenis die verplicht tot een dulden is iets anders dan een 

verbintenis die verplicht tot een doen in Berzona. In Nebula bestond dit verschil nog niet en dat lijkt mij 

eerlijk gezegd ook juister. Tussen de verbintenis op grond waarvan ik moet dulden dat de Persgroep 

maandelijks 25 euro van mijn rekening incasseert voor mijn abonnement op de krant en de verbintenis 

die mij verplicht om maandelijks 25 euro aan de Persgroep te betalen voor die krant bestaat materieel 

geen verschil. De ene formulering is wat gebruikelijker dan de andere, maar wanneer er belangrijke 

verschillende rechtsgevolgen bestaan tussen beide formuleringen, is het een koud kunstje om 

verbintenissen die verplichten tot een doen te herformuleren tot verbintenissen die verplichten tot een 

dulden. 

En er is nog een belangrijk verschil in benadering in beide arresten. Woog in Nebula het beginsel dat alle 

verbintenisrechtelijke aanspraken slechts geldend kunnen worden gemaakt door indiening ter verificatie 

nog zwaarder, nu laat de Hoge Raad het beginsel dat in wederkerige overeenkomsten geen wijziging 

wordt gebracht door het faillissement zwaarder wegen.  

De Hoge Raad overweegt echter het volgende: 

‘3.6.5 In het arrest van 3 november 2006 (Nebula) ligt geen ander oordeel besloten. Dat arrest heeft 

slechts betrekking op de vraag of de curator gebonden is aan een huurovereenkomst die na het 

faillissement van de juridische eigenaar van de verhuurde zaak is aangegaan door de economisch 

eigenaar daarvan op grond van een hem daartoe door de juridische eigenaar verleende contractuele 

bevoegdheid. Die vraag is in dat arrest ontkennend beantwoord op de grond dat de mogelijkheid om 



door het aangaan van een huurovereenkomst te beschikken over zaken die behoren tot de boedel, een te 

vergaande inbreuk vormt op de gelijkheid van schuldeisers. Deze beslissing betreft een andere kwestie 

dan hier aan de orde.’ 

Met NJ-annotator Verstijlen en de door hem geciteerde Van Zanten ben ik het eens dat deze duiding van 

Nebula niet is vol te houden. In Nebula werd in niet mis te verstane bewoordingen overwogen dat de 

crediteur van een duurovereenkomst geen nakoming kan verwachten tijdens faillissement, terwijl in 

Berzona wordt geoordeeld dat die wederpartij dat in beginsel juist wel kan, tenzij de overeenkomst zelf 

de bevoegdheid aan de curator geeft om te wanpresteren. 

Met Verstijlen ben ik voorts van mening dat de redenering en motivering van de Hoge Raad in Nebula  

overtuigender zijn dan in Berzona. Daar komt nog bij dat de Hoge Raad in Berzona waarschijnlijk had 

kunnen volstaan met de constatering dat de door ABN AMRO aangedragen huur- ‘steunvordering’ 

onvoldoende was voor het aannemen van de toestand van te hebben opgehouden met betalen 

simpelweg omdat Berzona die vordering voortdurend nakwam. Het is voor de hand liggend dat die 

vordering dan niet kan bijdragen aan het oordeel dat sprake is van een toestand van te hebben 

opgehouden met betalen. De uitkomst van het Berzona-arrest is juist, maar het Nebula-arrest had 

daarvoor niet geherinterpreerd hoeven worden. 

3.3 Verkapt omgaan van de Hoge Raad? 

Het lijkt er daarmee op dat de Hoge Raad bewust heeft willen omgaan. Als wij de noot van Van 

Schilfgaarde onder Nebula volgen, is wellicht zelfs vol te houden dat het Nebula-arrest die ruimte ook 

bood. Het probleem met die redenering is dat vrijwel niemand het Nebula-arrest zo heeft uitgelegd.  

Het gevolg van Berzona is dat wij in zekere zin weer terug bij af zijn. De vraag in hoeverre de curator 

gerechtigd is aanspraken die een schuldeiser heeft op grond van een wederkerige duurovereenkomst te 

negeren, ligt weer open. Zoals Verstijlen terecht opmerkt, zijn Nebula en Berzona onverenigbaar met 

elkaar. Dat betekent dat denkbaar is dat Nebula nog gewoon staat: iedere wederpartij onder een 

duurovereenkomst kan slechts door indiening ter verificatie zijn rechten vervolgen, wat de curator een 

ongelimiteerd recht op (actieve en passieve) wanprestatie geeft.  

Wellicht geldt sinds Berzona de regel dat een huurder zijn rechten wel tegen de boedel kan inroepen 

omdat huurders nu eenmaal een sterke bescherming genieten naar Nederlands recht, maar zeker is dat 

niet. Of meent de Hoge Raad sinds Berzona dat de curator in het geheel geen recht heeft op actieve 

wanprestatie onder duurovereenkomsten? Wanneer dat zou komen vast te staan (daarvoor zal nodig 

zijn dat die vraag als zodanig aan de Hoge Raad wordt voorgelegd) kan vervolgens nog worden 

geprocedeerd over de vraag welke wanprestatie actief is, en welke wanprestatie slechts passief. Wat is 

nu precies het fundamentele verschil tussen een verbintenis die verplicht tot een dulden en de 

verbintenis die verplicht tot een doen? Wat zijn de grenzen aan de partijautonomie als het om 

herformulering van doe-verbintenissen tot duld-verbintenissen gaat? 

De praktijk doet er in de tussentijd verstandig aan om bij vragen als die naar de inroepbaarheid van een 

licentie tegen de curator van de licentiegever, het Nebula-arrest tot uitgangspunt te blijven nemen. In 



de eerste plaats is het maar de vraag of het niet honoreren van rechten uit de licentie moet worden 

gezien als actieve wanprestatie (verplicht een licentie de licentiegever tot een doen of slechts tot een 

dulden?). In de tweede plaats blijft onduidelijk of de positie van de licentienemer meer te vergelijken is 

met iemand die betaling uit de boedel wil (en dus op indiening ter verificatie is aangewezen) of met die 

van een huurder (die recht heeft op nakoming ten laste van de boedel). In de derde plaats is onduidelijk 

of Berzona überhaupt standhoudt (of dat Nebula nog onverkort het geldende recht weergeeft).20 

Ook in dit geval meen ik dat een andere oplossing mogelijk was geweest. Zoals opgemerkt, was het 

mogelijk geweest om in Berzona tot de juiste uitkomst te komen zonder de hier boven besproken 

overweging over het Nebula-arrest. De Hoge Raad had kunnen volstaan met de constatering dat de door 

ABN AMRO ten tonele gevoerde vordering uit de huurovereenkomst onvoldoende was om aan te 

nemen dat de schuldenaar in de voor faillietverklaring vereiste toestand verkeerde. In een overweging 

ten overvloede had de Hoge Raad vervolgens eventueel kunnen aangeven dat hij in de toekomst terug 

zal komen op een of meer aspecten van het Nebula-arrest. Daarmee zou hij de rechtspraktijk in de 

gelegenheid stellen alvast op een toekomstig omgaan te anticiperen. Het volhouden dat van een 

omgaan geen sprake is, is daarbij minder gelukkig omdat daaraan het risico is verbonden van het 

creëren van moeilijk oplosbare juridische knopen. Dat laatste is ongunstig voor de rechtszekerheid. 

4. Het ontstaansmoment van de regresvordering 

4.1 Brandao, Joral en Bannenberg21 

Wanneer ontstaat de regresvordering van degenen die zich borg heeft gesteld voor de schuld van een 

ander? Is dat het moment waarop de borgtocht wordt aangegaan, of ontstaat die regresvordering pas 

nadat de borg ook daadwerkelijk heeft betaald?  

In de literatuur werd, onder meer door Faber, op goede gronden betoogd dat een dergelijke 

regresvordering pas ontstond op het moment dat de borg daadwerkelijk had betaald. De 

regresvordering is in deze redenering tot dat moment toekomstig.22 De Hoge Raad ging in de drie hier 

besproken arresten echter uit van een andere opvatting, namelijk dat die regresvordering 

voorwaardelijk reeds bestaat vanaf het moment van het aangaan van de borgtocht. Dat kan onder meer 

worden aangetoond aan de hand van het arrest Bannenberg q.q./NMB-Heller. Het ging daar om de (in 

dit verband minder relevante) vraag of een zogenaamd overwaarde-arrangement geldig is. Bij dergelijke 

arrangementen beogen aan elkaar gelieerde financiers overwaarde in het zekerhedenpakket dat aan 

hen is verschaft door een gezamenlijke debiteur, aan elkaar ten goede laten komen. De Hoge Raad 

oordeelde als volgt: 

                                                           
20 Verstijlen houdt er rekening mee dat Berzona een vergissing is. Ik doe dat ook. 
21 HR 3 mei 2002, NJ 2002, 393 m.nt. P. van Schilfgaarde (Brandao/Joral), HR 3 juni 1994, NJ 1995, 340 m.nt. H.J. 
Snijders (Antillen/Komdeur q.q.) en HR 9 juli 2004, NJ 2004, 618 m.nt. P. van Schilfgaarde en JOR 2004, 222, m.nt. 
JJvH (Bannenberg q.q./NMB-Heller). 
22 N.E.D. Faber, ‘Enige beschouwingen over het ontstaan van regresvorderingen’, NTBR 1995, p. 35-40, Asser/Van 
Schaick 2004, nr. 235. Zie ook: E. Koops, ‘Het ontstaansmoment van borgenregres naar aanleiding van HR 6 juni 
2008, RvdW 2008, 594 (Satisfactorie)’, NTBR 2009-03, 15, p. 116-124. 



‘De zojuist kort beschreven constructie van het overwaarde-arrangement komt noch naar de inhoud, 

noch naar de strekking daarvan in strijd met enige regel of beginsel van goederenrecht of 

faillissementsrecht. 

Ingevolge dit arrangement wenst NMB zich na de faillietverklaring van ICT op door laatstgenoemde aan 

haar verpande vorderingen te verhalen ter zake van de regresvordering die ten tijde van de 

faillietverklaring van ICT voorwaardelijk reeds bestond (vgl. HR 3 mei 2002, nr. R 00/110, NJ 2002, 393 en 

HR 3 juni 1994, nr. 8412, NJ 1995, 340). Aangezien ingevolge art. 3:231 lid 1 BW een pandrecht zelfs voor 

een toekomstige vordering kan worden gevestigd, is dit ook mogelijk voor een reeds onder opschortende 

voorwaarde bestaande vordering.’ 

 

De borg heeft volgens dit arrest, waarin nog maar eens expliciet wordt verwezen naar de twee andere in 

het kopje van deze paragraaf genoemde arresten, dus een ‘regresvordering die ten tijde van de 

faillietverklaring van ICT voorwaardelijk reeds bestond’. 

 
4.2 ASR/Achmea23 

In het arrest ASR/Achmea lijkt het er sterk op dat de Hoge Raad (gedeeltelijk) terugkomt op die 

rechtspraak. Het gin gom een arrest waarin de vraag naar de verjaring van de regresvordering centraal 

stond: 

‘3.6 Met betrekking tot de vraag op welk moment een regresvordering uit hoofde van art. 6:10 ontstaat, 

wordt het volgende overwogen. De tekst van art. 6:10 lid 2 ("De verplichting tot bijdragen (...) komt op 

iedere medeschuldenaar te rusten") en van art. 6:11 lid 1 en 3 ("op het tijdstip van het ontstaan van de 

verplichting tot bijdragen") wijst erop, mede in het licht van de in de conclusie van de plaatsvervangend 

Procureur-Generaal onder 12 geciteerde passages uit de parlementaire geschiedenis, dat de 

regresvordering pas ontstaat indien de hoofdelijk verbonden schuldenaar de schuld voldoet voor meer 

dan het gedeelte dat hem aangaat. Deze betaling door de hoofdelijk verbonden schuldenaar is dan ook 

niet een voorwaarde in de zin van art. 6:21 BW (voorwaardelijke verbintenis), maar een wettelijke 

voorwaarde voor het ontstaan van de regresvordering. Daarop wijst ook het bestaan van de art. 6:8 en 

7:865 BW, die overbodig zouden zijn indien de hoofdelijk verbonden schuldenaar reeds voor de betaling 

een (voorwaardelijk) schuldeiser van zijn medeschuldenaren zou zijn; vgl. Parl. Gesch. Boek 6, blz. 102, en 

Parl. Gesch. Boek 7, blz. 462. Daarom moet, anders dan wel is afgeleid uit een aantal eerdere uitspraken 

van de Hoge Raad (HR 3 juni 1994, LJN ZC1386, NJ 1995/340, HR 3 mei 2002, LJN AD9618, NJ 2002/393, 

en HR 9 juli 2004, LJN AO7575, NJ 2004/618), tot uitgangspunt dienen dat de regresvordering van een 

hoofdelijk verbonden schuldenaar pas ontstaat op het moment dat hij de schuld aan de schuldeiser 

voldoet voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat.’24 
 

4.3 Verkapt omgaan van de Hoge Raad 

In hun JOR-noot onder het arrest vatten Faber en Vermunt als volgt samen:  

                                                           
23 HR 6 april 2012, JOR 2014, 172 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (ASR/Achmea). 
24 Onderstreping niet in origineel. 



‘De Hoge Raad doet alsof zijn eerdere arresten verkeerd zijn uitgelegd en wil ons doen geloven dat hij in 

het verleden nimmer anders heeft geoordeeld! Dat dit een weinig fraaie en doorzichtige poging tot 

geschiedvervalsing is, behoeft geen betoog.’ 

Dat is een wel erg straffe uitspraak, maar er zit tegelijkertijd wel een flinke kern van waarheid in. 

Opvallend daarbij is dat het resultaat van de uitspraak (dat de regresvordering nog niet was verjaard) 

waarschijnlijk ook langs andere weg had kunnen worden bereikt. De Hoge Raad had, net als in de andere 

in deze bijdrage besproken arresten, kunnen kiezen voor een (aankondiging van) een expliciet omgaan, 

zonder dat hij tot een andere uitkomst had hoeven komen. Om de reeds eerder besproken redenen had 

het mijn voorkeur genoten wanneer hij voor die aanpak had gekozen.25 

Het is tijd geworden de balans op te maken. 

5. Conclusies 

De stelling dat de Hoge Raad op drift is op het terrein van het goederen-en insolventierecht, is wellicht 

enigszins overdreven. Maar het valt niet te ontkennen dat hij de laatste paar jaar een aantal uitspraken 

heeft gedaan die door de juridische literatuur en praktijk in meer of mindere mate als 

verrassingsuitspraak zijn gepercipieerd. Opvallend daarbij is dat er de Hoge Raad veel aan gelegen lijkt te 

zijn om vol te houden dat hij niet is omgegaan. Een gevolg van die benadering is dat het omgaan min of 

meer verkapt geschiedt en dat de Hoge Raad zichzelf het instrument ontneemt om een voorgenomen 

omgaan vooraf aan te kondigen zodat de rechtspraktijk zijn doen en laten daarop kan afstemmen. 

Deze ontwikkeling geeft te denken. Ook in een scenario waarin de rechtspraak van de Hoge Raad door 

de praktijk verkeerd geïnterpreteerd is, leiden verrassingsuitspraken tot een onwenselijke situatie. De 

praktijk richt zich naar de uitspraken van de Hoge Raad. Onoverdraagbaarheidsbedingen in 

overeenkomsten die zijn geformuleerd als een verbod, zijn door curatoren en banken ‘behandeld’ alsof 

zij goederenrechtelijke werking hebben. De praktijk heeft maatregelen genomen om de gevolgen van 

het Nebula-arrest te mitigeren en heeft daarbij kostbare constructies in het leven geroepen om in die 

gevallen waarin zij niet kunnen leven met de potentiële gevolgen van dat arrest, andere maatregelen te 

nemen.26  

Gesteggel over de juistheid van uitspraken van de Hoge Raad hoort erbij. Er zijn talloze kwesties te 

vinden waarbij een deel van de literatuur de rechtspraak omhelst, terwijl anderen menen dat de Hoge 

Raad de weg volledig kwijt is geraakt.27 En toch meen ik dat er de laatste tijd sprake is van een aantal 

                                                           
25 Wellicht heeft de Hoge Raad bedoeld aan te geven dat de oude rechtspraak op het terrein van de 
regresvordering niet geheel over boord wordt gezet. Zie daarvoor de noot van Verstijlen onder het Berzona-arrest 
(NJ 2014/407), onder 12. Dan zou de Hoge Raad juist hebben willen voorkomen dat partijen al te veel zouden gaan 
sleutelen in bestaande rechtsrelaties. Enerzijds blijft dit een punt waarop alleen gespeculeerd kan worden, 
anderzijds is het maar de vraag of partijen hiermee beter af zouden zijn. 
26 Gedacht kan worden aan de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan een stichting om te voorkomen 
dat een licentienemer last zou hebben van het faillissement van diens licentiegever.  
27 Een goed voorbeeld is de rechtspraak over girale betalingen ten laste van een positief saldo rond de 
faillissementsdatum van de rekeninghouder. Met name Faber is daarover erg kritisch, anderen, waaronder ikzelf 
hebben minder moeite met de lijn die de Hoge Raad in die kwestie volgt, zie: HR 28 april 2006, JOR 2006, 223 m.nt. 



uitspraken op het terrein van het goederen- en insolventierecht die door een groot deel van de 

literatuur en rechtspraktijk worden ervaren als ten minste controversieel. Dat is onwenselijk, want 

daarmee komt de rechtszekerheid onder druk te staan. 

Nu zou men kunnen zeggen dat het verkeerd interpreteren van die rechtspraak voor rekening van hen 

komt die menen een interpretatie te moeten geven. In zekere zin is dat ook zo. Toch meen ik dat de 

wijze waarop de Hoge Raad tot de (in alle gevallen juiste) uitkomst van de hier besproken zaken is 

gekomen, voor verbetering vatbaar is.28 

Wanneer de Hoge Raad constateert dat de juridische gemeenschap zijn uitspraak verkeerd heeft 

geïnterpreteerd, zou het goed zijn als hij daarmee rekening houdt in de uitspraak waarin hij dat 

corrigeert. Dat kan door in ieder geval expliciet om te gaan en door in gevallen waarin dat mogelijk is dat 

omgaan vooraf aan te kondigen (dit keer doen we het nog op manier A, maar de volgende keer wordt 

het B), zodat de praktijk gelegenheid wordt geboden zich aan te passen aan die lijn.29 

                                                           
NEDF (Huijzer q.q./Rabobank) en HR 23 maart 2012, JOR 2012, 236 m.nt. N.E.D. Faber (ING Bank NV/Manning 
q.q.). Zie over dat laatste arrest ook de noot van P. van Schilfgaarde in NJ 2012/421. 
28 Hier ligt wellicht een uitdaging voor hen die zich met de methoden van de rechtswetenschap bezighouden. Zijn 
er methoden te ontwikkelen waardoor miscommunicaties, die nu eenmaal inherent zijn aan een vak waarin 
tekstinterpretatie belangrijk is, kunnen worden geminimaliseerd? 
29 In de in deze bijdrage besproken arresten Coface Finanz/Intergamma en Berzona was dit naar mijn inschatting 
goed mogelijk en ook wenselijk geweest. Ook in ASR/Achmea bestond de mogelijkheid, de noodzaak was wellicht 
iets minder groot.  


