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11.1  

1 Inleiding

 

1.1 Introductie van het onderwerp

De kredietcrisis die in 2008 om zich heen greep, liet de markt voor commercieel 
vastgoed niet onberoerd. De Nederlandsche Bank sprak in haar kwartaalbericht 
van december 2009 van een omslag op die markt, omdat zich plotseling forse 
prijsdalingen voordeden bij zowel kantoor- als winkelpanden, woningen en be-
drijfsgebouwen.1	Dergelijke	panden	zijn	‘commercieel	vastgoed’	als	zij	door	de	
eigenaar worden aangehouden vanwege de inkomsten die de panden opleveren, 
bijvoorbeeld door ze te verhuren. Het vastgoed wordt niet door de eigenaar zelf 
gebruikt.

Waardedaling van dit vastgoed zorgt er in de eerste plaats voor dat het vermogen 
van	de	eigenaar	afneemt.	Is	het	vastgoed	daarnaast	met	vreemd	vermogen	gefi-
nancierd,	dan	vertaalt	de	waardedaling	zich	voor	de	financier	 in	een	verhoogd	
aflossingsrisico.	Dat	risico	verwezenlijkt	zich	bijvoorbeeld	bij	het	einde	van	de	
looptijd van een krediet. De eigenaar zal op dat moment op zoek moeten naar 
herfinanciering.	Het	zal	echter	lastig	zijn	om	voor	het	volledige	bedrag	herfinan-
ciering	te	vinden	als	de	te	financieren	panden	minder	waard	zijn	geworden.2 En 
zonder	herfinanciering	is	de	kans	groot	dat	de	eigenaar	zijn	lening	niet	tijdig	aan	
de	financier	kan	terugbetalen.3 De economische tegenwind vergroot bovendien 
het	risico	dat	rente-	en	aflossingstermijnen	niet	meer	worden	betaald.	Het	is	im-
mers niet ondenkbaar dat de vastgoedeigenaar/kredietnemer door de economi-

1	 DNB	Kwartaalbericht	december	2009,	p.	66	e.v.,	in	het	bijzonder	Grafiek	3	op	p.	67.	De	crisis	hield	nog	enkele	
jaren aan en leek pas in 2013 zijn hoogtepunt te hebben.

2 DNB Kwartaalbericht december 2009, p. 66 e.v.
3 De totale omvang van de met het hypotheekrecht verzekerde vordering volgt uit de omschrijving daarvan in de 

hypotheekakte (art. 3:260 lid 1 BW). Die vordering bestaat doorgaans uit méér dan de verstrekte lening alleen 
(de hoofdsom); zie voor de dekking van de verschuldigde rente ook art. 3:263 BW. Van Mierlo omschrijft enke-
le standaardtypen hypotheken waarbij het hypotheekrecht tevens is gevestigd voor toekomstige vorderingen van 
de	financier	op	de	hypotheekgever,	zoals	bij	een	bankhypotheek	(Asser/Van	Mierlo	3-VI	2016/293).
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sche malaise ook zelf in betalingsproblemen raakt en daardoor de vorderingen 
van	zijn	schuldeisers	–	waaronder	die	van	zijn	financier	–	niet	meer	kan	voldoen.4

Die situatie, waarin een kredietnemer niet meer kan voldoen aan zijn betalings-
verplichtingen, komt natuurlijk niet alleen in tijden van crisis voor. Een terugbe-
talingsrisico	 bestaat	 ook	 onder	 ‘normale’	 economische	 omstandigheden.	 Ge-
woonlijk	 wordt	 dat	 risico	 door	 financiers	 afgedekt	 met	 zekerheden.	 Bij	
financiering	van	vastgoed	moet	dan	vooral	worden	gedacht	aan	het	vestigen	van	
een hypotheekrecht: een goederenrechtelijk zekerheidsrecht op het vastgoed 
zelf.5	Zo’n	hypotheekrecht	geeft	de	financier	onder	meer	een	 recht	van	parate	
executie.6	Dat	houdt	in	dat	de	financier	bij	verzuim	van	de	kredietnemer	het	ver-
hypothekeerde vastgoed zonder rechterlijke tussenkomst mag verkopen.7 Hij 
mag zich vervolgens met voorrang boven de andere schuldeisers op de ver-
koopopbrengst verhalen.8

Deze verkoopbevoegdheid bleek echter tijdens de crisis niet altijd voldoende 
zekerheid te bieden.9 Door de forse waardedalingen was het vastgoed niet zelden 
‘onder	water’	komen	te	staan:	de	waarde	was	zo	ver	gedaald,	dat	deze	lager	was	
geworden dan het bedrag van de verzekerde vordering. In dat geval brengt een 
executieverkoop niet genoeg op om die schuld volledig af te kunnen lossen. Na 
verkoop resteert dan een onverzekerde – en meestal onverhaalbare – restvorde-
ring	op	de	kredietnemer	en	bijbehorende	verliezen	voor	de	financier.10 Een (exe-
cutie)verkoop	is	in	die	situatie	daarom	noch	in	het	belang	van	de	financier,	noch	
de kredietnemer of zijn overige schuldeisers. Eigenlijk wordt alleen de executie-
koper er beter van: hij verkrijgt het vastgoed immers tegen een lage (executie)
prijs.

4	 Het	uitblijven	van	betaling	raakt	niet	alleen	de	financier	zelf.	Deze	‘non-performing loans’,	leningen	waarop	kort	
gezegd	niet	(meer)	wordt	betaald,	worden	in	verband	gebracht	met	financiële	(in)stabiliteit	op	de	kapitaalmark-
ten.	Vanwege	deze	invloed	van	de	commercieel	vastgoedmarkt	op	de	financiële	stabiliteit	binnen	Nederland	en	
Europa	(Zie	ECB	Commercial	Property	Markets	2008,	p.	14	e.v.)	zijn	via	het	publiekrecht	(financieel	toezicht)	
al	verschillende	maatregelen	genomen	om	de	risico’s	die	(met	name	systeem)banken	lopen,	te	reduceren.	Zo	zijn	
op zowel nationaal als Europees niveau onder meer zogenaamde Asset Quality Reviews (AQR) uitgevoerd, die 
hoofdzakelijk beogen de boekwaarde van onder meer commercieel vastgoed(leningen) in overeenstemming te 
brengen met de werkelijke waarde. Zie Kamerstukken II 2012-2014, 33260, nr. 1-4 (Waardering Commercieel 
Vastgoed), ECB Eindverslag van de alomvattende beoordeling 2014, ECB Asset Quality Review Phase 2 manu-
al, par. 5.6, te raadplegen via www.bankingsupervision.europa.eu. Ondanks het einde van de crisis staat (waar-
dering van) commercieel vastgoed nog steeds op de toezichtsagenda van de ECB, zie ECB Banking Supervision 
2018 (te raadplegen via www.bankingsupervision.europa.eu). Zie over deze toezichtsmaatregelen onder meer 
Kastelein 2014, par. 13.2, Nuij 2013, Nuij 2014 en Bierens 2014.

5 Maar ook persoonlijke zekerheden (garanties/borgstellingen), pandrecht op huurvorderingen en aandelen (als 
het vastgoed in een besloten vennootschap gehouden wordt) zijn gebruikelijke zekerheden bij commercieel 
vastgoed,	zie	Van	’t	Hooft	2016,	p.	12.

6 Art. 3:268 BW.
7 Van Mierlo hekelt deze omschrijving (Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/156), maar gebruikt hem zelf ook om de 

verkoopbevoegdheid van pand- en hypotheekhouder te omschrijven (Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/3.1.I). Waar 
het strikt genomen om gaat, is dat voorafgaand aan de verkoop geen (executoriaal) beslag hoeft te worden ge-
legd, noch een executoriale titel hoeft te worden gehaald. Zie Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 544 en 
uitvoeriger Verstijlen 2013, nr. 20.

8 Art. 3:278 BW.
9	 Van	’t	Hooft	2016,	p.	10.	Vgl.	in	het	licht	van	Europese	harmonisatie	van	het	hypotheekrecht	Sagaert	2013.
10 Om het even of dit gebeurt door verkoop aan een derde, of door verkoop aan een zogeheten stroppendochter: ook 

in dat laatste geval wordt het verkoopverlies afgeschreven.
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De crisis heeft hiermee een zwakte van het Nederlandse hypotheekrecht aan het 
licht gebracht.11 Door een (vermeend) gebrek aan alternatieven voor verkoop 
staat een hypotheekhouder in een slechte verkoopmarkt met zijn rug tegen de 
muur; hij kan in feite weinig anders doen dan verlies nemen. Dat werpt de vraag 
op of uitwinning door een hypotheekhouder niet ook op andere manieren moge-
lijk zou zijn, waarbij dat verlies kan worden voorkomen of beperkt. Oftewel: zijn 
er naast verkoop nog andere bevoegdheden of instrumenten die eraan kunnen 
bijdragen dat een hypotheekhouder – óók onder slechtere economische omstan-
digheden – een zo groot mogelijk deel van zijn hypothecaire vordering krijgt te-
rugbetaald?

Gelet op de huidige stabilisering van de (commercieel) vastgoedmarkten,12 is die 
vraag op dit moment minder prangend.13 Maar vanwege de cyclische aard van de 
economie zullen zich ook in de toekomst perioden van prijsdaling voordoen en 
krijgen hypotheekhouders mogelijkerwijs weer te maken met onderdekking. 
Daarnaast beïnvloeden ook andere factoren de vraag naar commercieel vastgoed. 
Zo	vermindert	een	toenemende	mate	van	thuis-	en	flexwerken	de	vraag	naar	kan-
toorruimte en laat online winkelen de vraag naar fysieke winkelruimte afnemen.14 
Een hypotheekhouder kan zich daarom ook in economisch betere tijden gecon-
fronteerd zien met waardedaling van zijn onderpand, waardoor ook in die geval-
len alternatieven voor een verliesgevende verkoop verlichting zouden kunnen 
brengen.

1.2 Commercieel vastgoed

Hoewel het voorgaande (in meer of mindere mate) opgaat bij zowel een hypo-
theekrecht op commercieel vastgoed als een hypotheekrecht op particulier vast-
goed voor eigen gebruik, is dit proefschrift uitsluitend gericht op commercieel 
vastgoed. In de Nederlandse literatuur over hypothecaire bevoegdheden is hier-
voor relatief weinig aandacht. De focus ligt vaak (bedoeld of onbedoeld) op een 
hypotheekrecht op woningen met een particulier (consument) als hypotheekge-

11 In 2017 heeft de ECB een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden om de hoeveelheid ‘non-performing 
loans’	(zie	voetnoot	4)	in	de	lidstaten	te	kunnen	terugbrengen:	ECB Stocktake of national supervisory practices 
and legal frameworks, juni 2017. Een onderdeel hiervan is een onderzoek naar de mogelijkheden van uitwinning 
van	zekerheden.	Het	Nederlandse	hypotheekrecht	wordt	daarin	niet	als	‘obstakel’	gezien	voor	het	terugbetaald	
krijgen van vorderingen (zie annex XV The Netherlands). Dit is anders in verschillende (met name Zuid-Euro-
pese) lidstaten (Cyprus, Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, maar ook Ierland en Slovenië), waar een buiten-
gerechtelijke verkoopprocedure geheel ontbreekt en uitwinning jaren in beslag kan nemen. De introductie van 
een	‘gemeenschappelijke	procedure	voor	de	versnelde	buitengerechtelijke	uitwinning	van	zekerheden	(AECE)’	
is daarom een van de speerpunten van het voorstel voor een Richtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en 
de	uitwinning	van	zekerheden,	COM	(2018),	135.	Een	positieve	bevinding	is	dat	het	Nederlandse	recht	zo’n	
buitengerechtelijke	procedure	al	heeft,	zodat	dit	‘geen	obstakel	vormt’	voor	terugbetaling.	Dat	de	uitwinnings-
procedure	zelf	geen	obstakel	vormt,	lijkt	me	echter	een	minimale	bestaansvoorwaarde	voor	een	effectief	zeker-
heidsrecht, en zegt weinig over de mogelijke ruimte om het Nederlandse hypotheekrecht verder te verbeteren.

12	 DNB	Overzicht	Financiële	Stabiliteit,	najaar	2017,	p.	21	en	32;	DNB	spreekt	hier	nog	over	een	‘positief	senti-
ment’,	maar	waarschuwt	in	de	tweede	helft	van	2018	voor	nieuwe	risico’s.	Zie	DNB	Overzicht	Financiële	Sta-
biliteit, najaar 2018, p. 20 e.v.

13 Ook in geval van overwaarde hebben (de meeste) betrokken partijen, zoals de hypotheekgever en diens schuld-
eisers, belang bij een zo hoog mogelijke opbrengst uit het vastgoed.

14 DNB Overzicht Financiële Stabiliteit, najaar 2015, p. 27 e.v.
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ver.15 Het onderhavige onderzoek beoogt in deze lacune te voorzien; commerci-
eel vastgoed wordt juist als uitgangspunt genomen.16 Daarbij wordt uitgegaan 
van de volgende eigenschappen van commercieel vastgoed, die in geval van par-
ticulier vastgoed ontbreken.

Ten	eerste	zijn	bij	de	financiering	van	commercieel	vastgoed	twee	commerciële,	
professionele	partijen	betrokken.	Enerzijds	de	financier	 en	anderzijds	de	vast-
goedondernemer. Deze laatste is meestal een speciaal daarvoor opgerichte ven-
nootschap (SPV).17 Deze partijen onderhandelen over het krediet; over de hoogte 
daarvan en de voorwaarden waartegen het geld wordt uitgeleend. De overeen-
komst die uiteindelijk wordt gesloten is een resultaat van deze onderhandelingen. 
Het is niet ongebruikelijk dat beide partijen worden bijgestaan door juridisch 
adviseurs en de kredietnemer is in deze verhouding niet altijd de zwakste partij.18

Daarnaast	zijn	de	partijbelangen	die	bij	financiering	van	commercieel	vastgoed	
voorop	 staan	hoofdzakelijk	financieel	van	 aard.	Dit	 is	 anders	bij	woonruimte,	
waar ook persoonlijke belangen een rol spelen. Als bijvoorbeeld een particuliere 
gezinswoning wordt ontruimd, is de hypotheekgever zijn huis kwijt en komt hij 
op straat te staan. Bij commercieel vastgoed raakt een ontruiming de hypotheek-
gever	vooral	financieel,	hij	raakt	(de	controle	over)	zijn	inkomsten	kwijt.	Dit	kan	
een rol spelen wanneer een belangenafweging moet worden gemaakt.19 Maar het 
kan ook worden meegenomen bij de vraag of er altijd rechterlijke goedkeuring 
moet worden verkregen vóórdat een hypotheekhouder zijn bevoegdheden mag 
uitoefenen. De mogelijkheid om bij onregelmatigheden achteraf schadevergoe-
ding te vorderen is wellicht afdoende.

Tot slot is kenmerkend voor commercieel vastgoed dat het hypotheekobject op 
zichzelf een onderneming vormt. De huuropbrengsten uit het vastgoed zijn voor 
de hypotheekgever zijn belangrijkste (en in geval van een SPV de enige) inkom-
stenbron.20 Met die inkomsten moeten alle lasten met betrekking tot het vastgoed 

15 Zie onder meer Visser (2009, 2011a, 2011b, 2013a, 2013b en 2016), Biemans 2017, Van Mierlo e.a. 2009 en 
Oostrom-Streep 2014, waarin (al dan niet ingegeven door de aard van het besproken onderwerp) vooral wordt 
ingegaan op hypotheekrechten op woningen. Regelmatig wordt vastgoed voor eigen gebruik impliciet als uit-
gangspunt	genomen,	bijvoorbeeld	als	het	‘onder	zich	nemen’	van	art.	3:267	lid	2	BW	met	ontruimen	gelijkge-
steld wordt (hierna hoofdstuk 6), zie bijvoorbeeld Asser/Van Mierlo 3-IV 2016/387, Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 
2012, p. 635 en Van Velten 2015, p. 723. Ook in wet- en regelgeving is meer aandacht voor woninghypotheken, 
zie de recent geïmplementeerde Richtlijn 2014/17EU inzake hypothecair consumentenkrediet (afd. 7.2B.3 BW) 
en de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband 
met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroeren-
de zaken, Stb. 2014, 352 (hierna: Wet executieveilingen 2015). Er zijn evenwel ook uitzonderingen, zie Philips 
2014,	Struycken	&	Wijnstekers	2016	en	Van	’t	Hooft	2016.

16 In 2010 was in totaal 197 miljard euro in deze markt geïnvesteerd, waarvan 74 miljard vreemd vermogen. Zie 
Kamerstukken II 2011/12 33260, nr. 1, p. 3. Dit bedrag is sindsdien hoogstwaarschijnlijk gestegen; over de afge-
lopen	jaren	rapporteerden	verschillende	marktpartijen	‘recordbeleggingen’	in	vastgoed.	Zie	bijvoorbeeld	NVM	
Vastgoedmarkt in beeld 2017 en http://www.jll.nl/netherlands/nl-nl/nieuws/986/groei-vastgoedsector-zet-door-
in-2018-na-recordjaar-2017 (laatst geraadpleegd op 29 april 2018).

17	 Van	’t	Hooft	2016,	p.	10-11.
18 McFarlane, Hopkins & Nield 2012, p. 1072.
19 Aan het inroepen van sommige hypothecaire bevoegdheden gaat naar Nederlands recht expliciet een belangen-

afweging	vooraf,	zie	bijvoorbeeld	de	beheerbevoegdheid	van	art.	3:267	BW	waarvoor	een	‘ernstige	tekortko-
ming’	is	vereist	(zie	verder	par.	6.5.2).	Verder	kan	een	zekere	mate	van	onevenredigheid	tussen	de	betrokken	
belangen leiden tot misbruik van recht (art. 3:13 BW); in die zin moet bij het uitoefenen van alle (hypothecaire) 
bevoegdheden een belangenafweging worden gemaakt.

20 Hilbers & Nijskens 2016, p. 92-93.
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worden	voldaan,	waaronder	nadrukkelijk	begrepen	de	 rente-	 en	 aflossingsver-
plichtingen die de hypotheekgever aan de hypotheekhouder verschuldigd is. De 
hypotheekhouder wordt dan ook (indirect) uit het verhypothekeerde vastgoed 
zelf betaald. Hierin schuilt een belangrijk verschil met particulier onroerend 
goed, waarbij de inkomsten van de eigenaar extern worden verkregen (zoals loon 
uit arbeid of winst uit onderneming). De verhuur van commercieel vastgoed is 
als inkomstenbron dus enerzijds bepalend voor de kredietwaardigheid van de 
hypotheekgever. Maar de verhuur(baarheid) van het vastgoed hangt anderzijds 
ook nauw samen met de waarde van het vastgoed zelf.21 De prijs die een eventu-
ele (executie)koper wil betalen, is vooral afhankelijk van de opbrengsten die hij 
in de toekomst uit het vastgoed verwacht te ontvangen. Een hypotheekhouder 
van commercieel vastgoed heeft hierdoor een dubbel belang bij een goede ex-
ploitatie van het vastgoed, waardoor controle over het vastgoed en de verhuur 
daarvan voor hem van grote waarde kunnen zijn.

Er is dus een aantal punten waarop commercieel vastgoed van particulier vast-
goed verschilt. Dit heeft zijn weerslag op het toepassingsbereik van hypothecaire 
bevoegdheden	en	de	invulling	die	daaraan	gegeven	kan	worden.	Deze	specifieke	
kenmerken van commercieel vastgoed worden daarom in dit onderzoek meege-
nomen bij de analyse van die bevoegdheden.

1.3 Rechtsvergelijking met Engels recht

Dit onderzoek naar hypothecaire bevoegdheden is rechtsvergelijkend ingesto-
ken. Het Engelse hypotheekrecht is nadrukkelijk als vertrekpunt gekozen. Ver-
kennend vooronderzoek liet zien dat het Engelse hypotheekrecht méér en ruime-
re bevoegdheden kent dan het Nederlandse hypotheekrecht. Daardoor vormt het 
Engelse hypotheekrecht een interessante inspiratiebron bij de vraag op welke 
manieren een hypotheekhouder terugbetaling van een hypothecaire vordering 
kan bewerkstelligen. In het meerdere dat het Engelse recht ten opzichte van het 
Nederlandse	 recht	 te	 bieden	 heeft,	 zouden	mogelijke	 ‘nieuwe’	 uitwinningsbe-
voegdheden kunnen worden gevonden, dat wil zeggen mogelijkheden die (nog) 
niet binnen de huidige kaders van het Nederlandse hypotheekrecht passen.

Om	te	beoordelen	of	de	gevonden	Engelse	bevoegdheden	daadwerkelijk	‘nieuw’	
zijn, zijn de bestaande Nederlandse hypothecaire bevoegdheden grondig doorge-
licht. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar de beheersbevoegdheid van een hypo-
theekhouder en de bevoegdheid tot het onder zich nemen van het onderpand.22 
Een combinatie van die bevoegdheden lijkt op het eerste oog een bruikbaar alter-
natief voor verkoop te zijn, maar in de praktijk komen deze bevoegdheden niet 
goed uit de verf.23 Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat onduidelijkheid 

21 Hilbers & Nijskens 2016, p. 92-93.
22 Art. 3:267 BW.
23 Struycken & Wijnstekers 2016, p. 40.
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bestaat over de invulling ervan.24 Er is bijvoorbeeld geen eenduidig antwoord op 
de vraag wat de precieze omvang van deze bevoegdheden is, welke (aansprake-
lijkheids)risico’s	de	hypotheekhouder	 loopt,25 of hij wel of niet bevoegd is de 
hypotheekgever te vertegenwoordigen, of hij de gemaakte kosten op de hypo-
theekgever mag verhalen en of sprake is van enig toezicht op het handelen van de 
hypotheekhouder.	Het	is	op	zichzelf	niet	verwonderlijk	dat	financiers	terughou-
dend zijn met het inroepen van bedingen waarvan zij de gevolgen niet kunnen 
overzien.

Op veel van deze (maar ook nog andere) vragen heeft het Engelse recht wél een 
antwoord. Daarbij is vooral van belang dat in de Engelse literatuur over het hy-
potheekrecht commercieel vastgoed een prominente plaats inneemt. Daardoor is 
de Engelse literatuur, en de daarin besproken jurisprudentie, rijk aan informatie 
en voorbeelden over de wijze waarop verschillende hypothecaire bevoegdheden 
op commercieel vastgoed kunnen worden toegepast. Een vergelijking met het 
Engelse hypotheekrecht levert daarom méér op dan alleen nieuwigheden op het 
terrein van hypothecaire bevoegdheden. Voor zover de Engelse hypothecaire be-
voegdheden al een Nederlandse equivalent hebben, en in die zin voor het Neder-
landse	recht	dus	niet	‘nieuw’	zijn,	kan	worden	geleerd	van	de	wijze	waarop	zij	in	
de Engelse commercieelvastgoedpraktijk toepassing vinden. Aan de hand daar-
van kunnen de vergelijkbare Nederlandse bevoegdheden mogelijk verder worden 
ingekleurd en ingekaderd, waardoor meer duidelijkheid wordt verkregen over de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van het uitoefenen van die bevoegdheden. 
Dit maakt de bestaande Nederlandse hypothecaire bevoegdheden bruikbaar als 
alternatief voor verkoop zonder dat hiervoor (ingrijpende) wetswijzigingen no-
dig zijn.

Een laatste punt dat bij het bestuderen van het Engelse hypotheekrecht is opge-
vallen,	is	de	flexibiliteit	van	het	Engelse	hypotheekrecht.26 Er bestaat naar En-
gels recht weliswaar een algemene wettelijke regeling voor het hypotheekrecht, 
maar zij is basaal en bovendien van regelend recht. Met name commerciële 
partijen hebben een ruime mate van partijautonomie en contractsvrijheid en zij 
bepalen grotendeels zelf welke bevoegdheden de hypotheekhouder op welk 
moment toekomen en onder welke voorwaarden de hypotheekhouder deze ook 
daadwerkelijk mag uitoefenen.27 Hier tekent zich een belangrijk verschil af met 
het Nederlandse recht. Hoewel ook het Nederlandse hypotheekrecht in een alge-
mene wettelijke regeling is neergelegd, biedt deze aanmerkelijk minder ruimte 
voor partijen om zelf invulling aan de hypothecaire bevoegdheden te geven.28 

24 Zie bijvoorbeeld Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386, waarin Van Mierlo wijst op onenigheid met betrekking tot de 
voorwaarden waaronder een beheersbeding mag worden ingeroepen, onduidelijkheid over de omvang van de 
beheerbevoegdheden en de (in)directe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de hypotheekhouder bij be-
heershandelingen.

25 Struycken & Wijnstekers 2016.
26	 Flexibiliteit	wordt	wel	als	een	van	de	‘deugden’	(principles) van een zekerhedenstelsel gezien, zie Calnan 2015, 

p. 452 e.v. Calnan verwijst naar CLLS Financial Law Committee discussion paper: Secured Transactions Re-
form (te raadplegen via www.citysolicitors.org.uk), waarin deze principles te vinden zijn op p. 6. De oorsprong 
van	de	flexibiliteit	van	het	Engelse	zekerhedenstelsel	wordt	beschreven	door	Gullifer	&	Payne	2015,	p.	422.

27 Calnan beschrijft dit als een van de sterke punten van het Engelse zekerhedenrecht. Zie Calnan 2015, p. 460. Vgl. 
Gullifer & Payne 2015, p. 644 (par. 7.7.1).

28 Zie bijvoorbeeld ook art. 3:267 lid 2 BW dat voor het inroepen van het beding van onder zich nemen eist dat dat 
‘met	het	oog	op	de	executie	noodzakelijk’	is.
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Het meest sprekende voorbeeld is de verkoopbevoegdheid. Art. 3:268 lid 5 BW 
verbiedt uitdrukkelijk het verhypothekeerde goed op andere wijze te verkopen 
dan de wettelijk voorgeschreven manier. Elke executieverkoop zit hierdoor in 
hetzelfde keurslijf, ongeacht de (economische) omstandigheden of bijvoorbeeld 
het type vastgoed dat verkocht moet worden. Het staat echter niet vast dat die 
procedure in alle gevallen tot de hoogst mogelijke verkoopopbrengst leidt.29 In-
tegendeel, geluiden uit de praktijk doen vermoeden dat de procedure juist aan 
het behalen van de hoogst haalbare verkoopopbrengst in de weg kan staan.30

De	Engelse	flexibele	benadering	van	het	hypotheekrecht	en	de	hypothecaire	be-
voegdheden gaf daarom aanleiding om niet alleen de hypothecaire nevenbe-
voegdheden zoals beheer en het onder zich nemen van het vastgoed kritisch te 
bekijken, maar om toch ook de Nederlandse verkoopbevoegdheid zelf tegen het 
licht te houden. Het meest interessante aspect is daarbij de mogelijkheid om par-
tijen bij commercieel vastgoed meer vrijheid te geven bij de toepassing van de 
verschillende bevoegdheden, waaronder de verkoopbevoegdheid, dan bij consu-
mentenhypotheken het geval is. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om te 
tornen aan de bescherming die consumenten aan de huidige Nederlandse regel-
geving ontlenen.

1.4 Onderzoeksvraag en opzet van het onderzoek

Op basis van het voorgaande is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Welke inzichten biedt het Engelse recht ten opzichte van het Nederlandse recht in het kader van 
de uitwinning van een hypotheekrecht op commercieel vastgoed?

Deze vraag wordt beantwoord vanuit het perspectief van de hypotheekhouder: 
het gaat om bevoegdheden die mogelijkerwijs bijdragen aan het terugbetaald 
krijgen van de hypothecaire vordering. Op deze hoofdvraag wordt een antwoord 
geformuleerd aan de hand van de volgende deelvragen:
1. Welke bevoegdheden heeft een hypotheekhouder naar Engels recht?
2. Hoe worden deze hypothecaire bevoegdheden naar Engels recht bij commer-

cieel vastgoed toegepast?
3. In hoeverre bestaan met het Engelse recht vergelijkbare hypothecaire be-

voegdheden naar Nederlands recht?
4. Voor zover er vergelijkbare bevoegdheden bestaan: op welke punten kan het 

Engelse recht bijdragen aan de uitleg en invulling van die bevoegdheden in de 
Nederlandse praktijk?

Zoals gezegd is in dit onderzoek de positie van de Engelse hypotheekhouder als 
uitgangspositie genomen. Daarom wordt eerst in hoofdstuk 2 een introductie ge-
geven van het Engelse hypotheekrecht en de bevoegdheden die een hypotheek-

29 Over het algemeen is dit het na te streven doel bij een executieverkoop, zie Visser 2013a, p. 64.
30 Aldus ook Van den Bosch & Beekhoven van den Boezem 2009, p. 86, Van Mierlo 2002, art. 548 Rv, aant. 2, 

Philips 2014 en Vriesendorp 1993. Over de lagere opbrengst bij het veilen van woningen (in tegenstelling tot 
onderhandse verkoop) zie onder anderen Brounen 2008, Ferwerda e.a. 2007, p. 100 en Visser 2013a, p. 39 e.v.
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houder naar Engels recht heeft (deelvraag 1). Het Engelse hypotheekrecht wordt 
daarbij wel direct afgezet tegen het Nederlandse, zodat de overeenkomsten en 
verschillen tussen deze beide hypotheekrechten duidelijk worden. Aan de hand 
daarvan kunnen de hypothecaire bevoegdheden in de latere hoofdstukken beter 
over het voetlicht worden gebracht. Tevens wordt in dit hoofdstuk de terminolo-
gie besproken zoals deze in dit proefschrift is gehanteerd.

In hoofdstuk 3 tot en met 5 wordt vervolgens stilgestaan bij de toepassing van de 
Engelse hypothecaire bevoegdheden in geval van commercieel vastgoed als hypo-
theekobject (deelvraag 2). Er wordt aandacht besteed aan het ontstaansmoment van 
de bevoegdheden, de wijze waarop de hypotheekhouder die bevoegdheden mag 
aanwenden, de omvang van de bevoegdheden en de aansprakelijkheden die daar 
tegenover staan.

De uitgewerkte bevoegdheden vormen de basis voor hoofdstuk 6 tot en met 8, 
waarin het Engelse hypotheekrecht met het Nederlandse hypotheekrecht wordt 
vergeleken. Deze vergelijking vindt plaats aan de hand van twee uitwinningstra-
jecten: een verkooptraject en een alternatief traject waarin het vastgoed door de 
hypotheekhouder in beheer genomen wordt. Aan de hand van deze twee trajecten 
wordt onderzocht in hoeverre de Engelse bevoegdheden ruimer zijn dan de Ne-
derlandse bevoegdheden (deelvraag 3). Op enkele punten, waarop de positie van 
de Nederlandse hypotheekhouder achterbleef bij die van de Engelse, is voor de 
Nederlandse hypotheekhouder ook aandacht geschonken aan aanvullende zeker-
heidsrechten (zoals een pandrecht op huurvorderingen)31 of verbintenisrechtelij-
ke	figuren	 (zoals	 lastgeving),	die	zijn	positie	zouden	kunnen	versterken	en	zo	
dichter bij die van de Engelse hypotheekhouder zouden kunnen brengen.32

In deze laatste drie vergelijkende hoofdstukken wordt tevens het antwoord op de 
vierde deelvraag gegeven. In het kader van de twee genoemde uitwinningstrajec-
ten worden de Nederlandse hypothecaire bevoegdheden besproken. Bij die uit-
eenzetting zal duidelijk worden op welke punten in de literatuur en rechtspraak 
onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de uitleg, invulling of toepassing van 
de verschillende Nederlandse bevoegdheden. Geïnspireerd op de Engelse be-
voegdheden die in de eerdere hoofdstukken zijn beschreven, kan worden gecon-
cludeerd of het Engelse recht daar meer houvast kan bieden.

31 Zie par. 8.5.
32 Zie par. 8.8.2. Ook naar Engels recht maakt het hypotheekrecht doorgaans deel uit van een breder zekerheden-

pakket.	Een	financier	beschikt	daarom	over	het	algemeen	over	nog	meer	bevoegdheden	dan	die	in	dit	proefschrift	
worden behandeld. Bijvoorbeeld bevoegdheden die voortkomen uit een (additioneel) pandrecht op de huurvor-
deringen (assignment of the rents), op aandelen, een persoonlijke borgstelling en, niet te vergeten, de floating 
charge. Het gaat echter de grenzen van dit onderzoek te buiten om een volledige vergelijking te maken tussen de 
posities	van	financiers	die	zich	naar	het	recht	van	beide	landen	maximaal	indekken.	Voor	wat	betreft	de	bevoegd-
heid van een Engelse hypotheekhouder is daarom vastgehouden aan de bevoegdheden die hij uit hoofde van zijn 
hypotheekrecht	heeft.	Het	is	dus	‘eenrichtingsverkeer’;	op	basis	van	dit	onderzoek	kan	alleen	worden	vastgesteld	
of de positie van de Engelse hypotheekhouder op bepaalde punten sterker is dan die van de Nederlandse, maar 
niet andersom. Voor dat laatste zou immers het Engelse recht verder geanalyseerd moeten worden. Om deze 
reden zijn ook bevoegdheden van de hypotheekhouder ten aanzien van roerende zaken (zoals de mogelijkheid 
om bepaalde verpande zaken ex art. 3:254 BW met het verhypothekeerde goed te executeren) buiten het onder-
zoek gehouden.
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1.5 Methode

Bij dit onderzoek is van twee onderzoeksmethoden gebruik gemaakt. De eerste 
is een rechtsvergelijking tussen het Nederlandse en het Engelse recht. Zoekend 
naar mogelijke nieuwe alternatieven voor verkoop, is het Nederlandse hypo-
theekrecht in dit onderzoek vergeleken met het Engelse hypotheekrecht. Het En-
gelse hypotheekrecht is daarbij als uitgangspunt genomen. De daartoe benodigde 
studie van het Engelse hypotheekrecht is hoofdzakelijk verricht aan de hand van 
literatuur op dat terrein. Daarbij is de uitvoerige jurisprudentie waarnaar in die 
literatuur wordt verwezen in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek heeft daarnaast een sterk juridisch-dogmatisch element. Dat ziet 
vooral op de invulling en toepassing van de reeds bestaande hypothecaire be-
voegdheden naar Nederlands recht. In dat kader is niet direct het Engelse recht 
betrokken, maar is eerst met behulp van de Nederlandse wet en wetsgeschiede-
nis, literatuur en jurisprudentie de werking van de bedoelde bevoegdheden on-
derzocht. Eventueel geconstateerde leemtes zijn zoveel mogelijk opgevuld via 
interne rechtsvergelijking (bijvoorbeeld door te vergelijken met aan het hypo-
theekrecht verwante beperkte rechten zoals het pandrecht, maar ook het recht van 
vruchtgebruik). Het Engelse recht vormt hier het sluitstuk: de wijze waarop de 
hypothecaire bevoegdheden in de Engelse praktijk worden ingezet, biedt nieuwe 
inzichten in de mogelijke toepassingen van de Nederlandse hypothecaire be-
voegdheden.

Gedurende het onderzoek is gesproken met verschillende partijen uit wetenschap 
en praktijk. Onder deze personen bevinden zich zowel juristen (Engelse en Ne-
derlandse) als niet-juristen, zoals een specialist op het gebied van vastgoedbe-
heer,	medewerkers	van	instellingen	die	hypothecair	krediet	verschaffen	en	(par-
ticuliere) vastgoedbeleggers. Deze gesprekken vormden een waardevolle 
bijdrage	aan	de	beeldvorming	rondom	financiering	van	commercieel	vastgoed	en	
het uitwinnen van hypotheken. Deze gesprekken voldoen echter niet aan de eisen 
die gesteld worden aan het doen van empirisch onderzoek. Dat is ook nooit de 
insteek van die gesprekken geweest, zij waren vooral bedoeld om een beter beeld 
te krijgen van de praktijk rondom een hypotheekrecht op commercieel vastgoed.

1.6 Relevantie

Het onderzoek is zowel wetenschappelijk relevant als van belang voor de com-
mercieel vastgoedpraktijk. Enerzijds beoogt het onderzoek een nieuw licht te 
werpen op de hypothecaire bevoegdheden naar Nederlands recht wanneer het 
hypotheekrecht is gevestigd op commercieel vastgoed. Door nieuwe bevoegdhe-
den te onderzoeken en daarbij de al bestaande Nederlandse hypothecaire be-
voegdheden grondig te analyseren, te concretiseren en te verduidelijken en door 
eventuele leemtes op te vullen, wordt op het terrein van hypothecaire bevoegdhe-
den een bijdrage geleverd aan de wetenschap. De wetenschappelijke relevantie is 
anderzijds gelegen in het ontsluiten van het Engelse (hypotheek)recht en de wijze 
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waarop hypothecaire bevoegdheden in de Engelse praktijk invulling krijgen. 
Daarover is in Nederland nog maar weinig gepubliceerd.

Vanuit de praktijk is een zoektocht naar alternatieven voor executieverkoop 
vooral urgent onder slechte economische omstandigheden, waarin de verkoop-
markt voor commercieel vastgoed stagneert. De crisis van 2008 vormt hiervan 
een	duidelijk	voorbeeld.	Als	in	zo’n	geval	een	verliesgevende	verkoop	kan	wor-
den uitgesteld of afgewend, worden zowel hypotheekhouder als hypotheekgever 
daar beter van. Het nut van eventuele alternatieven is daartoe echter niet beperkt. 
Ook	onder	‘normale’	omstandigheden	kan	het	voor	een	hypotheekhouder	zinvol	
zijn	dat	het	hypotheekrecht	flexibel	is,	zodat	hij	uit	meerdere	bevoegdheden	kan	
kiezen om te voorkomen dat waarde verdampt door een (te) spoedige verkoop. In 
meer gevallen is dan maatwerk mogelijk, wat uiteindelijk de hypotheekhouder 
– maar ook de hypotheekgever – ten goede zal komen.

1.7 Beperkingen aan het onderzoek

Dit onderzoek naar alternatieven voor een executieverkoop heeft geen normatief 
karakter. Het is dus niet zo dat het de conclusie kan dragen dat de Nederlandse 
hypotheekregeling moet wijzigen, of dat gevonden alternatieven beter zijn. Om 
die	 conclusie	 te	 kunnen	 trekken	moet	 eerst	worden	bepaald	wat	 ‘beter’	 is,	 en	
daarbij speelt niet alleen de mogelijkheid van de hypotheekhouder om zijn geld 
terug te krijgen een rol. Er spelen veel meer belangen, waaronder die van de 
overige betrokken partijen (hypotheekgever, overige schuldeisers). Ook is bij-
voorbeeld de gewenste concurrentiepositie van de Nederlandse hypotheekmarkt 
relevant: hoe aantrekkelijk wil Nederland voor buitenlandse investeerders zijn? 
Het voert in het kader van dit onderzoek te ver om alle aspecten in kaart te bren-
gen die het maken van zulke rechtspolitieke keuzes kunnen rechtvaardigen. 
Daarom is gekozen voor de insteek waarbij de hypothecaire bevoegdheden wor-
den besproken vanuit het perspectief van de hypotheekhouder en zijn veronder-
stelde verlangen om een zo groot mogelijk deel van de hypothecaire vordering 
terugbetaald te krijgen.

De uitkomsten van dit onderzoek vormen evenwel een handreiking aan de wet-
gever voor het geval hij het hypotheekrecht zou willen herzien. Het schetst aan-
vullende bevoegdheden die de hypotheekhouder mogelijkerwijs in staat stellen 
om een groter deel van zijn hypothecaire vordering terugbetaald te krijgen. Mo-
gelijkerwijs, omdat toepassing van dergelijke bevoegdheden nu eenmaal altijd 
afhangt van de omstandigheden van het geval en omdat in het kader van dit on-
derzoek niet is doorgerekend of de gevonden bevoegdheden daadwerkelijk tot 
een hogere recovery rate zullen leiden. Hiervoor is economisch onderzoek nood-
zakelijk; de bevindingen uit dit onderzoek vormen hiertoe een interessant start-
punt.
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2 Het recht van hypotheek

 

2.1 Inleiding

Met	de	financiering	van	commercieel	vastgoed	zijn	grote	bedragen	gemoeid.	Om	
het risico van terugbetaling van deze vastgoedleningen te verminderen, verlan-
gen	financiers	dat	hun	kredietnemers	zekerheden	verschaffen.	Dat	kan	op	allerlei	
manieren. Het kunnen persoonlijke zekerheden zijn, zoals (bank- of concern)
garanties, maar ook goederenrechtelijke zekerheden, waarbij de goederen van de 
kredietnemer als onderpand worden gebruikt voor de terugbetaling van de le-
ning. Bij commercieel vastgoed is het vastgoed zelf een van de belangrijkste 
goederen die de kredietnemer in zekerheid kan geven. Hij kan dit vastgoed ver-
hypothekeren.1

Dit onderzoek draait om een dergelijk hypotheekrecht op vastgoed. Om helder te 
krijgen over wat voor recht het dan precies gaat, wordt in dit hoofdstuk van zo-
wel het Engelse als het Nederlandse hypotheekrecht een beknopte introductie 
gegeven. In par. 2.2 wordt eerst toegelicht wat in dit proefschrift wordt bedoeld 
met het Engelse hypotheekrecht. Daarna, in par. 2.3, wordt de aard van dit Engel-
se hypotheekrecht afgezet tegen het hypotheekrecht zoals we dat naar Neder-
lands recht kennen.2 Tot slot komen de hypothecaire bevoegdheden onder de 
beide rechtsstelsels aan bod (par. 2.4). In deze laatste twee paragrafen wordt ge-
signaleerd welke verschillen tussen de beide hypotheekrechten van invloed zijn 
op de bevoegdheden die de hypotheekhouder aan zijn recht ontleent. De uitwer-
king daarvan volgt in latere hoofdstukken.3

2.2 Het Engelse hypotheekrecht: de legal charge by way of 
mortgage

Hiervóór werd steeds gesproken over het Nederlandse hypotheekrecht en het 
Engelse hypotheekrecht. Dit laatste heeft nog enige verduidelijking nodig. Het is 

1 Verhypothekeren in de Nederlandse betekenis: art. 3:227 BW bepaalt dat op registergoederen (i.e. onroerend 
goed) een recht van hypotheek kan worden gevestigd. Hoe onroerend goed naar Engels recht in zekerheid kan 
worden gegeven volgt hierna in par. 2.2.

2 Art. 3:227 en 3:260 e.v. BW.
3 De bevoegdheden van de Engelse hypotheekhouder zijn uitgewerkt in hfdst. 3-5, de Nederlandse in hfdst. 6-8.
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namelijk niet zo dat naar Engels recht maar één zekerheidsrecht op onroerend 
goed bestaat; het Engelse recht kent de volgende vijf mogelijkheden:
(i) een legal charge by way of mortgage;
(ii) een equitable charge by way of mortgage ex art. 27 Land Registration Act 

2002 (hierna: LRA 2002);
(iii) een equitable charge by way of mortgage op basis van het leerstuk van de 

unieke prestatie;
(iv) een mortgage by conveyance;
(v) een equitable charge.

Voor de vergelijking met het Nederlandse hypotheekrecht is gekozen voor de 
eerste variant: de legal charge by way of mortgage. De	keuze	voor	dit	specifieke	
zekerheidsrecht is gebaseerd op verschillende overwegingen.4

De belangrijkste reden is dat de legal charge by way of mortgage het best aansluit 
bij	het	initiële	onderzoeksdoel:	het	vinden	van	‘nieuwe’	uitwinningsmogelijkhe-
den. Dit recht biedt zijn rechthebbende namelijk méér en verdergaande bevoegd-
heden dan de overige Engelse zekerheidsrechten.5 Zo heeft een rechthebbende 
van een legal charge by way of mortgage recht op inbezitneming en een recht van 
parate executie van het vastgoed (zie over deze en andere bevoegdheden hierna 
par. 2.4),6 terwijl deze rechten bij een equitable charge (varianten (ii) en (iii)) niet 
zonder meer worden aangenomen.7 De equitable charges zijn in dit opzicht dus 
als het mindere van de legal charge te beschouwen, waardoor de kans op het 
vinden van nieuwe en/of vergelijkbare bevoegdheden kleiner is. Hierdoor zijn de 
equitable charges minder geschikt als inspiratiebron voor dit onderzoek.

Daarnaast lijkt de legal charge by way of mortgage het meest op het Nederlandse 
hypotheekrecht voor wat betreft zijn goederenrechtelijke aard, het object waarop 
het recht kan worden gevestigd en de wijze waarop het recht tot stand komt.8 Dit 
maakte in het bijzonder de mortgage by conveyance ongeschikt als vergelijkings-
materiaal. Bij een mortgage by conveyance wordt onroerend goed tot zekerheid 
overgedragen, een wijze van zekerheidsstelling die naar Nederlands recht verbo-
den is.9 Bovendien is het rechtsobject dat via een mortgage by conveyance in 
zekerheid kan worden gegeven een soort recht op onroerend goed dat naar Ne-
derlands recht niet bestaat. Het gaat hierbij namelijk alleen om in equity bestaan-
de rechten op onroerend goed (zogeheten equitable interests). Om de aard van 
zo’n	recht	goed	uit	te	kunnen	leggen,	zou	een	uitvoerige	uiteenzetting	van	het	
ingewikkelde Engelse onroerendgoedrecht (land law) noodzakelijk zijn, en dat 

4 Deze overwegingen hangen voor een deel ook samen met de complexiteit van het Engelse onroerendgoedrecht. 
Het voert te ver om op deze plaats hierop heel uitvoerig in te gaan, daarom worden hier slechts de hoofdlijnen 
geschetst.

5 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1136.
6 Art. 101 Law of Property Act 1925 (hierna: LPA 1925) en art. 87(1) LPA 1925.
7 Voor een bevoegdheid tot verkoop is in elk geval een deed (een	als	zodanig	 te	kwalificeren	akte)	nodig,	zie	

art. 101(1) LPA 1925. Deze is voor het vestigen van een equitable charge niet vereist. Maar zelfs als aan een 
equitable charge wel een akte ten grondslag ligt, wordt een recht op parate executie van het eigendomsrecht 
(legal estate) niet zonder meer aangenomen, zo volgt uit art. 88(6) LPA 1925, zie ook McFarlane, Hopkins & 
Nield 2012, p. 1054, met verwijzing naar Swift 1st Ltd v Colin [2001] EWHC 2410. en Harpum, Bridge & Dixon 
2012, p. 1164.

8 Zie voor de zeer uiteenlopende wijzen waarop de equitable charges kunnen ontstaan Clark e.a. 2014, p. 20.
9 Art. 3:84 lid 3 BW.
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voert hier te ver. Wel kan rustig worden gesteld dat het Nederlandse goederen-
recht op dit punt zo fundamenteel verschilt van het Engelse onroerendgoedrecht, 
dat een vergelijking van het hypotheekrecht met de mortgage by conveyance al 
in de basis mank zou gaan en ook daarom niet de voorkeur verdient boven de 
legal charge by way of mortgage.

Gelet op het voorgaande is de legal charge by way of mortgage het meest ge-
schikt voor de vergelijking met het Nederlandse hypotheekrecht. Met het Engel-
se hypotheekrecht wordt vanaf nu dus steeds de legal charge by way of mortgage 
bedoeld. De rechthebbende van dit zekerheidsrecht wordt hierna met (Engelse) 
hypotheekhouder aangeduid en de eigenaar/zekerheidsgever van het onderpand 
met (Engelse) hypotheekgever. In de hierna weergegeven citaten uit de Engelse 
literatuur en jurisprudentie is de legal charge by way of mortgage doorgaans af-
gekort tot ‘mortgage’ en worden de hypotheekhouder en hypotheekgever ‘mort-
gagee’ respectievelijk ‘mortgagor’ genoemd.10

2.3 Het Engelse vs het Nederlandse hypotheekrecht

Nu verduidelijkt is wat in dit onderzoek wordt verstaan onder het Engelse hypo-
theekrecht, wordt in deze paragraaf geïnventariseerd wat de Engelse en Neder-
landse hypotheekrechten met elkaar gemeen hebben (par. 2.3.1) en op welke 
(voor dit onderzoek relevante) punten zij van elkaar verschillen (par. 2.3.2).

2.3.1 Een soortgelijke basis

Zowel het Engelse als het Nederlandse hypotheekrecht zijn rechten die worden 
gevestigd op onroerend goed.11 Het zijn goederenrechtelijke rechten12 (ofwel 
property rights) die in beginsel tegen eenieder in te roepen zijn.13 De rechten 
binden daardoor ook partijen die niet bij de totstandkoming van het recht waren 
betrokken, zoals rechtsverkrijgers van het vastgoed, schuldeisers en bij een even-
tueel faillissement de curator.14 Om op het onroerend goed een goederenrechte-
lijk recht te laten ontstaan, geldt als constitutief vereiste dat deze rechten in de 
daartoe bestemde openbare registers worden ingeschreven.15

Het Engelse en het Nederlandse hypotheekrecht hebben daarnaast met elkaar 
gemeen dat zij beperkte rechten zijn (legal interests).16 Dit zijn rechten waarmee 

10 Desondanks moet de legal charge by way of mortgage	wel	van	een	‘echte’	mortgage (een zekerheidsoverdracht) 
worden onderscheiden. Zie hierboven.

11 Zie art. 4 LRA 2002 resp. art. 3:227 BW.
12 Zie voor het Engelse recht art. 1(2)(c) LPA 1925, Burn & Cartwright 2011, p. 4 en Hudson 2009, p. 1220.
13 In tegenstelling tot ‘equitable’ zekerheidsrechten, zij hebben een beperktere kring van derden tegen wie de 

rechten kunnen worden ingeroepen.
14 Art. 57 Fw resp. art. 285 IA 1986.
15 Art. 3:260 lid 1 BW resp. art. 4 jo. 27 LRA 2002. In 2017 is ca. 84% van de grond in Engeland en Wales is ge-

registreerd, zie HM Land Registry Annual report and accounts 2016/17, p. 6. Opmerkelijk is dat in 2016 werd 
gerapporteerd dat 88% was geregistreerd. Een daling is echter onwaarschijnlijk: de wet stuurt aan op registratie 
van onroerend goed, nu voor het creëren of overdragen van goederenrechtelijke rechten (legal rights), zoals de 
legal charge, éérst registratie van het onroerend goed is vereist (art. 4 LRA 2002). Zonder registratie ontstaat 
naar	Engels	recht	‘slechts’	een	equitable charge by way of mortgage (zie par. 2.2 variant ii).

16 Art. 3:8 BW resp. art. 1(2)(c) LPA 1925.
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een meeromvattend recht wordt bezwaard.17 In dit proefschrift wordt ervan uitge-
gaan dat dit meeromvattende recht steeds het eigendomsrecht is.18 Voor het En-
gelse recht gaat het dan om een zogeheten freehold estate; dit is een recht dat het 
meest lijkt op het Nederlandse eigendomsrecht.19 Hierna zullen zowel de eige-
naar in Nederlandse zin als de rechthebbende van een freehold estate	met	‘eige-
naar’	worden	aangeduid.

Doordat de hypotheekrechten beperkte rechten zijn, blijft de hypotheekgever ei-
genaar van het verhypothekeerde vastgoed. Als eigenaar kan hij in principe over 
dat vastgoed blijven beschikken en daarop bijvoorbeeld een tweede hypotheek-
recht vestigen.20 In die gevallen wordt de prioriteit tussen de verschillende recht-
hebbenden aan de hand van de prior-temporeregel bepaald: oudere rechten gaan 
voor jongere rechten.21 Hierdoor doen latere beschikkingshandelingen van de 
hypotheekgever in principe geen afbreuk aan een eerder gevestigd hypotheek-
recht.22 De positie van de hypotheekhouder wordt op dit punt gewaarborgd door 
de openbare registers. Doordat een rechtsgeldig gevestigd hypotheekrecht daarin 
wordt opgenomen, is het kenbaar voor derden. Hierdoor zullen eventuele der-
de-verkrijgers (of latere hypotheekhouders) zich zelden kunnen beroepen op het 
te goeder trouw onbezwaard verkrijgen van het vastgoed, zodat zij het oudere 
hypotheekrecht tegen zich moeten laten gelden.23

Tot slot is de belangrijkste functie van de beide hypotheekrechten dat zij de hy-
potheekhouder	 een	 voorrangspositie	 verschaffen	 ten	 opzichte	 van	 de	 overige	
schuldeisers van de hypotheekgever; het zijn zekerheidsrechten.24 Zowel de En-
gelse als Nederlandse hypotheekhouder mogen daartoe zonder rechterlijke tus-
senkomst het verhypothekeerde goed verkopen, waarna de hypotheekhouder met 
voorrang op die overige crediteuren aanspraak maakt op de netto verkoopop-
brengst.25 De positie van de hypotheekhouder wordt bovendien verder versterkt 
door verschillende nevenbevoegdheden die de hypotheekhouders onder beide 
rechtsstelsels hebben. Welke dat zijn, volgt hierna in par. 2.4.

17 Anders dan de mortgage by conveyance, die een zekerheidsoverdracht is waarbij het eigendomsrecht bij de ze-
kerheidshouder komt te liggen.

18 Een hypotheekrecht kan bijvoorbeeld ook op een vruchtgebruik (profit a prendre) of erfpacht (leasehold estate) 
worden gevestigd. De aard van die rechten leidt mogelijk tot beperkingen van de hypothecaire bevoegdheden. 
Zo	kan	in	Engelse	erfpachtvoorwaarden	zijn	bepaald	dat,	op	straffe	van	verval	van	het	erfpachtrecht,	de	erfpach-
ter de grond in bezit moet houden. Inbezitneming door de hypotheekhouder is dan niet mogelijk. In hoeverre er 
tussen het Engelse en Nederlandse hypotheekrecht in dat verband verschillen bestaan, is niet onderzocht.

19 In de civil law-betekenis van eigendom is alle grond in Engeland eigendom van de Kroon. Zie voor een verge-
lijking tussen absolute eigendom en de freehold estate o.a. Gray & Gray 2011, p. 17, met verwijzing naar Wik 
Peoples v Queensland (1996) Kirby J, en Zwalve & Uniken Venema 2008, p. 105.

20 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 544 resp. Burn & Cartwright 2011, p. 801.
21 Prior tempore potior iure, zie art. 3:21 BW en Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 544 resp. art. 48(1) LRA 

2002. De prioriteit van geregistreerde rechten is naar Engels recht geregeld in art. 28-30 LRA 2002, vgl. Gray & 
Gray 2011, p. 267.

22 Op basis van het nemo-plusbeginsel kan de eigenaar niet over meer beschikken dan hij heeft.
23 Zie voor het Nederlandse recht m.n. art. 3:23 BW en Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 621. Gevallen waar-

in de registers toch (abusievelijk) onvolledig zijn, worden mogelijk bestreken door art. 3:24-26, 3:36 en 3:88 
BW; de positie van de hypotheekhouder is in dat geval beduidend minder sterk. Vgl. in dit verband met betrek-
king tot een later gelegd beslag HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2640, JOR 2017/53, m.nt. Steneker 
(FGH/Fraanje). Zie voor het Engelse recht art. 28-30 LRA 2002 en Gullifer 2008, p. 8.

24 Art. 3:227 lid 1 BW jo. art. 3:248 BW jo. art. 3:278 BW resp. Clark e.a. 2014, p. 3 en McFarlane, Hopkins & 
Nield 2012, p. 1042 met verwijzing naar Clarke en Kohler 2005, p. 659 waarin vijf functies van een zekerheids-
recht zijn beschreven. Het recht om als eerste uit de verkoopopbrengst te worden voldaan is er één van.

25 Art. 3:268 BW resp. art. 101 LPA 1925.
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2.3.2 Maar ook (grote) verschillen

Het Engelse en Nederlandse hypotheekrecht zijn tot zover vergelijkbaar. Maar er 
bestaan ook fundamentele verschillen tussen de beide zekerheidsrechten. Het 
eerste principiële verschil ziet op de vraag wie recht heeft op bezit van het vast-
goed nadat het hypotheekrecht is gevestigd: de hypotheekhouder of de hypo-
theekgever. Om dit verschil goed over het voetlicht te kunnen brengen, is een 
intermezzo	over	de	Engelse	betekenis	van	het	begrip	‘bezit’	(possession) nood-
zakelijk.

Het Engelse begrip ‘possession’ wordt veelal vertaald met de Nederlandse term 
‘bezit’.	Juridisch	gezien	is	dit	niet	helemaal	juist.26 Naar Nederlands recht is de 
bezitter degene die een zaak voor zichzelf houdt, en dat is meestal de eigenaar.27 
Een beperkt gerechtigde, zoals een hypotheekhouder, is daardoor nooit bezitter 
van de zaak. Ook niet als hij deze onder zich neemt. Hij houdt de zaak dan im-
mers nog steeds niet voor zichzelf, maar hij doet dat voor de hypotheekgever. 
Naar Engels recht is daarentegen de vraag voor wie iemand een goed houdt niet 
relevant voor het vaststellen of iemand bezitter is of niet. De feitelijke macht (het 
houden van de zaak) is voldoende, en dat maakt dat naar Engels recht zowel de 
hypotheekgever als de hypotheekhouder bezitter kan zijn.28

Feitelijke macht over onroerend goed levert naar Engels recht een belangrijke 
rechtspositie op met betrekking tot dat goed.29 Het komt er, kort gezegd, op neer 
dat bezit kan worden beschermd tegen inbreuken van derden, tenzij deze derden 
een sterkere aanspraak op het goed kunnen doen gelden.30 Dit wordt bijvoorbeeld 
relevant als het verhypothekeerde vastgoed wordt gekraakt: degene die op dat 
moment het vastgoed in bezit heeft, of beter gezegd: het recht heeft om het vast-
goed in bezit te nemen, kan tegen deze onrechtmatige bezetters (trespassers) 
optreden en ze uit het vastgoed (laten) verwijderen.31

Het voorgaande maakt duidelijk dat de precieze juridische invulling van de be-
grippen	 ‘bezit’	 en	 ‘possession’ uiteenlopen. Bij de vertaling van ‘possession’ 
naar	‘bezit’	kan	zonder	verdere	toelichting	gemakkelijk	verwarring	ontstaan	over	
de	bedoelde	betekenis	van	die	term.	Daarom	wordt	het	begrip	‘bezit’	hierna	al-
leen nog in de Engelse betekenis gebruikt. De belangrijkste reden hiervoor is dat 
het	Engelse	‘bezit’	(‘possession’ dus) een essentiële rol vervult binnen de kaders 

26 Van oudsher komt naar Engels recht een sterkere bescherming toe aan bezit dan naar Nederlands recht, waarin 
vooral het eigendomsrecht wordt beschermd. Zie over het verschil uitvoerig Zwalve & Uniken Venema 2008, 
p. 106. Zie ook Van Schaick 2014, 11.

27 Art. 3:107 jo. art. 3:108 BW, vgl. Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/104.
28 Op de vraag hoe een hypotheekhouder van commercieel vastgoed de feitelijke macht naar zich toe trekt, wordt 

in hoofdstuk 3 uitvoerig ingegaan.
29 Zoals ook de Nederlandse bezitter de bezitsacties van art. 3:125 BW kan instellen (maar die moet dan dus voor 

zichzelf houden ex art. 3:107 BW).
30 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 46 en p. 90 e.v., waarin wordt stilgestaan bij het feit dat de common law geen 

absolute	rechten	kent;	in	een	eventueel	conflict	tussen	twee	partijen	gaat	het	altijd	om	de	vraag	wie	de	sterkste	
aanspraak (better title)	heeft	op	het	betreffende	goed,	ongeacht	de	vraag	of	er	wellicht	een	derde	is	die	een	nóg	
sterker recht zou kunnen claimen.

31	 Naar	Engels	recht	zijn	ook	krakers	‘bezitter’	van	het	vastgoed	dat	zij	hebben	bezet;	het	recht op bezit en het 
feitelijke bezit (occupation) lopen in dat geval uiteen. Zie Wonnacott 2006, p. 2-3. In een procedure gaat het er 
uiteindelijk om wie de sterkste aanspraak op het vastgoed kan doen gelden.
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van	het	hypotheekrecht,	terwijl	‘bezit’	in	de	Nederlandse	zin	in	dat	opzicht	juist	
veel minder relevant is. Dit maakt het eenvoudiger om in het uitzonderlijke geval 
dat toch het Nederlandse bezitsbegrip bedoeld wordt, dat op die plaats nadrukke-
lijk te vermelden.

Dit brengt ons terug bij de verschillen tussen de beide hypotheekrechten. Zoals 
gezegd betreft een eerste, principieel verschil tussen het Engelse en Nederlandse 
hypotheekrecht het recht op bezit van het vastgoed. Anders dan naar Nederlands 
recht, gaat naar Engels recht het recht op bezit van het vastgoed bij het vestigen 
van een hypotheekrecht direct over op de hypotheekhouder. Dat betekent dat 
vanaf het moment dat het vastgoed met een hypotheekrecht is bezwaard, de hy-
potheekhouder hierover de feitelijke macht mag (gaan) uitoefenen. Voor een hy-
potheekhouder is dit een belangrijk recht. Naast de al genoemde mogelijkheid 
die bezit hem biedt om het vastgoed tegen onwelgevallige bezetters te bescher-
men, heeft een bezitter van vastgoed naar Engels recht namelijk ook recht op de 
inkomsten die uit dat vastgoed voortvloeien. Concreet komt dit erop neer dat als 
een hypotheekhouder zijn bezitsrecht uitoefent (door het vastgoed in bezit te 
nemen), hij de huurinkomsten uit het vastgoed kan gaan innen. Hoe dit in de 
praktijk werkt en welke rechten een hypotheekhouder nog meer aan zijn bezit 
kan ontlenen, wordt hierna in hoofdstuk 3 uitgebreid besproken.

Het hier bedoelde recht op bezit van de hypotheekhouder is diep geworteld in de 
ontstaansgeschiedenis van het Engelse hypotheekrecht. Het is een overblijfsel uit 
vroegere tijden waarin het Engelse hypotheekrecht nog door middel van een ze-
kerheidsoverdracht (mortgage) tot stand kwam, waarbij de hypotheekhouder na 
de zekerheidsoverdracht eigenaar van het verhypothekeerde goed werd.32 Toen 
deze wijze van zekerheidstelling werd afgeschaft en werd vervangen door de le-
gal charge, vreesde men voor een verslechtering van de rechtspositie van een 
hypotheekhouder.	De	oplossing	hiervoor	werd	een	wettelijke	fictie	dat	een	hypo-
theekhouder bij het vestigen van een hypotheekrecht een (tijdelijk) eigendoms-
recht verkrijgt (een leasehold estate van 3.000 jaar).33	Hierdoor	profiteert	de	hy-
potheekhouder nog steeds van alle rechten en bevoegdheden die voorheen aan 
het (tijdelijke) eigendomsrecht waren verbonden, waaronder zijn recht op bezit 
van het verhypothekeerde vastgoed.34

Dat	fictieve	eigendomsrecht	brengt	mij	bij	een	tweede	verschil	tussen	het	Engel-
se en Nederlandse hypotheekrecht. Door het vestigen van een hypotheekrecht en 
de	fictieve	eigendom	van	de	hypotheekhouder	die	daaruit	volgt,	verdwijnen	naar	
Engels	recht	het	‘echte’	eigendomsrecht	en	het	bezit	van	de	hypotheekgever in 
zekere zin naar de achtergrond.35 Hiervoor in de plaats komt de equity of redemp-

32 Zie Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1116 e.v. voor een uitgebreidere beschrijving van de ontwikkeling van de 
legal charge vanaf de twaalfde eeuw.

33 Art. 87(1) LPA 1925. Zie ook Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1123.
34	 Deze	fictie	is	sterk	bekritiseerd,	onder	meer	door	de	Law	Commission,	zie	Law	Commission	Report	(204)	1991,	

par. 2.14-2.18. De Law Commission is een onafhankelijk orgaan dat (kort gezegd) adviseert over bestaande en 
toekomstige Engelse wetgeving. Zie www.lawcom.org.uk.

35	 Dit	wordt	ook	een	‘ander’	recht,	namelijk	een	reversionary fee simple. Een eigendomsrecht dat in volle omvang 
herleeft zodra de hypothecaire vordering is afgelost.
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tion.36 Dit is het recht van de hypotheekgever om door voldoening van de hypo-
thecaire vordering de volledige (onbezwaarde) eigendom van het vastgoed weer 
terug te krijgen. Aan dit lossingsrecht wordt naar Engels recht veel gewicht toe-
gekend.37 De afhankelijke aard van het hypotheekrecht ligt erin besloten: als de 
hypothecaire vordering volledig is afgelost, hoeft het hypotheekrecht niet langer 
te bestaan.38 De equity of redemption biedt de hypotheekgever daardoor bescher-
ming tegen het handelen van de hypotheekhouder. De hypotheekgever moet zich 
namelijk te allen tijde via lossing van het hypotheekrecht kunnen ontdoen en dit 
recht moet door de hypotheekhouder worden gerespecteerd wanneer hij zijn be-
voegdheden uitoefent.39 Het lossingsrecht begrenst op die manier de bevoegdhe-
den van een hypotheekhouder, en zal als zodanig nog enkele keren bij het bespre-
ken van die bevoegdheden aan de orde komen.

De	hierboven	beschreven	Engelse	eigendomsfictie	en	wat	daar	uit	voortvloeit	is	
het Nederlandse recht vreemd. De equity of redemption is daarvan een voorbeeld, 
maar de Nederlandse hypotheekhouder heeft bijvoorbeeld ook géén principieel 
recht om het verhypothekeerde vastgoed onder zich te nemen en huurpenningen 
te innen. In art. 3.9.4.9 van het Ontwerp-Meijers was dit nog expliciet bepaald:40

‘Tenzij	uitdrukkelijk	anders	is	bedongen,	mist	een	hypotheekhouder	de	bevoegdheid	een	zaak	
die het voorwerp van de hypotheek is, onder zich te houden en om de vruchten van het verhypo-
thekeerde	goed	te	innen.’ 41

De wettekst is later gewijzigd, maar de regel dat de Nederlandse hypotheekhou-
der de genoemde bevoegdheden niet heeft, tenzij zij in de akte zijn bedongen, 
geldt nog steeds.42 Hierdoor is de juridische uitgangspositie van een hypotheek-
houder onder de beide rechtsstelsels wezenlijk anders.

Het verschil in uitgangspositie beïnvloedt verschillende aspecten van de hypo-
thecaire bevoegdheden onder de respectieve rechtsstelsels, zoals de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan voor het uitoefenen van die bevoegdheden, de 
omvang ervan, alsook de vrijheid om dit alles zelf in de kredietovereenkomst of 
hypotheekakte vorm te geven. Op die verschillen wordt dieper ingegaan in 
hoofdstuk 6 tot en met 8, waarin wordt beoordeeld in hoeverre de Nederlandse 
hypotheekhouder vergelijkbare uitwinningstrajecten kan doorlopen als de Engel-
se hypotheekhouder.

36 Dit is dogmatisch niet geheel juist, maar wordt nog wel zo benaderd en toegepast, zie McFarlane, Hopkins & 
Nield 2012, p. 1063 en Nield 2005, p. 159.

37 Naar Nederlands recht ligt de nadruk niet op het lossingsrecht van de hypotheekgever, maar wordt het eigen-
domsrecht van de hypotheekgever (direct) beschermd tegen het handelen van de hypotheekhouder als beperkt 
gerechtigde.

38 Hudson 2009, p. 1221.
39 Clark e.a. 2014, p. 944.
40 De ontwerp-wettekst van het huidige art. 3:267 BW.
41 Parl. Gesch. Boek 3, p. 820 (O.M.).
42 Art. 3:267 lid 5 BW.
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2.4 Hypothecaire bevoegdheden

Het voorgaande leidt naar de kern van dit onderzoek: de bevoegdheden van hy-
potheekhouders naar Nederlands en Engels recht. Op deze plaats wordt volstaan 
met een opsomming daarvan, de uitwerking van deze bevoegdheden volgt in de 
volgende hoofdstukken.

2.4.1 Hypothecaire bevoegdheden naar Engels recht

In de Engelse literatuur worden twee kernbevoegdheden aan het hypotheekrecht 
toegeschreven. Ten eerste mag een hypotheekhouder maatregelen nemen om (de 
waarde van) zijn zekerheid te beschermen. Ten tweede mag hij terugbetaling van 
de hypothecaire vordering afdwingen. Dit kan via een persoonlijke vordering in 
rechte tot terugbetaling van de geldlening, maar ook via het uitwinnen van het 
hypotheekrecht.43 In het licht van deze primaire bevoegdheden heeft een Engelse 
hypotheekhouder vier concrete uitwinningsinstrumenten (remedies) tot zijn be-
schikking. Dit zijn:44

 – inbezitneming (entry into possession);
 – het aanstellen van een bewindvoerder (appointment of a receiver);
 – verkoop (power of sale);
 – toe-eigening (foreclosure).

Een van deze middelen, de foreclosure, blijft in dit onderzoek buiten beschou-
wing. Hieraan ligt de volgende overweging ten grondslag. Via een foreclosure 
kan de hypotheekhouder het lossingsrecht (de equity of redemption) van de hy-
potheekgever doen vervallen. Hierdoor verliest de hypotheekgever zijn recht om 
door	aflossing	van	de	hypothecaire	vordering	weer	volledig	(onbezwaard)	eige-
naar van het verhypothekeerde vastgoed te worden. Dit komt er feitelijk op neer 
dat hij zijn eigendomsrecht verliest, en de hypotheekhouder dit recht verkrijgt.45 
Daarom moet de foreclosure als een toe-eigeningsprocedure worden gezien. Na 
toe-eigening kan de hypotheekhouder niet langer betaling van de hypothecaire 
vordering afdwingen.

Een toe-eigeningsprocedure is een mogelijkheid die het Nederlandse recht niet 
kent,46 en die dus in theorie een aanvulling zou kunnen zijn op de bestaande Ne-
derlandse hypothecaire bevoegdheden. De stroperige procedure wordt in Enge-
land echter nauwelijks nog gebruikt.47 Zij kost te veel tijd en geld. Bovendien 
kent zij een open einde, doordat de procedure zelfs na toe-eigening door de hy-

43 Clark e.a. 2014, p. 507.
44 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1135, Clark e.a. 2014, p. 512, Hudson 2009, p. 1225. Het onderzoek spitst 

zich toe op de mogelijkheden om via het onderpand terugbetaling van de geldvordering af te dwingen; contrac-
tenrechtelijke remedies als het vorderen van nakoming (personal claim for repayment of the debt) vallen buiten 
het bereik van het onderzoek.

45 Ten tijde van de zekerheidsoverdracht was de hypotheekhouder al eigenaar en verloor de hypotheekgever het 
recht om de eigendom door betaling terug te krijgen. Onder het huidige recht gaat het niet om het terugkrijgen 
van	de	volledige	eigendom,	maar	om	het	‘terugkrijgen’	van	de	onbezwaarde	eigendom.

46 Art. 3:235 BW verbiedt zelfs de toe-eigening van verhypothekeerde goederen door de hypotheekhouder.
47 Clark e.a. 2014, p. 742, Calnan 2015, p. 469 en Bray 2013, p. 342, met verwijzing naar overwegingen in Palk v 

Mortgage Services Funding plc [1993] Ch 330.
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potheekhouder nog heropend kan worden.48 De procedure kan mede hierdoor op 
flink	wat	kritiek	rekenen.	Onder	meer	van	de	Law	Commission,	die	haar	afschaf-
fing,	mede	op	dogmatische	gronden,	al	geruime	 tijd	bepleit.49 Aangezien deze 
mogelijkheid zo sterk onder vuur ligt en in onbruik is geraakt, is besloten de fo-
reclosure buiten het onderzoek te laten.

Het onderzoek richt zich daarom op de overige drie Engelse hypothecaire be-
voegdheden. Dit zijn de inbezitneming (entry into possession; hoofdstuk 3), het 
aanstellen van een bewindvoerder (appointment of a receiver; hoofdstuk 4) en de 
verkoop (power of sale; hoofdstuk 5).

2.4.2 Hypothecaire bevoegdheden naar Nederlands recht

Anders dan de Engelse hypotheekhouder heeft een hypotheekhouder naar Neder-
lands recht slechts één wettelijke bevoegdheid: het recht van parate executie.50 
Overige bevoegdheden moeten nadrukkelijk tussen hypotheekhouder en hypo-
theekgever worden bedongen en zij moeten in de hypotheekakte worden opgeno-
men om ook derdenwerking te verkrijgen.51 Praktisch is dit vereiste overigens 
nauwelijks relevant, want alle hypotheekbedingen worden standaard in hypo-
theekakten opgenomen. In dit proefschrift wordt er daarom verder van uitgegaan 
dat	een	Nederlandse	hypotheekhouder	‘gewoon’	over	alle	bij	wet	geregelde	over-
een te komen bevoegdheden beschikt.52

De belangrijkste bedingen en de daarop gestoelde bevoegdheden die in dit proef-
schrift worden besproken, zijn de volgende.
 – Een huurbeding, op grond waarvan de hypotheekhouder onder meer bepaalde 

huurovereenkomsten kan vernietigen en cessie of verpanding van de huur-
penningen door de hypotheekgever niet tegen hem kan worden ingeroepen.53

 – Een beheersbeding, op grond waarvan de hypotheekhouder het vastgoed in 
beheer kan nemen en bijvoorbeeld onderhouds- en verhuurwerkzaamheden 
kan verrichten.54

 – Een beding van onder zich nemen, op grond waarvan de hypotheekhouder 
onder meer de hypotheekgever uit het vastgoed kan ontruimen.55

48 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1140, geven aan dat dit er soms toe leidt dat hypotheekhouders de voorkeur 
geven aan een verkoop.

49 Law Commission Report (204) 1991, p. 56.
50 Art. 3:268 BW. Onder het oud BW moest ook de verkoopbevoegdheid van de hypotheekhouder expliciet in de 

akte worden bedongen: het beding van eigenmachtige verkoop, zie art. 1223 BW oud.
51 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/383. In de literatuur wordt nog wel gediscussieerd over de vraag of een beding in 

de toepasselijke algemene voorwaarden, waarnaar in de hypotheekakte wordt verwezen, niet voldoende zou 
moeten zijn. Zie in bevestigende zin Loesberg & Van Ingen 2010 en Struycken & Wijnstekers 2016 en in ont-
kennende zin Huijgen 2018, nr. 13 en Van Velten 2015, p. 723.

52 Gerver spreekt al in 1994 het vermoeden uit dat deze bevoegdheden uiteindelijk ook bij wet zullen worden ge-
regeld, zoals het ook het wettelijke recht van parate executie het in voetnoot 50 genoemde beding van eigen-
machtige verkoop overbodig heeft gemaakt (art. 3:268 BW). Zie Gerver 1994a, p. 69. Ook Van Mierlo vraagt 
zich, in mijn ogen terecht, af of het niet beter zou zijn geweest om van deze nevenbevoegdheden de standaard te 
maken, met de mogelijkheid dat partijen daarvan in de hypotheekakte afwijken. Zie Asser/Van Mierlo 3-VI 
2016/383.

53 Art. 3:264 BW.
54 Art. 3:267 lid 1 BW.
55 Art. 3:267 lid 2 BW.
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Wat direct opvalt aan het Nederlandse bevoegdhedenpalet ten opzichte van het 
Engelse, is dat het bestaat uit verschillende minder omvangrijke bevoegdheden, 
die alle apart moeten worden bedongen en ingeroepen. In hoofdstuk 6 tot en met 
8 zal blijken dat dit tot een verschil in toepassingsmogelijkheden zal leiden in de 
aldaar besproken uitwinningstrajecten.
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3 Engelse hypothecaire bevoegdheden (i): 
inbezitneming (entry into possession)

 

3.1 Inleiding

De eerste Engelse hypothecaire bevoegdheid die in dit proefschrift wordt bespro-
ken, is meteen een belangrijke, vergaande bevoegdheid. Het is het recht van de 
Engelse hypotheekhouder om het verhypothekeerde vastgoed in bezit te nemen.1 
De rechtspositie van bezitter levert de hypotheekhouder allerlei concretere be-
voegdheden op, waarvan er twee al in het vorige hoofdstuk zijn aangestipt: het 
ontruimen van krakers en het innen van de huurinkomsten. Andere bevoegdhe-
den die naar Engels recht aan bezit zijn gekoppeld, zijn onder meer het uitvoeren 
van (technische) werkzaamheden, het aanbrengen van verbeteringen (renoveren) 
en het sluiten van nieuwe huurovereenkomsten met betrekking tot het vastgoed.2

Waar inbezitneming van commercieel vastgoed feitelijk op neerkomt, is dat de 
controle over (de verhuur van) het vastgoed volledig in handen komt van de hy-
potheekhouder. Voor de hypotheekhouder is inbezitneming daarom een nuttig 
instrument	als	de	hypotheekgever	het	vastgoedbeheer	laat	versloffen	en	hij	het	
pand bijvoorbeeld onnodig leeg laat staan of tegen slechte voorwaarden verhuurt. 
Of wanneer hij niet bereid of in staat is om de nodige investeringen te doen die 
het vastgoed verhuurbaar houden. De hypotheekhouder kan dan ingrijpen door 
het vastgoed zelf in bezit te nemen en op die manier het beheer ter hand te nemen.

In deze paragraaf komen verschillende aspecten van dit recht op inbezitneming 
aan bod. Eerst wordt ingegaan op de ingangsvoorwaarden waaronder de Engelse 
hypotheekhouder het onderpand in bezit kan nemen (par 3.2), hoe dat vervolgens 
moet gebeuren (par. 3.3) en welke bevoegdheden hij aan zijn bezit ontleent 
(par. 3.4 en 3.5). Daarna wordt aandacht besteed aan de zorgplichten die op de 
hypotheekhouder rusten en de daarmee corresponderende aansprakelijkheidsrisi-
co’s	die	hij	loopt	(par.	3.6).	Tot	slot	wordt	in	gegaan	op	de	rekening-en-verant-
woordingsplicht (par. 3.7), op de vraag of een eventueel faillissement van de 
hypotheekgever zijn bevoegdheid beïnvloedt (par. 3.8) en de wijze waarop inbe-
zitneming in de praktijk als instrument wordt ingezet (par. 3.9).

1	 Zoals	in	het	vorige	hoofdstuk	uiteengezet,	wordt	in	dit	proefschrift	de	term	‘bezit’	in	de	Engelse	betekenis	(‘pos-
session’)	gebruikt.	Zij	dient	dus	niet	in	de	Nederlandse	betekenis	te	worden	gelezen.

2 Clark e.a. 2014, p. 647 e.v., Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1150 e.v.
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3.2 Voorwaarden voor inbezitneming

In het vorige hoofdstuk is al beschreven dat een Engelse hypotheekhouder bij het 
vestigen van een recht van hypotheek onmiddellijk een recht op het exclusieve 
bezit van het verhypothekeerde vastgoed verkrijgt. Dit recht dankt hij aan de 
wettelijke	fictie	dat	een	hypotheekhouder	als	tijdelijk	eigenaar	van	het	verhypo-
thekeerde vastgoed wordt gezien.3 Vanwege dit onmiddellijke recht op bezit mag 
de hypotheekhouder het verhypothekeerde goed ook direct na het vestigen van 
het hypotheekrecht feitelijk in zijn macht nemen. Die bevoegdheid is niet afhan-
kelijk van bijvoorbeeld wanprestatie of verzuim van de schuldenaar.4 Een in dit 
verband in de Engelse literatuur herhaaldelijk aangehaalde overweging is die van 
rechter Halman:5

‘The	right	of	the	mortgagee	to	possession	in	the	absence	of	some	contract	has	nothing	to	do	with	
default on the part of the mortgagor. The mortgagee may go into possession before the ink is dry 
on the mortgage unless there is something in the contract, express or by implication, whereby he 
has contracted himself out of that right. He has the right because he has a legal term of years in 
the property (een tijdelijk eigendomsrecht: een leasehold estate,	toev.	SvB).’

In de praktijk wordt echter veelvuldig van deze hoofdregel afgeweken. Want 
bezit mag voor de hypotheekhouder op het eerste oog misschien aantrekkelijk 
lijken, toch zit hij meestal niet te wachten op de verplichtingen die met dat bezit 
gepaard gaan (zie hierna par. 3.4-3.6).6 Het is daarom gebruikelijk dat in krediet-
overeenkomsten wordt vastgelegd dat het bezit van het vastgoed (vooralsnog) bij 
de eigenaar/hypotheekgever blijft. Op die manier blijft de eigenaar verantwoor-
delijk voor het beheer van het vastgoed en blijft de rol van de hypotheekhouder 
beperkt	tot	die	van	financier.

Dat betekent echter niet dat de hypotheekhouder hiermee onvoorwaardelijk af-
stand doet van zijn recht op bezit. In de kredietovereenkomst wordt tevens be-
paald in welke gevallen de hypotheekhouder het vastgoed terug mag nemen. De 
vrijheid van partijen om dat moment te bepalen is groot; de hypotheekhouder 
hoeft tenslotte alleen maar het bij overeenkomst toegekende bezitsrecht van de 
hypotheekgever weer te laten eindigen. Meestal wordt aangeknoopt bij het mo-
ment waarop de hypotheekgever jegens de hypotheekhouder in verzuim raakt 
(default), een begrip dat eveneens door partijen in de overeenkomst wordt gespe-
cificeerd.7	Kredietovereenkomsten	bevatten	zo	een	vaak	pagina’s	lange	lijst	met	
events of default. Zodra een van de daarin omschreven situaties zich voordoet 
(zoals achterstallig onderhoud of een te hoge loan to value-ratio) en de hypo-

3 Clark e.a. 2014, p. 598, met verwijzing naar Law Commission Report (204) 1991, par. 7.28-7.38.
4 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1150, Clark e.a. 2014, p. 598, Burn & Cartwright 2011, p. 847 Gray & Gray 

2011, p. 300.
5 Four-Maids Ltd v Dudley Marshall (Properties) Ltd [1957] Ch 317, 320, Dit citaat werd overgenomen in het 

recentere arrest National Westminster Bank plc v Skelton [1993] 1 All ER 242, 248. Zie ook Burn & Cartwright 
2011, p. 847, Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1150, McFarlane, Hopkins & Nield 2017, p. 281.

6	 Bovendien	hebben	financiers	te	vrezen	voor	hun	reputatie	als	zij	op	willekeurige	momenten	verhypothekeerd	
vastgoed in bezit zouden nemen, zie Wonnacott 2006, p. 79.

7 Clark e.a. 2014, p. 599.
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theekgever daardoor in verzuim raakt, ontstaat voor de hypotheekhouder de be-
voegdheid om het vastgoed in bezit te nemen.

In een uitzonderlijk geval maken partijen in de kredietovereenkomst geen con-
crete afspraken over bezit van het vastgoed. Dan geldt in principe gewoon de 
hoofdregel en berust het recht op bezit van het vastgoed bij de hypotheekhouder, 
zodat die op elk gewenst moment het vastgoed in bezit kan nemen.8 Een rechter 
zal een hiervan afwijkende afspraak niet snel impliciet uit de overeenkomst (en 
de	omstandigheden	van	het	geval)	afleiden.	Het	bezitsrecht	van	de	hypotheek-
houder wordt naar Engels recht niet zomaar beperkt; het wordt als een sterk en 
fundamenteel recht van de hypotheekhouder beschouwd:9

‘A	mortgagee’s	right	to	possession	is	a	common	law	right	which	is	an	incident	of	his	estate	in	the	
land.	It	should	not,	in	my	opinion,	be	lightly	treated	as	abrogated	or	restricted.’10

In de zaak National Westminster Bank plc/Skelton verweerden de hypotheekge-
vers zich tevergeefs tegen inbezitneming door de hypotheekhouder met een be-
roep op een dergelijke afspraak die volgens hen impliciet uit de kredietovereen-
komst moest worden afgeleid.11 In deze zaak was door het echtpaar Skelton ten 
behoeve van de bank een derdenhypotheek op hun woonhuis gevestigd, zulks ter 
verzekering van de vordering(en) die de bank op de vennootschap Leamington 
Construction Ltd had of in de toekomst zou verkrijgen. In de kredietovereen-
komst was bepaald dat de vordering van de bank op deze vennootschap op ver-
zoek moest worden terugbetaald: ‘a continuing security to the bank for the 
discharge on demand by the bank on the mortgagor’ (onderstreping SvB).

In 1987 wordt het bedrijf geliquideerd (via een compulsory wound up). Hierop 
besluit de bank het woonhuis van het echtpaar Skelton in bezit te nemen, nadat 
zij het echtpaar had laten weten dat de vordering van de bank op de vennootschap 
circa 100.000 pond betrof. De Skeltons verweren zich tegen deze inbezitneming 
met een beroep op de hierboven geciteerde bepaling uit de kredietovereenkomst. 
Uit deze bepaling moest volgens hen impliciet worden afgeleid dat, zolang er 
géén verzoek tot terugbetaling van de vordering was gedaan, de bank hun woon-
huis ook niet in bezit zou mogen nemen.

De overweging die de rechter aan dit verweer wijdt, is vrij kort en duidelijk:

8 Mits te goeder trouw handelend (in good faith), dat wil zeggen dat hij zijn bevoegdheid niet inroept voor een 
ander doel (terugbetaling van de vordering) dan waarvoor deze bestaat.

9 Clark e.a. 2014, p. 599 met vele verwijzingen naar rechtspraak, waaronder Birmingham Citizens Permanent 
Building Society v Caunt [1962] Ch 883 at 890, [1962] 1 All ER 163 at 168; Esso Petroleum Co. Ltd v Alston-
bridge Properties Ltd [1975] 3 All ER 358 at 367; Western Bank Ltd. v Schindler [1976] Ch 1, [1976] 2 All ER 
393 (uitstel op basis van S36 AJA); Ashley Guarantee plc v Zacaria [1993] 1 All ER 254, [1993] 1 WLR 62; 
Credit & Mercantile plc v marks [2004] EWCA Civ 568, [2005] Ch 81.

10 Western Bank Ltd. v Schindler [1976] Ch 1, [1976] 2 All ER 393, zie ook Harpum 1977, p. 357.
11 Clark e.a. 2014, p. 599, met verwijzing naar National Westminster Bank plc v Skelton [1993] 1 All ER 242, 

[1993] 1 WLR 72. De overweging van de rechter in deze zaak (nr. 77) steunt op eerdere rechtspraak, zoals Mobil 
Oil Co. Ltd v Rawlinson, 43 P. & C.R. 221; Barclays Bank Plc v Tennet (niet-gepubl.), 6 June 1984, Citibank 
Trust Ltd. v Ayivor [1987] 1 W.L.R. 1157, en Four-Maids Ltd v Dudley Marshall (Properties) Ltd [1957] Ch. 
317- 320.
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‘The	reference	to	“demand”	certainly	makes	it	clear	that	the	mortgagors	will	not	actually	be	in	
default until demand is made. In my judgment, however, it	does	not	 suffice	 to	 show	 that	 the	
mortagee bank has deprived itself by contract of the right to immediate possession, which it en-
joyed by virtue of the statutory equivalent of a legal term of years conferred on it by the mort-
gage.’	(onderstreping	SvB)

Er geldt dus een strikt onderscheid tussen de voorwaarden waaronder het ver-
zuim intreedt en die waaronder het onderpand in bezit mag worden genomen. 
Dat verzuim treedt op basis van de contractuele bepalingen pas in nadat een be-
talingsverzoek is gedaan. Maar als uit de overeenkomst niet duidelijk blijkt dat 
de hypotheekhouder daarmee tevens zijn recht op inbezitneming heeft willen 
beperken ten gunste van de hypotheekgever(s), dan geldt dat recht in volle om-
vang en is de hypotheekhouder vrij om het op een door hem gewenst moment in 
te roepen.12 Nu in deze overeenkomst volgens de rechter niet expliciet was be-
paald dat óók inbezitneming pas na een verzoek tot betaling zou mogen plaats-
vinden,	hadden	de	Skeltons	dus	‘gewoon’	te	accepteren	dat	de	bank	–	zelfs	zon-
der betalingsverzoek – hun woonhuis in bezit nam.13 Deze uitspraak onderstreept 
mijns inziens de sterke uitgangspositie van de Engelse hypotheekhouder op dit 
punt:	het	recht	op	bezit	is	fundamenteel	en	inherent	aan	het	fictieve	eigendoms-
recht dat hij als hypotheekhouder heeft en dat recht wordt alleen beperkt als vast 
komt te staan dat de hypotheekhouder dat zelf wilde.

3.3 De wijze van inbezitneming

De wijze waarop een Engelse hypotheekhouder het vastgoed in bezit kan nemen, 
is voornamelijk afhankelijk van de al dan niet welwillende houding van de hypo-
theekgever. Indien deze bereid is om mee te werken of wanneer hij het vastgoed 
al verlaten had, kan de hypotheekhouder het vastgoed zonder rechtsmaatregelen 
(peaceful) in bezit nemen.14 Een duidelijke blijk van instemming door de hypo-
theekgever is wanneer hij de sleutels van het pand aan de hypotheekhouder toe-
zendt. De hypotheekgever doet dan een stap terug en stelt de hypotheekhouder in 
de gelegenheid om de feitelijke macht over het vastgoed over te nemen. Een 
rechterlijk bevel of goedkeuring (court order)	is	in	zo’n	geval	niet	vereist.15

Wanneer echter de bereidheid van de hypotheekgever om mee te werken aan een 
inbezitneming ontbreekt of onzeker is, dan moet de hypotheekhouder een vorde-
ring daartoe (een action for possession) bij de rechtbank instellen.16 Eigenrich-
ting is niet toegestaan. De hypotheekhouder is dus niet bevoegd om met geweld 
het vastgoed binnen te gaan, bijvoorbeeld door deuren te forceren.17 Dergelijk 

12 Aldus ook Hudson 2009, p. 1229.
13 Zij deden daarnaast een beroep op verrekening, zie hierna par. 3.3.1.
14 Clark e.a. 2014, p. 605 en 607.
15 Ropaigealach v Barclays Bank plc [200] QB 263, Gray & Gray 2011, p. 304-306.
16 Clark e.a. 2014, p. 605; de procedure is geregeld in de Civil Procedure Rules (m.n. part 48 en art. 55 Practice 

Direction (CPR Pt 48 en art. 55 PD)). Vanwege de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt in de prak-
tijk geadviseerd om een court order te verzoeken, tenzij de schuldenaar de sleutels komt inleveren en de hypo-
theekhouder bij wijze van spreken uitnodigt het vastgoed in bezit te nemen. Zie Turney 2009.

17 Clark e.a. 2014, p. 606 met verwijzing naar Hemmings v Stoke Pages Golf Club [1920] 1 KB 720, CA.
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handelen wordt als braak (forcible entry) aangemerkt en levert als zodanig een 
strafbaar feit aan de zijde van de hypotheekhouder op.18 Om strafrechtelijke ver-
volging te voorkomen of het risico daarop uit te sluiten als van instemming door 
de hypotheekgever niet ondubbelzinnig blijkt, is het in de praktijk gebruikelijk 
om de juridische procedure te doorlopen.

Wat er ook zij van deze mogelijke strafrechtelijke sancties, civielrechtelijk kan 
de hypotheekgever niet tegen de ontruiming opkomen. Het binnentreden op zich-
zelf mag dan onwettig zijn, het doet naar Engels recht niets af aan het exclusieve 
bezitsrecht van de hypotheekhouder. En doordat de hypotheekhouder wel dege-
lijk tot bezit van het vastgoed gerechtigd is, ontbreekt naar Engels recht zelfs een 
grond voor schadevergoeding vanwege het onrechtmatig binnentreden. Zo over-
woog de rechter in Beddal/Maitland:

‘I	come,	therefore,	to	the	conclusion	that,	in	respect	of	his	claim	for	damages	for	the	forcible	
entry and eviction, the Defendant cannot succeed, but that, in respect of his claim for damages 
for	the	injury	done	to	his	furniture,	which	the	Plaintiff	could	only	justify	by	a	lawful	possession,	
the	Defendant	is	entitled	to	succeed.’19

In deze zaak had de hypotheekhouder bij een inbezitneming niet alleen de deur 
van de verhypothekeerde dienstwoning geforceerd, maar ook het meubilair van 
de hypotheekgever op straat gezet. Slechts die laatste schadepost kwam voor 
vergoeding aanmerking. Deze schade werd door de rechter gezien als een gevolg 
van een op zichzelf staande onrechtmatige daad van de hypotheekhouder (an 
independant wrong). De schade die direct verband hield met de ontruiming zelf, 
zoals schade aan sloten en het vastgoed, hoefde niet aan de hypotheekgever te 
worden vergoed.

3.3.1 Gronden voor uitstel van het verzoek tot inbezitneming

De rechter aan wie het verzoek tot inbezitneming wordt voorgelegd, toetst hoofd-
zakelijk of de overeengekomen voorwaarden voor inbezitneming zijn vervuld. 
Als dat zo is, dan zijn er (zeker) in commerciële verhoudingen voor de hypo-
theekgever maar weinig mogelijkheden om zich tegen de inbezitneming te ver-
weren.20 Het afwijzen van een verzoek tot inbezitneming is in dat geval in prin-
cipe niet aan de orde en rechters zijn ook zeer terughoudend met het verlenen van 
uitstel.21

Uit de literatuur volgen slechts enkele voorbeelden waarin de hypotheekgever 
respijt werd verleend. Een eerste voorbeeld is het geval waarin een lening op 

18 Art. 6 Criminal Law Act 1977: ‘Violence for securing entry’; Zie Clark e.a. 2014, p. 606, met verwijzing naar 
onder meer Beddal v Maitland (1881) 17 Ch D 174; Hemmins v Stoke Poges Golf Club [1920] 1 KB 720, CA; 
Aglionby v Cohen [1955] 1 QB 558, [1955], en McPhail v Persons [1973] Ch 447, [1973] 3 All ER 393 at 398. 
Zie ook McFarlane, Hopkins & Nield 2012, p. 1138.

19 Beddal v Maitland (1881) 17 Ch D 174.
20 Clark e.a. 2014, p. 599 en Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1154. Dat is anders bij woonruimte; particulieren 

ontlenen onder meer bescherming aan: art. 36 Administration of Justice Act 1970, Rent Act, Protection form 
Eviction Act 1977 en s 126 Consumer Credit Act 1974.

21 Burn & Cartwright 2011, p. 848. Procesrechtelijke mogelijkheden van uitstel blijven hier buiten beschouwing 
(CPR Pt 3).
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eerste	verzoek	van	de	financier	moest	worden	terugbetaald.	In	de	kredietovereen-
komst was het recht op inbezitneming van de hypotheekhouder afhankelijk ge-
maakt	van	verzuim	met	betrekking	tot	die	terugbetalingsverplichting.	In	zo’n	si-
tuatie moet de hypotheekhouder na het doen van een betalingsverzoek de 
hypotheekgever een redelijke termijn geven om te betalen, voordat hij het vast-
goed in bezit mag nemen.22 Een ander voorbeeld is een zaak waarin een vertegen-
woordiger van de hypotheekhouder om betaling verzocht. De hypotheekgever 
moet dan een redelijke termijn krijgen om de inningsbevoegdheid van de verte-
genwoordiger	te	verifiëren	voordat	de	hypotheekhouder	tot	inbezitneming	mag	
overgaan.23	De	hypotheekhouder	zal	in	zo’n	situatie	even	pas	op	de	plaats	moeten	
maken.

Een laatste, wat algemenere grond voor het verlenen van uitstel bestaat wanneer 
de hypotheekgever binnen een redelijke termijn (within reasonable period) in 
staat zal zijn om de gehele gesecureerde vordering te voldoen.24 Om op deze 
grond uitstel te verlenen moet er daadwerkelijk een concrete mogelijkheid tot 
aflossing	 van	 de	 vordering	 zijn,	 bijvoorbeeld	 doordat	 de	 hypotheekgever	 een	
koopovereenkomst heeft gesloten waarbij de overeengekomen koopprijs hoog 
genoeg is om de vordering mee af te lossen.25 De rechter heeft weinig vrijheid; 
als de hypotheekgever niet een concrete terugbetalingsmogelijkheid kan aanwij-
zen, dan wordt het verzoek tot inbezitneming toegewezen.

Ook het bestaan van een tegenvordering van de hypotheekgever op de hypo-
theekhouder vormt in beginsel onvoldoende grond om een verzoek tot inbezitne-
ming af te wijzen.26 Dat zou anders kunnen zijn als een te verrekenen tegenvor-
dering (met een recht van equitable set-off) gelijk is aan de hypothecaire 
vordering, of deze zelfs overstijgt. In dat geval kan immers betoogd worden dat 
de hypothecaire vordering niet meer bestaat en er dus ook geen ruimte meer is 
voor het uitoefenen van hypothecaire bevoegdheden.

De Engelse jurisprudentie biedt echter nog geen uitsluitsel over de vraag of in dat 
geval een beroep op verrekening voldoende is voor het opschorten van inbezitne-
ming door de hypotheekhouder.27 Hieraan staat het principe in de weg dat de 

22 Clark e.a. 2014, p. 599, met een verwijzing naar Toms v Wilson (1863) 4 b&s 442; ANZ Banking Group (NZ) Ltd 
v Gibson [1981] 2 NZLR 513.

23 Moore v Shelley (1883) 8 pp Cas 285, PC; Cripps (Pharmaceuticals) Ltd v Wickenden [1973] 2 All ER 606, 
[1973] 1 WLR 944; ANZ Banking Group (NZ) Ltd v Gibson [181] 2 NZLR 513; cf Ronald Elwyn Foster Ltd v 
Dunlop Canada Ltd [1982] 1 SCR 726. Zie ook Hudson 2009, p. 1229.

24 Burn & Cartwright 2011, p. 848, Gray & Gray 2011, p. 306 en Birmingham Citizens Permanent Building Soci-
ety v Caunt [1962] Ch 883, waarin zelfs bij woonruimte werd geoordeeld dat een rechtbank geen middelen had 
om inbezitneming af te wijzen. Later is in dit verband art. 36 AJA ingevoerd, dat uitstel van inbezitneming van 
woningen mogelijk maakt, zie Ropaigealach v Barclays Bank Plc [2000] QB 263.

25 Clark e.a. 2014, p. 633, met een verwijzing naar Royal Trust Co of Canada v Markham [1975] 3 All ER 433, 
[1975] 1 WLR 1416, CA; Cheltenham & Gloucester plc v Booker (1996) 73 P & CR 412, 29 HLR 634, CA; 
National Westminster Bank plc v Kitch [1996] 1 WLR 1316; (1997) LS 483 (Haley), zie ook Gray & Gray 2011, 
p. 306.

26 Burn & Cartwright 2011, p. 848, voetnoot 330, McFarlane, Hopkins & Nield 2017, p. 281, met verwijzing naar 
Citibank Trust Ltd v Ayivor [1987] 1 WLR 1157; Mobil Oil Co Ltd v Rawlinson (1982) 43 P & CR 221; in Alba-
ny Home Loans Ltd v Massey (1997) 29 HLR 902 is deze regel bevestigd.

27 Als er sprake is van een equitable right of set-off (recht op verrekening van twee samenhangende vorderingen), 
zie Clark e.a. 2014, p. 599, noot 7, en Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1153, met verwijzingen naar onder meer 
National Westminster Bank plc v Skelton [1993] 1 WLR 72; Ashley Guarantee plc v Zacaria [1993] 1 All ER 
254, [1993] 1 WLR 62 (idem), en Dunbar Assets plc v Dorcas Holdings Limited [2013] EWCA Civ 864 at [22].
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hypotheekgever niet eenzijdig de hoogte van de hypothecaire vordering kan aan-
passen:

‘The	principle	is	that	a	mortgagor	cannot	unilaterally	appropriate	the	amount	of	a	cross-claim	
(…)	in	discharge	of	the	mortgage	debt.’28

Vooralsnog moet daarom worden aangenomen dat bij een beroep op het bestaan 
van	een	tegenvordering	de	hypotheekhouder	het	vastgoed	‘gewoon’	in	bezit	mag	
nemen, waarna over het bestaan en de omvang van de tegenvordering én de vraag 
of die met de hypothecaire vordering verrekend mag worden, geprocedeerd kan 
worden.29

3.3.2 Gronden voor afwijzing van het verzoek tot inbezitneming

Een grond voor afwijzing van een verzoek tot inbezitneming is een gebrek aan 
goede trouw bij de hypotheekhouder bij het uitoefenen van dat recht. Een hypo-
theekhouder dient bij inbezitneming te handelen in good faith,30 wat wil zeggen 
dat hij zijn bevoegdheden slechts mag gebruiken ter bescherming van zijn zeker-
heid, of tot uitwinning daarvan.31 Gebruik op andere gronden wordt aangemerkt 
als misbruik van recht en leidt tot afwijzing van het verzoek tot inbezitneming.

Een illustratieve casus waarin het verzoek op inbezitneming op deze grond werd 
afgewezen is de zaak Quennell/Maltby.32 A had een met hypotheek bezwaarde 
woning in eigendom en deze verhuurd aan studenten. A wilde van de huurders af, 
maar zij weigerden te vertrekken. Samen met zijn echtgenote B zette hij een 
constructie op waarbij B het hypotheekrecht op de woning van de bank overnam. 
B kon vervolgens in de hoedanigheid van hypotheekhouder het recht op inbezit-
neming inroepen, dat in principe ook werkt tegen de huurders van A.33

De rechter ging in zijn oordeel echter voorbij aan de formele positie van B (zijn-
de die van hypotheekhouder) en wees het verzoek tot inbezitneming af. Hij over-
woog hiertoe dat B haar bevoegdheden niet gebruikte om haar eigen belangen 
– als hypotheekhouder – te behartigen, maar uitsluitend die van haar man (als 
eigenaar van het huis). Anders gezegd: waar ze haar hypothecaire bevoegdheden 
had moeten gebruiken om haar hypotheekrecht te beschermen of terugbetaling 
van de hypothecaire vordering te verkrijgen, gebruikte ze die bevoegdheden om 
op oneigenlijke wijze de huurovereenkomsten tussen haar man en de studenten 

28 Mobil Oil Co Ltd v Rawlinson (1982) 43 P & CR 226.
29 Wonnacott 2006, p. 80.
30 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1151, met verwijzing naar Quennell v Maltby [1979] 1 WLR 318, Albany 

Home Loans Ltd v Massy [1997] 2 All E.R. 609 – 612, 613, en Palk v Mortgage Services Funding plc [1993] Ch 
330.

31 Clark e.a. 2014, p. 599-600, met verwijzing naar onder meer Quennell v Maltby [1979] 1 WLR 318; Palk v 
Mortgage Services Funding plc [1993] Ch 330; Downview Nominees Ltd v First City Corp. Ltd [1993] AC 295 
at 312, 3 All ER 626 at 635, Zie ook McFarlane, Hopkins & Nield 2012, p. 1139, Gray & Gray 2011, p. 302. 
Anders: Gray 2009, par. 6.4.14.

32 Quennell v Maltby [1979] 1 WLR 318.
33 Zie hierna par. 3.4.3.
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te beëindigen. Op grond hiervan wordt het verzoek tot inbezitneming geweigerd 
en bleven de huurovereenkomsten intact.34

3.4 Gevolgen van inbezitneming (i): verhuur en het recht op 
huurpenningen

Zoals eerder opgemerkt oefent de hypotheekhouder vanaf het moment van inbe-
zitneming feitelijke macht uit over het vastgoed. Daarvan is sprake zodra de hy-
potheekhouder

‘(…)	has	taken	out	of	the	mortgagor’s	hands	the	power	and	duty	of	managing	and	controlling	the	
mortgaged	property	and	dealing	with	the	tenants.’35

Uit dit citaat kan worden opgemaakt dat de feitelijke macht over commercieel 
vastgoed twee hoofdelementen omvat. Ten eerste neemt de hypotheekhouder de 
verhuur van het pand over. Verhuur omvat voor de hypotheekhouder drie belang-
rijke aspecten: de inning van huurpenningen (par. 3.4.1), het aangaan van nieuwe 
huurovereenkomsten (par. 3.4.2) en het mogen beëindigen van bestaande huur-
overeenkomsten (par. 3.4.3). Daarnaast neemt de hypotheekhouder het (techni-
sche) beheer van en de (fysieke) controle over het vastgoed over van de hypo-
theekgever. Dit komt erop neer dat de hypotheekhouder toegang tot het pand 
wordt verschaft en dat de hypotheekgever daar voortaan weg blijft. Het technisch 
beheer van het vastgoed komt daarbij in handen van de hypotheekhouder. Dit 
laatste aspect van inbezitneming wordt in par. 3.5 belicht.

3.4.1 Inningsbevoegdheid

De belangrijkste bevoegdheid die in de Engelse literatuur aan bezit wordt toege-
schreven, is de bevoegdheid om alle inkomsten te innen die het vastgoed op-
brengt (rents en profits).36 Bij commercieel vastgoed komt dit hoofdzakelijk neer 
op het mogen incasseren (in en buiten rechte) van de huurpenningen.

Dit	recht	om	de	huurpenningen	te	innen,	vloeit	(wederom)	voort	uit	het	fictieve	
tijdelijke eigendomsrecht van de Engelse hypotheekhouder. Hierdoor is de hypo-
theekhouder niet alleen gerechtigd tot huurtermijnen en eventuele huurverhogin-
gen die na de inbezitneming vervallen, maar ook tot achterstallige huurtermijnen 
die zijn vervallen sinds het hypotheekrecht werd gevestigd.37 Dit kan vergaande 
gevolgen hebben. Zo kan van aan de hypotheekgever vooruit betaalde huurter-

34 Volgens de rechter pretendeert B niet eens dat ze als hypotheekhouder optreedt; daarom behandelt hij de vorde-
ring tot inbezitneming als een vordering ingesteld door de echtgenoot. Die heeft echter geen recht op inbezitne-
ming, zodat hij tot afwijzing van de vordering komt. Zie Quennell v Maltby [1979] 1 WLR 318 (nr. 324).

35 Clark e.a. 2014, p. 607, met verwijzing naar onder meer Noyes v Pollock, (1886) 32 Ch D 53, Ward v Carttar 
(1865) LR 1 Eq 29, Mexborough UDC v Harrison [1964] 2 All ER 109. Deze overweging volgt als antwoord op 
de vraag wanneer het bezit van een hypotheekhouder aanvang neemt; dat is het geval wanneer sprake is van 
feitelijke macht, dus, zo volgt uit het citaat, zodra de controle over het vastgoed en de verhuur daarvan van de 
hypotheekgever is overgenomen.

36 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1152.
37 Clark e.a. 2014, p. 647.
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mijnen nogmaals betaling worden geëist,38 en kan de huurder na de inbezitne-
ming door de hypotheekhouder eventuele tegenvorderingen die hij op de hypo-
theekgever heeft niet meer met de verschuldigde huurtermijnen verrekenen.39 Tot 
slot kan een eventuele cessie of verpanding van de huurtermijnen niet aan de 
hypotheekhouder worden tegengeworpen.40

Om de huurpenningen te kunnen incasseren, moeten de huurders op de hoogte 
worden gebracht van de inbezitneming. Een belangrijke handeling die een hypo-
theekhouder van commercieel vastgoed bij een inbezitneming verricht, is dan 
ook het doen van mededeling daarvan aan de huurders.41 Hij laat hen weten dat 
zij vanaf dat moment nog slechts bevrijdend aan hem kunnen betalen.42 Op die 
manier wordt het belangrijkste aspect van de verhuur van het vastgoed, de 
huurinkomsten, daadwerkelijk bij de hypotheekgever uit handen genomen.43 De 
gelden die in het kader van de inbezitneming door de hypotheekhouder worden 
geïnd, mag de hypotheekhouder in mindering brengen op de hypothecaire vorde-
ring.	 Inbezitneming	kan	zo	worden	gebruikt	om	verzuim	 in	de	financiële	ver-
plichtingen van de hypotheekgever op te vangen.

Inbezitneming vormt daardoor mogelijk een interessant instrument om in te zet-
ten	in	economisch	zwaar	weer.	Wanneer	verkoop	niet	tot	volledige	aflossing	van	
de hypothecaire vordering leidt, kan het zinvol zijn die verkoop uit te stellen. 
Zonder verdere maatregelen leidt dat uitstel van executie er echter toe dat de 
hypothecaire vordering toeneemt, omdat rentetermijnen vervallen en waarschijn-
lijk	ook	onbetaald	blijven.	Zou	in	zo’n	geval	de	huurmarkt	nog	wél	voldoende	
mogelijkheden bieden, dan kan de hypotheekhouder gedurende die uitstelperiode 
het vastgoed in bezit nemen en het (eventueel tegen betere voorwaarden, zie de 
volgende paragraaf) verhuren. Met de binnenkomende huurpenningen kan hij 
aan	de	periodieke	financiële	verplichtingen	van	de	hypotheekgever	(jegens	zich-
zelf) voldoen. Op deze manier kan de hypotheekhouder de verkoop uitstellen 
zonder dat de hypothecaire vordering hoeft op te lopen, en vormt inbezitneming 
een goed alternatief voor verkoop.

38 Clark e.a. 2014, p. 648, met verwijzing naar Reeves v Pope [1914] 2 KB 284 en Re Arrows Ltd (No 3) [1992] 
BCLC 555, [1992] BCC 131.

39 Clark e.a. 2015, p. 648, met verwijzing naar Green v Rheinberg (1911) 104 LT 149. Dergelijke bevoegdheden 
worden (vrij vertaald naar Nederlandse begrippen) naar Engels recht gezien als verbintenisrechtelijke aanspra-
ken (personal rights) die de huurder tegenover de hypotheekgever heeft, en die kunnen naar hun aard niet wor-
den ingeroepen tegen de hypotheekhouder. Dat zou anders zijn als die rechten een aanspraak op het vastgoed zelf 
zouden zijn (incumbrance on the land). Zie Reeves v Pope [1914] 2 KB 284, waarin rechter Buckley oordeelt: 
‘All that these mortgagees knew was that there were such facts as that the tenant was saying “I have a personal 
right against the mortgagor to damages in respect to his having failed to perform some obligation which lay 
upon him to do something upon the land.” That, of course, created no incumbrance on the land at all. Those 
damages were not any incumbrance on the land, and the right to them was no estate or interest in any way in the 
land.’

40 Clark e.a. 2014, p. 648, met verwijzingen naar Re Ind Coope & Co Ltd [1911] 2 Ch 223 en Rhodes v Allied 
Dunbar Pension Services [1989] 1 All ER 1161.

41 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1151.
42 Clark e.a. 2014, p. 605 en p. 647-648, met verwijzing naar Horlock v Smith (1842) 6 Jur 478; Davies v Law 

Mutual Building Society (1971) 219 Estates Gazette 309.
43 Clark e.a. 2014, p. 607.
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3.4.2 Aangaan nieuwe huurovereenkomsten

Een tweede bevoegdheid die een hypotheekhouder in het kader van inbezitne-
ming verkrijgt, is het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten. Deze bevoegd-
heid is nadrukkelijk geregeld in art. 99 LPA 1925:

‘Leasing	powers	of	mortgagor	and	mortgagee	in	possession.
1. A mortgagor of land while in possession shall, as against every incumbrancer, have power to 
make from time to time any such lease of the mortgaged land, or any part thereof, as is by this 
section authorised.
2. A mortgagee of land while in possession shall, as against all prior incumbrancers, if any, and 
as against the mortgagor, have power to make from time to time any such lease as aforesaid.
[…]’

In dit wetsartikel wordt vervolgens in negentien leden bepaald welke huurover-
eenkomsten van welke aard, met welke duur en onder welke omstandigheden 
wettelijk zijn toegestaan.44 Zo is het de hypotheekhouder na inbezitneming (als 
mortgagee in possession)	onder	meer	toegestaan	om	‘gebruiks-huurovereenkom-
sten’	voor	maximaal	vijftig	jaar	aan	te	gaan.45 Dit zijn huurovereenkomsten die 
tot doel hebben dat de huurder het gehuurde gaat gebruiken. En als voor een 
bouwproject een huurovereenkomst met betrekking tot de bouwgrond wordt ge-
sloten, dan mogen die een duur van 99 jaar hebben. 46 Tot slot moet bijvoorbeeld 
de bedongen huurprijs de in redelijkheid hoogst haalbare zijn.47

Deze uitgebreide en gedetailleerde wettelijke regeling is van regelend recht.48 
Dat betekent dat partijen vrij zijn om in de hypotheekakte de verhuurbevoegd-
heid van beide partijen uit te breiden of anderszins aan te passen. Dit resulteert 
meestal in een ruime verhuurbevoegdheid voor de hypotheekhouder enerzijds en 
een strikte beperking van de verhuurbevoegdheid van de hypotheekgever ander-
zijds.49 Die beperking is vooral van belang voor de vraag of een hypotheekhouder 
gehouden is om de gesloten overeenkomsten te respecteren. Dit hangt dan weer 
samen	met	de	mogelijkheid	voor	de	hypotheekhouder	om	de	betreffende	huur-
ders te ontruimen (zie hierna par. 3.4.3).

De wet regelt overigens niet alleen deze verhuurbevoegdheid van de hypotheek-
houder, maar zij bepaalt tevens uitdrukkelijk dat de hypotheekgever gebonden is 
aan de huurovereenkomsten die de hypotheekhouder gedurende diens bezit is 
aangegaan (zie lid 2 hierboven).50 Een huurovereenkomst die conform art. 99 
LPA 1925 wordt gesloten, geldt daartoe als een overeenkomst waarbij zowel de 
hypotheekhouder als de hypotheekgever partij zijn.51

44 Art. 99 (1-19) LPA 1925.
45 Art. 99 (3)(ii) LPA 1925.
46 Art. 99 (3)(ii) LPA 1925.
47 Art. 99 (6) resp. (7) LPA 1925.
48 Dit is expliciet vastgelegd in art. 99 (14) LPA 1925.
49 Clark e.a. 2014, p. 615.
50 Zie ook Clark e.a. 2014, p. 649.
51 Clark e.a. 2014, p. 619. Als een hypotheekhouder via inbezitneming het vastgoed verhuurt, loopt hij dus het ri-

sico als verhuurder aansprakelijk gesteld te worden. Zie CML guidance 2011, p. 2.
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Doordat een hypotheekhouder bevoegd is om nieuwe huurovereenkomsten aan 
te gaan, schept inbezitneming voor een hypotheekhouder een mogelijkheid om 
leegstand	van	commercieel	vastgoed	te	bestrijden	en	zo	financieel	verlies	tegen	
te gaan. Leegstand van commercieel vastgoed kan voor een hypotheekhouder op 
verschillende manieren negatief uitpakken. Ten eerste is de eigenaar van het vast-
goed, de vastgoedondernemer, voor zijn inkomsten afhankelijk van verhuur van 
het pand. Staat het vastgoed leeg, dan drogen diens inkomsten op en ontstaat er 
een reëel risico dat hij niet meer aan zijn verplichtingen jegens de hypotheekhou-
der zal kunnen voldoen.

Ten	tweede	heeft	leegstand	vrijwel	altijd	een	drukkend	effect	op	de	waarde	van	
het vastgoed. Niet alleen doordat leegstaand vastgoed technisch sneller achteruit 
pleegt te gaan, maar ook omdat de waarde van commercieel vastgoed voor een 
groot deel door de te verwachten huurinkomsten wordt bepaald. Commercieel 
vastgoed levert daarom in verhuurde staat in beginsel meer op dan wanneer het 
leegstaat; een koper is in dat geval voor de duur van de lopende huurcontracten 
min of meer verzekerd van inkomsten.52

3.4.3 Ontruiming van huurders

Als een Engelse hypotheekhouder vastgoed in bezit neemt, dan is hij bevoegd 
om de hypotheekgever uit het vastgoed te zetten. Bij commercieel vastgoed is het 
vastgoed echter niet bij de hypotheekgever zelf in gebruik, maar bij huurders. 
Kan de hypotheekhouder nu ook de huurovereenkomsten met deze huurders be-
eindigen en hen uit het pand laten verwijderen? De behoefte daaraan zou bijvoor-
beeld kunnen bestaan als de hypotheekhouder verwacht het vastgoed tegen bete-
re voorwaarden te kunnen verhuren.

Het antwoord op de vraag of huurders ontruimd kunnen worden, is afhankelijk 
van vraag of de gesloten huurovereenkomst tegen de hypotheekhouder ingeroe-
pen kan worden. Anders dan naar Nederlands recht, is naar Engels recht het huur-
recht een goederenrechtelijk recht. Nu naar Engels recht voor goederenrechtelij-
ke rechten in beginsel ook de prior-temporeregel geldt, op grond waarvan het 
oudste recht prevaleert boven jongere rechten, wordt de vraag of een hypotheek-
houder een huurrecht dient te respecteren vooral bepaald door het moment van 
totstandkoming van beide rechten.53 In beginsel kunnen huurovereenkomsten die 
ouder zijn dan het hypotheekrecht hem wel worden tegengeworpen en jongere 
huurovereenkomsten niet.54

Op deze hoofdregel bestaat echter een aantal uitzonderingen. Er zijn huurover-
eenkomsten die ná het vestigen van het hypotheekrecht worden gesloten en die 
toch aan de hypotheekhouder zijn tegen te werpen. Dit is ten eerste het geval als 

52 Niets is zeker, zo bewijst het recente Nederlandse V&D-dossier waarin na enkele huurverlagingen vanwege 
faillissement de huurovereenkomsten alsnog eindigden.

53 De datum waarop de rechten zijn geregistreerd in HM Land Registry.
54 Law Commission Report (204) 1991, par. 7.54; Clark e.a. 2014, p. 608 met een verwijzing naar Moss v Gallimore 

(1779) 1 Doug KB 279 at 283, Skipton Building Society v Clayton (1993) 66 P & CR 223, Woolwich Building 
Society v Dickman [1996] 3 All ER 204.



32 3. Engelse hypothecaire bevoegdheden (i): inbezitneming (entry into possession)

de huurovereenkomst conform de wettelijke verhuurbevoegdheid van art. 99 
LPA 1925 tot stand is gekomen,55 tenzij die verhuurbevoegdheid van de hypo-
theekgever in de kredietovereenkomst is uitgesloten. Ook kan de huurder de 
huurovereenkomst tegen de hypotheekhouder inroepen als deze laatste er zijn 
goedkeuring aan heeft verleend. Dit kan op meerdere manieren gebeuren. Zo kan 
de hypotheekhouder al bij het aangaan van de huurovereenkomst, dus bij voor-
baat, toestemming geven voor het aangaan van (bepaalde) huurovereenkomsten. 
Hij kan hiertoe bijvoorbeeld een modelhuurovereenkomst aan de kredietover-
eenkomst hechten. Een andere optie is dat de hypotheekhouder voor elke afzon-
derlijke huurovereenkomst expliciet toestemming geeft.56 Óf hij geeft zijn toe-
stemming helemaal achteraf, door na inbezitneming de derde (alsnog) als huurder 
te accepteren.57 De hypotheekhouder heeft op deze manier verschillende moge-
lijkheden om invloed uit te oefenen op het verhuurbeleid van de hypotheekgever.

Voor een hypotheekhouder van commercieel vastgoed geldt overigens dat hij 
naar Engels recht weinig ruimte heeft om zijn goedkeuring aan een huurovereen-
komst te onthouden.58 Commercieel vastgoed is nu eenmaal bedoeld voor ver-
huur,	en	bij	de	financiering	daarvan	mag	een	hypotheekhouder	niet	op	onredelij-
ke gronden toestemming aan een huurovereenkomst weigeren. Een eventuele 
afwijzing dient in elk geval verband te houden met (in redelijkheid) beschermen 
van het hypotheekrecht.59 De eerder al genoemde zorgvuldigheidsnorm om in 
good faith te handelen, geldt ook hier:

‘A	mortgagee	considering	whether	to	consent	to	a	letting	of	a	commercial	investment	property	
had to act honestly, genuinely and in good faith, and he was not to act arbitrarily, capriciously, 
perversely or irrationally. However, there was no foundation for imposing more extensive equi-
table	duties	(...).’60

Wat de hypotheekhouder bijvoorbeeld niet hoeft te accepteren is een huurover-
eenkomst tegen een te lage huurprijs. En hij mag bijvoorbeeld ook toestemming 
weigeren als de hypotheekhouder meent dat het voorgenomen gebruik van het 
vastgoed door de huurder de waarde van het vastgoed in gevaar brengt. Aan 
huurovereenkomsten die de waarde van het vastgoed negatief beïnvloeden, hoeft 
een hypotheekhouder in principe niet mee te werken.61

Terug naar de vraag of een hypotheekhouder na inbezitneming huurders uit het 
vastgoed kan ontruimen. Uit het voorgaande volgt dat een hypotheekhouder 
huurders	alleen	uit	het	pand	kan	ontruimen	als	de	betreffende	huurovereenkom-
sten in strijd met de wettelijke of contractuele voorwaarden zijn aangegaan. Die 
overeenkomsten zijn nietig jegens hem. Was de gesloten huurovereenkomst 

55 Zie hiervoor par. 3.4.2; dit zijn bijvoorbeeld huurovereenkomsten met een duur van maximaal vijftig jaar.
56 Huurovereenkomsten op basis van de Leasehold Reform Act 1967 of de Leasehold Reform, Housing and Urban 

Development Act 1993 worden geacht te zijn goedgekeurd door de hypotheekhouder.
57 Alle omstandigheden van het geval zijn hiervoor bepalend, niet slechts het bestaan van een huurovereenkomst.
58 Commercial First Business Ltd v Atkins [2012] EWHC 4388 (Ch). Zie Clark e.a. 2014, p. 615, voor een uitge-

breide opsomming van de overwegingen die het onthouden van toestemming aan een huurovereenkomst in het 
concrete geval niet onredelijk maakten.

59 Clark e.a. 2014, p. 615.
60 Commercial First Business Ltd v Atkins [2012] EWHC 4388 (Ch).
61 Zie voor deze voorbeelden Clark e.a. 2014, p. 615-616.
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daarentegen volgens de wet of de kredietovereenkomst toegestaan, dan heeft de 
hypotheekhouder deze te respecteren. Het is dus belangrijk om de verhuur in de 
hypotheekakte zorgvuldig te regelen, zodat de hypotheekhouder geen huurover-
eenkomsten hoeft te respecteren die de waarde van het vastgoed zouden kunnen 
drukken.

Voor de uiteindelijke ontruiming van huurders (voor zover volgens de hierboven 
bedoelde regels toegestaan), dient de hypotheekhouder eenzelfde procedure te 
volgen als wanneer hij de hypotheekgever zelf zou ontruimen. Het moet ofwel 
met medewerking van de huurders gebeuren, of via een gerechtelijke procedure 
(zie par. 3.3). Om niet voor onaangename verrassingen te komen te staan, doet de 
hypotheekhouder er goed aan om bij zijn initiële verzoek tot inbezitneming alle 
derden te betrekken die een potentieel belang bij (gebruik van) het vastgoed heb-
ben.62

Ten aanzien van de huurovereenkomsten die de hypotheekhouder niet hoeft te 
respecteren kan hij overigens geen huurbetaling vorderen.63 Doordat die huur-
overeenkomsten jegens hem nietig zijn, heeft hij ook geen recht op de huurpen-
ningen. Dit hoeft voor de hypotheekhouder echter niet veel verschil te maken. De 
hypotheekhouder heeft namelijk wel recht op zogeheten mesne profits. Dit is een 
vergoeding die een gewezen huurder moet betalen voor het gebruik van (in dit 
geval) vastgoed nadat de huurovereenkomst (door de inbezitneming) is geëin-
digd.64 Deze gebruiksvergoeding is gelijk aan de marktconforme huur van het 
vastgoed. De huurder betaalt in veel gevallen dus een periodieke gebruiksvergoe-
ding aan de hypotheekhouder die gelijk is aan de huur die hij voorheen betaal-
de.65 De hypotheekhouder mag deze gebruiksvergoeding incasseren voor de pe-
riode na het vestigen van het hypotheekrecht, met een maximum van zes jaar 
voorafgaand aan de inbezitneming.66

3.5 Gevolgen van inbezitneming (ii): technisch beheer

Het innen van de huurpenningen en het overnemen van de verhuur vormt voor 
een hypotheekhouder over het algemeen de belangrijkste beweegreden om tot 
inbezitneming over te gaan. Inbezitneming kan echter ook worden ingezet als 
middel om fysieke (of technische) achteruitgang van vastgoed tegen te gaan. 
Lekkende daken, betonrot, rottende kozijnen, defecte liften en weigerende venti-
latie zijn immers niet bevorderlijk voor de verhuurbaarheid en daarmee de waar-
de van het vastgoed. Door het vastgoed in bezit te nemen, gaat ook het technisch 
beheer op de hypotheekhouder over, zodat hij de nodige reparaties (par. 3.5.1) en 
eventuele verbeteringen aan het vastgoed kan uitvoeren (par. 3.5.2).

62 Clark e.a. 2014, p. 626.
63 Clark e.a. 2014, p. 648, met verwijzing naar Corbett v Plowden (1884) 25 Ch D 678; Kitchen’s Trustee v 

Madders [1950] Ch 134 [1949] 2 All ER 1079, CA.
64 Oxford Dictionary of Law onder ‘mesne profits’.
65 Clark e.a. 2014, p. 648, met verwijzing naar Ocean Accident and Guarantee Corpn v Ilford Gas Co [1905] 2 KB 

493, CA.
66 Clark e.a. 2014, p. 648.
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Met betrekking tot het mogen uitvoeren van reparaties en onderhoud moeten 
vooraleerst twee kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste wordt inbezitne-
ming naar Engels recht nauwelijks gebruikt omdat er technische gebreken zijn. 
De reden hiervoor is dat inbezitneming gepaard gaat met aansprakelijkheidsrisi-
co’s	die	als	omvangrijk	worden	gezien.	Deze	risico’s	worden	hierna	in	par.	3.6	
besproken. De voordelen van onderhoud of het uitvoeren van een enkele repara-
tie	wegen	meestal	 niet	 op	 tegen	deze	 aansprakelijkheidsrisico’s.	 In	 een	goede	
kredietovereenkomst wordt daarom voor de hypotheekhouder een aparte be-
voegdheid gecreëerd voor het betreden van het vastgoed ter uitvoering van be-
paalde reparaties of onderhoud.67 Inbezitneming is dan niet nodig.

En zelfs als vastgoed eenmaal (om welke reden dan ook) in bezit genomen is, dan 
nog worden onderhoudswerkzaamheden in de Engelse literatuur vooral als een 
last en niet zozeer als een bevoegdheid beschouwd. Door het vastgoed in bezit te 
nemen, wordt de hypotheekhouder voor dat vastgoed verantwoordelijk. Op hem 
komt een zorgplicht ten aanzien van het vastgoed te rusten (a duty to take reaso-
nable care of the property).68 De gedachte hierachter is dat een hypotheekhouder 
in principe het in bezit genomen vastgoed in ongeschonden staat aan de hypo-
theekgever	moet	kunnen	teruggeven	als	die	laatste	zijn	schuld	zou	aflossen.	Het	
belang van de hypotheekgever (de equity of redemption, zie par. 2.3.2) wordt op 
deze manier tegen eventueel waardeverminderend handelen van de hypotheek-
houder beschermd.

In de Engelse literatuur ligt dan ook vooral de nadruk op deze zorgplicht en aan-
sprakelijkheid voor nalatigheid op dit punt. Minder wordt geschreven over het 
recht, of de bevoegdheid om het onderhoud uit te voeren.69 Eenzelfde insteek is 
in deze paragraaf gekozen.

3.5.1 Reparaties en onderhoud

De	hypotheekhouder	is	na	inbezitneming	gehouden	om	‘in	redelijkheid’	repara-
ties aan het onderpand uit te voeren.70 Dat betekent niet dat een hypotheekhouder 
alle reparaties hoeft uit te voeren die een eigenaar zelf zou doen.71 De verplich-
ting valt of staat met de inkomsten die het in bezit genomen vastgoed oplevert (de 
geïnde huurpenningen). In algemene zin geldt dat een hypotheekhouder gehou-
den is om de netto-inkomsten (inkomsten na aftrek van de verschuldigde rente 
aan de hypotheekhouder zelf) aan te wenden voor onderhoud en (redelijke) repa-
raties.72 Dus als achteruitgang van het vastgoed voorkomen kan worden door uit 
de gerealiseerde inkomsten bepaalde werkzaamheden te verrichten, dan zal de 
hypotheekhouder hiertoe moeten overgaan. Een uitzondering wordt evenwel ge-

67 Clark e.a. 2014, p. 658.
68 Zie par. 3.5.2.
69 Clark e.a. 2014, p. 651; reparaties en onderhoud wordt slechts besproken onder de kop ‘Liabilities of mortgagee 

in possession’	in	plaats	van	in	het	daaraan	voorafgaande	paragraaf	‘rights of mortgagee in possession’.
70 Clark e.a. 2014, p. 657, met verwijzing naar Richards v Morgan (1753) 4 Y&C Ex 570; Palk v Mortgage Servi-

ces Funding plc [1993] Ch 330 at 338; Downsview Nominees Ltd v First City Corpn Ltd [1993] AC 295 at 315.
71 Clark e.a. 2014, p. 657.
72 Zie Clark e.a. 2014, p. 657, met verwijzing naar Richards v Morgan (1753) 4 Y&C Ex 570; Moore v Painter 

(1842) 6 Jur 903; Tipton Grene Colliery Co v Tipton Moat Colliery Co (1877) 7 Ch D 192.
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maakt	voor	‘normaal’	verval,	dat	wil	zeggen	verval	dat	door	enkel	tijdsverloop	
intreedt. Dit wordt de hypotheekhouder in principe niet aangerekend en hoeft hij 
ook niet te verhelpen.73

In het omgekeerde geval, als de netto-inkomsten niet toereikend zijn voor het 
bekostigen van de werkzaamheden, vervalt in beginsel ook de verplichting die 
uit te voeren. De hypotheekhouder is niet gehouden om zijn vordering op de 
schuldenaar te laten oplopen door kosten te maken voor reparatie en onderhoud 
aan het pand. Tot slot moeten de te maken kosten in verhouding staan tot de 
eventuele toename van de waarde van het vastgoed. Als de kosten deze waarde-
vermeerdering overstijgen, is de hypotheekhouder niet verplicht ze uit te voe-
ren.74 Sterker nog: dergelijk handelen wordt als onverantwoord aangemerkt en 
kan ertoe leiden dat de gemaakte kosten voor rekening van de hypotheekhouder 
blijven.75

3.5.2 Verbeteringen

Behalve het uitvoeren van reparaties mag de hypotheekhouder ook verbeteringen 
aanbrengen aan het vastgoed.76 Te denken valt aan een renovatie van een geda-
teerd pand, zoals vernieuwing van de entree, of aan verduurzaming. Tenzij de 
hypotheekgever met de verbeteringen instemt, moeten zij met het oog op de aard 
en waarde van het vastgoed redelijk zijn.77 Deze redelijkheidstoets hangt samen 
met het beschermen van het lossingsrecht van de hypotheekgever (de equity of 
redemption) tegen het optreden van de hypotheekhouder.

De door de hypotheekhouder gemaakte kosten vanwege verbeteringen kunnen in 
beginsel namelijk op de hypotheekgever worden verhaald door ze op te tellen bij 
de hypothecaire vordering (zie hierna par. 3.7.1). Als die vordering toeneemt zal 
de hypotheekgever een hoger bedrag moet betalen om zich via lossing van het 
hypotheekrecht te ontdoen. Zou de hypotheekhouder nu onbeperkt renovatiekos-
ten bij de hypothecaire vordering mogen optellen, dan zou hij het lossingsrecht 
van de hypotheekgever sterk kunnen uithollen. Een dergelijke inbreuk op dat 
recht is niet toegestaan.78

De consequentie daarvan is dat de renovatiekosten die de hypotheekhouder ge-
maakt heeft voor eigen rekening blijven. Dit was bijvoorbeeld het geval in de 
zaak Southwell/Roberts, waarin de oorspronkelijk vordering van de hypotheek-
gever ruimschoots werd verdubbeld door de verbeteringen die de hypotheekhou-
der had aangebracht.79 Het hypotheekobject in deze zaak bestond oorspronkelijk 
uit twee vervallen oude huisjes. De hypotheekhouder had deze huisjes gesloopt 

73 Clark e.a. 2014, p. 658.
74 Clark e.a. 2014, p. 657, met verwijzing naar Moore v Painter (1842) 6 Jur 903.
75 Clark e.a. 2014, p. 657, met verwijzing naar Barclays Bank plc v Alcorn [2002] EWCA Civ 817.
76 Clark e.a. 2014, p. 658, en Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1153.
77 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1153, met verwijzing naar Shepard v Jones (1882) 21 Ch D 469 at 479.
78 Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1153, met verwijzing naar Sandan v Hooper	(1843)	6	Beav.	246;	affirmed	14	

L.J. Ch. 120.
79 Southwell v Roberts (1940) 63 CLR 581. Deze Australische zaak biedt een mooi voorbeeld van de regel dat een 

hypotheekhouder	de	hypotheekgever	niet	‘uit	zijn	eigendomsrecht	mag	renoveren’.
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en daarvoor twee nieuwe in de plaats gebouwd. De hypotheekhouder mocht in 
dat geval de gemaakte kosten (die hoger waren dan de originele hypothecaire 
vordering) niet op de hypotheekgever verhalen, ook al was de waarde van het 
hypotheekobject gestegen. Naar Engels recht kan het daarbij overigens nog ver-
schil maken of het vastgoed uiteindelijke executoriaal verkocht moet worden of 
dat	de	hypotheekgever	daadwerkelijk	tot	aflossing	van	de	hypothecaire	vordering	
overgaat. Als bij een verkoop blijkt dat het vastgoed dankzij de verbeteringen 
tegen een hogere prijs verkocht kan worden, dan heeft de hypotheekhouder een 
grotere kans dat hij zijn kosten vergoed krijgt dan in het geval waarin de hypo-
theekgever gebruik maakt van zijn lossingsrecht.80

Het recht van de hypotheekhouder om verbeteringen aan te brengen kan uitein-
delijk dus zo ver gaan dat incomplete gebouwen worden afgebouwd, of dat een 
onbruikbaar gebouw wordt gesloopt en herbouwd.81	Zo’n	nieuw	pand	mag	beter	
en deugdelijker zijn dat het oude, maar mag geen ander doel dienen of bestem-
ming krijgen dan het voorgaande.82 Een voorbeeld waarin de hypotheekhouder 
over de schreef ging, is de zaak Moore/Painter.83 Hierin trof de hypotheekhouder 
het vastgoed, onder meer bestaande uit twee mouterijen en twee winkels, in de-
plorabele staat aan. Hij besloot een deel van het vastgoed af te breken, de moute-
rijen samen te voegen tot één en later het geheel te verbouwen tot een grote ijzer-
loods. De zekerheidsgever kwam hier met succes tegenop: de zekerheidshouder 
had het karakter van het onderpand niet mogen wijzigen, óók niet als de waarde 
daardoor toenam. Iets vergelijkbaars speelde de hypotheekhouder in de hiervoor 
genoemde zaak Southwell/Roberts parten: de verdubbeling van de verzekerde 
vordering was deels veroorzaakt doordat de hypotheekhouder op een braaklig-
gend terrein een nieuw, derde huisje had gebouwd. De grond had hierdoor een 
andere bestemming gekregen dan voorheen. Dit vormde mede een grond om de 
vordering tot voldoening van de gedane investeringskosten af te wijzen.

3.5.3 Overige verplichtingen in het kader van inbezitneming

De plicht om als hypotheekhouder-bezitter zorg te dragen voor het onderpand 
omvat naast het uitvoeren van (redelijke) reparaties en (noodzakelijk) onderhoud 
ook het voorkomen van schade. Een hypotheekhouder zal daarom maatregelen 
moeten nemen tegen vandalisme en tegen krakers. Hij kan zelfs gehouden zijn 
om het eigendomsrecht (title) van de hypotheekgever te beschermen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat, wanneer dat recht niet een eigendomsrecht maar 
een erfpachtrecht is (een leasehold estate),84 waarvoor een periodieke vergoeding 

80 Clark e.a. 2014, p. 658, met verwijzing naar Shepard v Jones (1882) 21 Ch D 169; Matzner v Clyde Securities 
Ltd [1975] 2 NSWLR 293. De zaak Southwell v Roberts	ging	om	aflossing	van	de	hypothecaire	vordering.

81 Clark e.a. 2014, p. 658, met verwijzing naar Marshall v Cave (1824) 3 LJOS Ch 57; Penny v Walker (1855) 24 
LJ Ch 319; Midland Credit Ltd v Hallad Pty Ltd (1977) 1 BPR 9570.

82 Clark e.a. 2014, p. 658, met verwijzing naar Moore v Painter (1842) 6 Jur 903; Jortin v South Eastern Rly Co 
(1854) 2 Sm & G 48; Southwell v Roberts (1940) 63 CLR 581.

83 Moore v Painter (1842) 6 Jur 903.
84 Een leasehold estate wordt naar Engels recht gezien als een eigendomsrecht voor beperkte duur, terwijl op grond 

van art. 5:89 lid 1 BW een Nederlandse erfpachter hetzelfde genot van de zaak heeft als een eigenaar. Ondanks 
het verschil in goederenrechtelijke status (een leasehold estate wordt niet als beperkt recht, maar als volwaardi-
ge eigendom gezien), zijn de rechten materieel gezien vergelijkbaar.
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moet worden betaald (huur of canon), de hypotheekhouder gehouden kan zijn om 
deze te voldoen. Zulks om te voorkomen dat dat recht van de hypotheekgever 
door wanbetaling tenietgaat.85 En bij inbezitneming dient de hypotheekhouder in 
dat	geval	ook	te	verifiëren	of	de	voorwaarden	waaronder	dit	erfpachtrecht	is	ge-
gund (de erfpachtvoorwaarden) het bezit door een ander dan de erfpachter wel 
toestaan. Is dat niet het geval, dan kan inbezitneming ertoe leiden dat dat recht 
van erfpacht – en daarmee het hypotheekrecht – tenietgaat.

3.6 Aansprakelijkheid

Hiervoor werd al kort aangestipt dat inbezitneming door een hypotheekhouder 
naar Engels recht gepaard gaat met omvangrijke aansprakelijkheden.86 Er laten 
zich drie aansprakelijkheidsgronden onderscheiden, waarvan er een samenhangt 
met de verhuur van het pand (par. 3.6.1) en twee met het (technische) onderhoud 
van het pand (par. 3.6.2).

3.6.1 Aansprakelijkheid vanwege gemiste inkomsten

Als een hypotheekhouder vastgoed in bezit neemt, dan komt op hem de verplich-
ting te rusten om dat vastgoed met gepaste zorgvuldigheid te beheren.87 Een con-
crete verplichting die hieruit voortvloeit is dat hij in redelijkheid de inkomsten uit 
het vastgoed moet maximaliseren.88

Een hypotheekhouder is ingevolge deze zorgplicht na inbezitneming van het 
vastgoed aansprakelijk voor inkomsten (huur) die hij had kunnen ontvangen, 
maar die hij door zijn eigen opzet of nalatigheid niet heeft ontvangen (wilful de-
fault or neglect).89 Bij leegstand van in bezit genomen vastgoed rust er aldus op 
de hypotheekhouder een inspanningsverplichting om het tegen een gepaste prijs 
te verhuren, tenzij verhuur nadelig zou uitpakken voor een aanstaande verkoop.90 
Een hypotheekhouder die de grond zelf in gebruik neemt, zal ook zelf gehouden 
zijn om aan de hypotheekgever een huurvergoeding (occupation rent) te beta-
len,91 tenzij het slechts een korte periode voorafgaand aan de verkoop betreft.92

85 Clark e.a. 2014, p. 661.
86 Deze aansprakelijkheden worden in de Engelse literatuur genoemd als belangrijkste reden om verhypothekeerd 

vastgoed niet in bezit te nemen; de Engelse hypotheekhouder kan in plaats daarvan een bewindvoerder aanwij-
zen. Zie hierna par. 3.9 en hfdst. 4.

87 Jegens de hypotheekgever en andere partijen die een belang hebben in de equity of redemption.
88 Clark e.a. 2014, p. 597, met verwijzing naar Palk v Mortgage Services Funding plc [1993] Ch 330 at 338; 

Downsview Nominees Ltd v First City Corpn Ltd [1993] AC 295, [1993] 3 All ER 626 en Leach v National Bank 
of New Zealand [1996] 3 NZLR 707 

89 Burn & Cartwright 2011, p. 847.
90 Clark e.a. 2014, p. 598, met verwijzing naar Blacklock v Barnes (1725) Cas temp King 53; Palk v Mortgage 

Services Funding plc [1993] Ch 330 at 338 en Downsview Nominees Ltd v First City Corpn Ltd [1993] AC 295, 
[1993] 3 All ER 626; China and South Sea Bank Ltd v Tan Soon Gin [1990] 1 AC 536, [1989] 3 All ER 839, 
Huish v Ellis [1995] BCC 462.

91 Burn & Cartwright 2011, p. 847, met verwijzing naar Gaskell v Gosling [1896] 1 QB 669, 661.
92 Clark e.a. 2014, p. 597, met verwijzing naar Norwich General Trust v Grierson [1984] CLY 2306. Zie ook Law 

Commission Working Paper (99) 1986, para 3.25. Zie over de bevoegdheid tot verkoop hierna hfdst. 5.
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Aansprakelijkheid ontstaat wanneer de hypotheekgever kan aantonen dat de hy-
potheekhouder een acceptabele huurder heeft afgewezen93 of wanneer de hypo-
theekhouder het onroerend goed onder de marktprijs verhuurt en zichzelf daar-
mee op enigerlei wijze bevoordeelt. Deze laatste situatie deed zich voor in de 
zaak White/City of London Brewery Co, waarin een hypotheekhouder (een brou-
werij) een lagere huur accepteerde in ruil voor verplichte afname van het eigen 
merk bier. De lagere huurinkomsten kwamen voor rekening van de hypotheek-
houder; hij diende het verschil tussen de lage huur en de marktconforme huur aan 
de hypotheekgever te vergoeden.94

Bij de beoordeling van een eventuele aansprakelijkheid van de hypotheekhouder 
dienen alle omstandigheden van het geval te worden afgewogen.95 Gegoedheid 
van een potentiële nieuwe huurder mag bijvoorbeeld worden meegewogen bij de 
beslissing om een wanbetalende zittende huurder uit het pand te verwijderen.96 
De	 hypotheekhouder	 hoeft	 niet	 te	 speculeren,	 of	 buitensporige	 risico’s	 te	 ne-
men.97 Van aansprakelijkheid op grond van wilful default is eerst sprake bij se-
rious default: mismanagement of fraude waardoor de hypotheekhouder minder 
inkomsten heeft ontvangen dan mogelijk zou zijn geweest. Een geheel eenduidi-
ge lijn is hierin niet te trekken, uit Engels onderzoek blijkt dat rechters deze norm 
niet altijd even streng hanteren.98

3.6.2 Aansprakelijkheid vanwege het niet uitvoeren van repara-
ties en onderhoud

In het kader van reparatie en onderhoud worden in de literatuur twee aansprake-
lijkheidsgrondslagen onderscheiden die corresponderen met de verplichtingen 
die de hypotheekhouder als bezitter van het vastgoed op zich neemt (zie 
par. 3.5.2). De eerste is de aansprakelijkheid vanwege het niet uitvoeren van (kort 
gezegd) redelijke reparaties en onderhoud uit de netto-inkomsten van het onder-
pand. Als de hypotheekhouder voldoende inkomsten uit het onderpand realiseert, 
dan moet hij ook die werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn voor het behoud 
van het vastgoed. Doet hij dat niet en lijdt de hypotheekgever schade, dan kan de 
hypotheekhouder hiervoor worden aangesproken.

De tweede aansprakelijkheidsgrondslag ziet op schade door nalatigheid of opzet 
van de hypotheekhouder. Hieronder vallen uiteenlopende gevallen. Wordt door 
krakers of vandalen schade aan het onderpand toegebracht en had de hypotheek-
houder daartegen niet de noodzakelijke maatregelen genomen, dan is de hypo-
theekhouder voor die schade aansprakelijk. Een ander voorbeeld is het laten be-

93 Clark e.a. 2014, p. 599, met verwijzing naar Noyes v Pollock (1886) 32 Ch D 53 at 61; White v City of London 
Brewery Co (1889) 42 Ch D 237, CA.

94 Burn & Cartwright 2011, p. 847, met verwijzing naar White v City of London Brewery Co (1889) 42 Ch D 237, 
243: het verschil tussen ‘free premises’	in	plaats	van	een	‘tied house’.	Zie	ook	Hughes v Williams (1806) 12 Ves 
493; Metcalf v Campion (1828) 1 Mol 238.

95 Clark e.a. 2014, p. 599.
96 Clark e.a. 2014, p. 599, met verwijzing naar Metcalf v Campion (1828) 1 Mol 238; Brandon v Brandon (1862) 

10 WR 287.
97 Clark e.a. 2014, p. 597, met verwijzing naar Hughes v Williams (1806) 12 Ves 493.
98 Frisby 2000, nr. 413-416 met een verwijzing naar Perry v Walker (1855) 3 WR 315 en Cocks v Gray (1857) 1 

Giff	77.	McFarlane,	Hopkins	&	Nield	2012,	p.	1137.
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vriezen van waterleidingen. Maar ook moet worden gedacht aan de situatie 
waarin een building lease in zekerheid is gegeven: een tijdelijk huur-/opstalrecht 
ter uitvoering van een bouwproject.99 Als de hypotheekhouder in dat geval het 
onderpand in bezit neemt, zal hij moeten zorgen voor afbouw of verkoop van het 
project. Laat hij dit echter na en vervallen daardoor reeds gesloten huurovereen-
komsten, dan kan dit de hypotheekhouder ook aansprakelijkheid opleveren.100

3.6.3 Kwalitatieve aansprakelijkheden

Naast de aansprakelijkheid jegens de hypotheekgever uit hoofde van zorgplich-
ten, stelt een hypotheekhouder zich tot slot ook bloot aan bepaalde risicoaanspra-
kelijkheden: aansprakelijkheden die zijn verbonden aan bezit van de onroerende 
zaak. Deze aansprakelijkheden vloeien voort uit bijzondere wetgeving.101 Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om naleving van eventuele brandveiligheidsvoorschrif-
ten,102 milieu- en omgevingswetten. 103 Deze soms omvangrijke aansprakelijkhe-
den zijn voor de hypotheekhouder relevant bij het maken van de afweging om al 
dan niet over te gaan tot inbezitneming.104

3.7 Rekening en verantwoording

3.7.1 Kosten

Uit de aard van de zorgplicht en de daaraan gekoppelde aansprakelijkheid vloeit 
naar Engels recht voort dat de kosten die de hypotheekhouder maakt op de hypo-
theekgever mogen worden verhaald.105 Dat betekent dat alle uitgaven die door de 
hypotheekhouder zijn gedaan voor de posten die in de vorige paragraaf zijn ge-
noemd, onder meer (noodzakelijke en deugdelijke) reparaties,106 onderhoud en 
maatregelen tegen krakers, voor rekening van de hypotheekgever komen.107 Voor 
het beheer van het vastgoed mag hij zelfs het salaris van eigen werknemers of een 
ingeschakelde vertegenwoordiger in rekening brengen.108

Deze regel gaat ook op voor uitgaven die de hypotheekhouder doet voor de ver-
huur van het vastgoed en de inning van de huurpenningen. Als een huurder bij-
voorbeeld recht heeft op een beëindigingsvergoeding en de hypotheekhouder 
betaalt deze, dan kan de hypotheekhouder die vergoeding weer op de hypotheek-

99 Een lease voor de bouw, aanbouw, verbouwing of verbetering van een pand. Zie Harpum, Bridge & Dixon 2012, 
p. 918.

100 Clark e.a. 2014, p. 657, met verwijzing naar Perry v Walker (1855) 24 LJ Ch 319.
101 Zoals de Highways Acts, de Public Health Act 1936, de London Building Acts (Amendment) Act 1939, Environ-

mental Protection Act 1990.
102 Bijvoorbeeld aansprakelijkheid op grond van de London Building Acts (Amendment) Act 1939 inzake brandvei-

ligheid in een woongebouw: Solomons v R Gertzenstein Ltd [1954] 2 QB 243, [1954] 2 All ER 625 en op grond 
van art. 78A en 78E van de Environmental Protection Act 1990 inzake schending van milieuvoorschriften.

103 Tromans 1990, p. 433-436.
104 Cox & Lees 2014, p. 13.
105 Clark e.a. 2014, p. 661.
106 Hij mag de kosten van ‘proper and necessary repairs’	voor	rekening	van	de	hypotheekgever	brengen,	zie	Clark	

e.a. 2014, p. 657.
107 Clark e.a. 2014, p. 661, met verwijzing naar Burrowes v Molloy (1845) 2 Jo & Lat; Brandon v Brandon (1862) 

10 WR 287.
108 Clark e.a. 2014, p. 662.
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gever verhalen.109 Ook eventuele kosten die zijn gemoeid met het vernieuwen 
van een huurovereenkomst zijn kosten die voor rekening van de hypotheekgever 
komen.110 De door de hypotheekhouder gemaakte kosten mogen worden opge-
teld bij de hypothecaire vordering.

Tot slot kan de hypotheekhouder ook kosten aan de hypotheekgever doorbelasten 
die voortvloeien uit de hiervoor genoemde kwalitatieve aansprakelijkheden. Dit 
geldt voor schadevergoeding die de hypotheekhouder in zijn hoedanigheid van 
bezitter/eigenaar van het vastgoed aan derden moet betalen en vermoedelijk ook 
voor de kosten die gemaakt worden om aansprakelijkheid te voorkomen.111 Het 
bedrag van de gemaakte kosten en betaalde vergoedingen kan worden toege-
voegd aan de gesecureerde vordering. Hierover wordt dan ook rente verschul-
digd.112

3.7.2 Rekening-en-verantwoordingsplicht

Een hypotheekhouder is gehouden jegens de hypotheekgever rekening en verant-
woording af te leggen over de periode dat hij het vastgoed in bezit heeft gehad. 
Hij dient enerzijds inzicht te geven in de inkomsten die hij heeft gerealiseerd. 
Anderzijds moet hij laten zien welke bedragen aan de volgende posten zijn uitge-
geven:113

1. gemaakte kosten in verband met het vastgoed (reparaties, belastingen, verze-
keringspremies);

2. financiële	verplichtingen	met	betrekking	tot	oudere	beperkte	rechten;
3. rentetermijnen die vervallen onder de kredietovereenkomst; en
4. aflossing	op	de	hypothecaire	vordering.

De rekening-en-verantwoordingsplicht is een regel die afkomstig is uit Engelse 
equity-rechtspraak. De hypotheekhouder is niet gerechtigd tot méér dan terugbe-
taling van de hoofdsom, rente en kosten.114 Via de rekening-en-verantwoor-
dingsplicht moet de hypotheekhouder aan de hypotheekgever (en anderen met 
een belang in de equity of redemption) laten zien dat hij de gerealiseerde inkom-
sten inderdaad op de juiste wijze heeft aangewend en dat hij niet beter is gewor-
den van het hypotheekrecht en het vastgoedbeheer dan de hypothecaire vorde-
ring rechtvaardigde.

109 Clark e.a. 2014, p. 661, met verwijzing naar Oxenham v Ellis (1854) 18 Beav 593 waarin een huurder recht had 
op arbeidsloon voor gewerkte uren op het land.

110 Uit Woolley v Drage (1795) 2 Anst 551 blijkt dat het daarbij bijvoorbeeld gaat om vergoedingen die de verhuur-
der op grond van de huurovereenkomst aan de huurder verschuldigd is. In deze zaak had de hypotheekhouder 
een boete (fine) betaald vanwege huurverlenging. Deze betaalde boete mocht bij de hypothecaire vordering 
worden opgeteld.

111 Clark e.a. 2014, p. 661.
112 Clark e.a. 2014, p. 662.
113 Opsomming uit Clark e.a. 2014, p. 651.
114 Clark e.a. 2014, p. 652.



413.8  

3.8 Inbezitneming bij insolventie van de hypotheekgever

Een bijzondere situatie ontstaat wanneer de hypotheekgever in staat van faillisse-
ment wordt verklaard (in bankruptcy). Voor die gevallen bepaalt art. 285 lid 3 
Insolvency Act 1986 (hierna: IA 1986) dat schuldeisers zich niet meer op de 
failliet of diens vermogen kunnen verhalen:

‘285	Restrictions	on	proceedings	and	remedies’
(…)
(3) After the making of a bankruptcy order no person who is a creditor of the bankrupt in respect 
of a debt provable in the bankruptcy shall —
(a) have any remedy against the property or person of the bankrupt in respect of that debt, or
(b) before the discharge of the bankrupt, commence any action or other legal proceedings against 
the	bankrupt	except	with	the	leave	of	the	court	and	on	such	terms	as	the	court	may	impose.’

Ten aanzien van zekerheidsgerechtigden, zoals de hypotheekhouder, bepaalt ech-
ter het vierde lid van dit artikel:

‘Subject	as	follows,	subsection	(3)	does	not	affect	the	right	of	a	secured	creditor	of	the	bankrupt	
to	enforce	his	security.’

Hypotheekhouders hoeven zich dus in principe niets gelegen te laten liggen aan 
het faillissement van hun hypotheekgever.115 Nu inbezitneming als uitwinnings-
maatregel wordt gezien, kan de hypotheekhouder ook tijdens faillissement het 
vastgoed in bezit nemen.116

Dit is anders wanneer de hypotheekgever in administration is, een (enigszins) 
met de Nederlandse surseance van betaling te vergelijken procedure. Een admi-
nistration order kan een drietal doelstellingen hebben. Zij kan bedoeld zijn om 
(i) de onderneming van de hypotheekgever te saneren en door te starten, (ii) een 
hogere opbrengst te realiseren dan bij liquidatie van de onderneming of (iii) acti-
va te gelde te maken ten gunste van één of meer preferente (zekerheids)schuldei-
sers.117 In het licht van deze doelstellingen, is het uitoefenen van hypothecaire 
bevoegdheden, zoals inbezitneming, niet zonder meer toegestaan.118 Het execute-
ren van een zekerheidsrecht mag slechts met instemming van de administrator 
(bewindvoerder),119 of toestemming van de rechtbank.120 De rechtbank zal bij 
haar beslissing alle omstandigheden van het geval betrekken. Zij maakt een be-
langenafweging, waarbij het belang van de onderneming van de hypotheekgever 
en diens schuldeisers wordt afgezet tegen het individuele belang van de hypo-

115 Art. 285 Insolvency Act. Het hypotheekrecht is een ‘right in rem’, de hypotheekhouder heeft zogezegd geen 
aanspraak	jegens	de	failliete	hypotheekgever,	maar	hij	maakt	aanspraak	op	zijn	‘eigen’	goed.	Zie	Clark	e.a.	2014,	
p. 779.

116 Vgl. par. 31.3.33 van The insolvency service technical manual, 2014 (online via 
 www.gov.uk/government/publications/the- insolvency-service-technical-manual, laatst geraadpleegd op 11 juli 2017).
117 Clark e.a. 2014, p. 784.
118 IA 1986, Sch B1, para. 43.
119 IA 1986, Sch B1, para 43(2)(a).
120 IA 1986, Sch B1, para 43(2)(b). Calnan betoogt dat ook in die gevallen de uitwinning meestal zonder juridische 

procedure kan verlopen en daardoor eenvoudiger, sneller en goedkoper is dan wanneer dat wel nodig zou zijn. 
Zie Calnan 2015, p. 460.
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theekhouder.121 Zo kan toestemming worden onthouden indien dat bijvoorbeeld 
een met de administration beoogde doorstart zou frustreren of wanneer de admi-
nistration beter functioneert zonder de voorgenomen acties van de hypotheek-
houder.122

3.9 Wrap up: inbezitneming in de praktijk

Bezit van vastgoed schept voor een Engelse hypotheekhouder interessante moge-
lijkheden. De hypotheekhouder kan inbezitneming op twee manieren inzetten. 
Hij kan enerzijds de waarde van het vastgoed beschermen, door bijvoorbeeld 
reparaties te verrichten en leegstaand vastgoed te gaan verhuren. Maar hij kan 
inbezitneming ook gebruiken om voor een langere periode huurpenningen te in-
nen	en	zich	op	die	manier	zeker	stellen	dat	de	(periodieke)	financiële	verplichtin-
gen van de hypotheekgever vervuld zullen worden.

De ruime bevoegdheden van de hypotheekhouder hebben echter ook een belang-
rijke schaduwzijde. De hypotheekhouder neemt een fors aansprakelijkheidsrisico 
door het bezit, en dus het beheer en de verantwoordelijkheid over het vastgoed, 
van de hypotheekgever over te nemen. Op hem komen immers verschillende in-
spannings- en zorgplichten te rusten. Schending van die verplichtingen kan leiden 
tot aansprakelijkheid. Hierdoor wordt inbezitneming een stuk minder aantrekkelijk 
dan het op het eerste oog lijkt:

‘On	the	whole	it	is	not	a	pleasant	thing	to	be	a	mortgagee	in	possession.	In	general	a	mortgagee	
is	very	loath	to	take	possession,	and	only	does	so	then	he	is	forced	into	doing	it.’123

Vanwege	 deze	 aansprakelijkheidsrisico’s	 neemt	 een	Engelse	 hypotheekhouder	
het vastgoed niet snel voor een langere periode zelf in bezit. Het Engelse recht 
biedt hem daarvoor ook een alternatief: hij kan het verhypothekeerde vastgoed 
onder bewind stellen. Deze bevoegdheid van de Engelse hypotheekhouder wordt 
hierna in hoofdstuk 4 besproken.

In de praktijk wordt inbezitneming daarom vooral kortstondig gebruikt, en wel 
als ontruimingsmaatregel voorafgaand aan een executoriale verkoop.124 De hypo-
theekgever wordt, voor zover dat bij commercieel vastgoed al noodzakelijk is, uit 
het vastgoed gezet. Het vastgoed kan dan vrij van gebruik (met vacant position) 
aan de koper worden overgedragen, een doelstelling van inbezitneming die in de 
Engelse literatuur veelvuldig wordt genoemd. Als de hypotheekhouder dan toch 
de controle over het vastgoed heeft, dan kan hij eventuele aanvullende maatrege-

121 Clark e.a. 2014, p. 785.
122 Clark e.a. 2014, p. 785, met verwijzing naar Re Sibec Developments Ltd [1993] BCC 148; In the Matter of 

Lehman Brothers [2009] EWHC 2545 (Ch) at [100]; UK Housing Alliance (North West) Ltd (In Administration), 
Re [2013] EWHC 2553 (Ch), [2013] BCC 752.

123 Wonnacott 2006, p. 81, met een verwijzing naar Maitland, Equity (Cambridge: Cambridge University Press 
1909), p. 274.

124 De Law Commission beschreef deze praktijk al in haar Working Paper, zie Law Commission Working Paper (99) 
1986, par. 3.23; zie ook Clark e.a. 2014, p. 513.
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len nemen die nodig zijn om de verkoopwaarde van het vastgoed te verhogen, 
zoals het uitvoeren van reparaties of het plegen van onderhoud.
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4 Engelse hypothecaire bevoegdheden (ii): 
bewind (appointment of a receiver)

 

4.1 Inleiding

Na de bevoegdheid tot inbezitneming die in hoofdstuk 3 is besproken, komt in dit 
hoofdstuk de tweede hypothecaire bevoegdheid van de Engelse hypotheekhou-
der aan bod: de mogelijkheid om een bewindvoerder aan te wijzen (appointment 
of a receiver).

De omvangrijke aansprakelijkheden die met inbezitneming gepaard gaan, waren 
hypotheekhouders eeuwen geleden al een doorn in het oog.1 Hiervoor werd dan 
ook een oplossing bedacht. De hypotheekgever diende bij het aangaan van de 
kredietovereenkomst te accepteren dat de hypotheekhouder onder bepaalde 
voorwaarden een bewindvoerder (receiver) mocht aanwijzen.2 De taak van deze 
bewindvoerder was ervoor te zorgen dat de hypotheekgever zijn betalingsver-
plichtingen jegens de hypotheekhouder nakwam. Daarom inde de bewindvoerder 
de huur, hield daarvan de verschuldigde rente af en keerde slechts het surplus aan 
de	hypotheekgever	uit.	Bijzonder	aan	de	rechtspositie	van	zo’n	bewindvoerder	
was dat hij zijn functie vervulde als vertegenwoordiger (agent) van de hypo-
theekgever.3 Hierdoor werd zijn handelen, en dus ook zijn fouten en nalaten, 
volledig toegerekend aan de hypotheekgever.4 De hypotheekhouder kon op die 
manier dus betaling van de rentetermijnen veilig stellen, zonder dat hij het risico 
liep aansprakelijk te zijn voor het gevoerde vastgoedbeheer.

De bevoegdheid om het vastgoed onder bewind te stellen werd een populaire 
bevoegdheid die standaard in kredietovereenkomsten werd opgenomen. Inmid-
dels heeft zij een plaats gekregen in de wet; art. 101(1)(iii) LPA 1925 bepaalt:

1	 Zie	par.	3.6	voor	de	aansprakelijkheidsrisico’s	die	aan	inbezitneming	verbonden	zijn.
2	 Bijvoorbeeld	bij	verzuim	van	de	schuldenaar,	welk	verzuim	werd	gespecificeerd	in	een	lijst	met	events of default.
3 Burn & Cartwright 2011, p. 853, voetnoot 364: Silven Properties Ltd v Royal Bank of Scotland plc [2003] 

EWCA Civ 1409, [2004] 1 WLR 997 at [21]-[29] (Lightman J). Clark e.a. 2014, p. 509 beschrijft de geheel eigen 
aard van de agent in zijn relatie tot mortgagee en mortgagor. Het leerstuk van vertegenwoordiging naar Engels 
recht valt buiten het bestek van dit onderzoek.

4 Chatsworth Properties Ltd v Effiom [1971] 1 WLR 144, Standard Chartered Bank Ltd v Walker [1982] 1 WLR 
1410, American Express International Banking Corp v Hurley [1985] 3 All ER 564. Ook toen het aanstellen van 
een bewindvoerder gebruikelijker werd, en deze steeds meer beheerbevoegdheden kreeg, bleef de bewindvoer-
der een vertegenwoordiger (agent) van de hypotheekgever: Clark e.a. 2014, p. 504: Jefferys v Dickson (1866) 1 
Ch App 183 at 190.
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‘101	 Powers	incident	to	estate	or	interest	of	mortgagee.
(1) A mortgagee, where the mortgage is made by deed, shall, by virtue of this Act, 

have the following powers, to the like extent as if they had been in terms conferred 
by the mortgage deed, but not further (namely):
(iii) A power, when the mortgage money has become due, to appoint a receiver of 

the income of the mortgaged property, or any part thereof; or, if the mortgaged 
property consists of an interest in income, or of a rentcharge or an annual or 
other	periodical	sum,	a	receiver	of	that	property	or	any	part	thereof;	and	(…)’

In deze paragraaf komen verschillende aspecten van dit bewind aan bod. Eerst 
komt het ontstaansmoment van de bevoegdheid om een bewindvoerder aan te 
wijzen aan de orde en de manier waarop dat dient te gebeuren (par. 4.2). Daarna 
wordt ingegaan op de omvang van de werkzaamheden van de bewindvoerder 
(par. 4.3), zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid (par. 4.4.1), zijn reke-
ning-en-verantwoordingsplicht (par. 4.4.2), bewind bij insolventie van de hypo-
theekgever (par. 4.5) en tot slot de wijze waarop bewind in de praktijk wordt 
gebruikt (par. 4.6).

Voor vrijwel elk van deze elementen geldt dat de toepasselijke wetsbepalingen 
slechts regelend recht bevatten. De wettelijke regeling fungeert in de praktijk 
daarom vooral als uitgangspositie; partijen leggen veelal in hun overeenkomst 
vast hoe zij precies invulling willen geven aan de bevoegdheid van de hypo-
theekhouder om een bewindvoerder aan te stellen. Hiermee wordt rekening ge-
houden in deze paragraaf; als startpunt wordt de wettelijke uitgangspositie be-
schreven,	daarna	wordt	ingegaan	op	de	contractuele	mogelijkheden	die	financiers	
plegen te benutten om hun positie verder te versterken.

Tot slot nog een opmerking over de wijze waarop een bewindvoerder wordt aan-
gewezen. Een hypotheekhouder kan de bewindvoerder zelf aanwijzen of hij laat 
dit doen door de rechtbank. In dit laatste geval is de bewindvoerder een officer of 
the court. Voor een hypotheekhouder biedt de gerechtelijke procedure geen voor-
delen. Het is een langzaam en kostbaar proces. Bovendien kan de hypotheekhou-
der in dat geval niet zelf bepalen wie bewindvoerder wordt en wat de precieze 
reikwijdte van zijn werkzaamheden zullen zijn.5 In de praktijk wordt de procedu-
re tot het aanwijzen van een rechtbank-bewindvoerder daarom slechts zelden 
gevolgd. Zij wordt ook niet verder in dit onderzoek betrokken, temeer omdat een 
rechtbank-bewindvoerder voor de hypotheekhouder niet méér mogelijkheden 
biedt om de hypothecaire vordering terugbetaald te krijgen dan een door hemzelf 
aangewezen bewindvoerder.

4.2 Voorwaarden voor bewind

Naar Engels recht wordt het moment waarop de bevoegdheid om het vastgoed 
onder bewind te stellen ontstaat, onderscheiden van het moment waarop zij ver-
volgens mag worden uitgeoefend. De bevoegdheid ontstaat op grond van de wet 

5 Clark e.a. 2014, p. 560.
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al op het moment dat de hypothecaire vordering opeisbaar wordt.6 Dit is meestal 
op de contractuele vervaldatum van de lening. De bevoegdheid mag echter pas 
worden uitgeoefend op het moment dat het vastgoed ook executoriaal zou mogen 
worden verkocht.7 Die verkoopbevoegdheid ontstaat zodra:8

 – aan de hypotheekgever een schriftelijke9 aanmaning is betekend10 ter voldoe-
ning van de opeisbare vordering, en de hypotheekgever ten aanzien van (een 
deel van) die opeisbare vordering na drie maanden in verzuim raakt;11

 – de hypotheekgever achter is in betaling van de rente over de gesecureerde 
vordering over een periode van twee maanden;12 of

 – er een bepaling uit de hypotheekakte of de wet (de LPA 1925) is overtreden, 
anders dan terugbetaling van de hoofdsom of rentetermijnen.13

Voor het aanstellen van een bewindvoerder op basis van de wet moet aldus spra-
ke	zijn	van	een	financiële	tekortkoming	van	enige	duur	ofwel	van	een	andersoor-
tige tekortkoming aan de zijde van de hypotheekgever. Bij dit laatste kan worden 
gedacht aan schending van een contractuele verplichting om het onderpand te 
verzekeren of het vastgoed deugdelijk te onderhouden.

Zoals opgemerkt, is de wettelijke bepaling van regelend recht. De hypotheekhou-
der kan in een afwijkende contractuele regeling het aantal situaties uitbreiden 
waarin hij een bewindvoerder mag aanwijzen. Het toepassingsbereik van de be-
voegdheid kan op die manier worden uitgebreid. Hierbij kan worden gedacht aan 
verzuim (default) van de hypotheekgever met betrekking tot betalingsverplich-
tingen	als	rente-	en	aflossingstermijnen,	dus	zonder	dat	dat	verzuim	een	zekere	
duur hoeft te hebben. Maar ook kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de 
loan to value-ratio, de verhouding tussen de lening en de waarde van het onder-
pand, niet mag stijgen boven een bepaald percentage.14 Ook ten aanzien van de 
voorwaarden voor het onder bewind stellen van het vastgoed geldt dat de over-
eengekomen lijst met events of default leidend is; de hypotheekhouder mag het 
vastgoed pas onder bewind stellen als daadwerkelijk een van de omschreven 
gebeurtenissen plaatsvindt.15 De kredietovereenkomst wordt als onderhande-
lingsresultaat gezien, zodat andere of meer regels dan dat partijen zelf in de akte 

6 Art. 101(3) LPA 1925.
7 Art. 109(1) LPA 1925, zie Burn & Cartwright 2011, p. 853.
8 Art. 103 LPA 1925; ook deze bepaling is van regelend recht. Zie hierover uitgebreid hfdst. 5.
9 Art. 196 (1) LPA 1925.
10 Er moet sprake zijn van ‘service’ van de aanmaning: volgens part 6 van de Civil Procedure Rules mag service 

van een document of stuk worden gedaan door dat stuk aan de geadresseerde te overhandigen (personal service), 
door middel van ‘first class post’, door het stuk op een door de geadresseerde opgegeven adres te bezorgen, door 
middel van ‘document exchange’, of via een fax of ander elektronisch communicatiemiddel. Zie Oxford Dictio-
nary of Law onder ‘service’.

11 Art. 103(i) LPA 1925; het is niet relevant of de aanmaning een betalingstermijn bevat, het gaat om drie maanden 
na betekening van de aanmaning.

12 Art. 103 (ii) LPA 1925.
13 Art. 103 (iii) LPA 1925.
14 Nara Guide to Property Receivership 2013 (online via www.nara.org.uk; laatst geraadpleegd op 11 novem-

ber 2018, zie hierna ook voetnoot 21). Hoe hoger die ratio, hoe lager de overwaarde en hoe onzekerder het wordt 
dat uit de verkoopopbrengst de gehele hypothecaire vordering kan worden voldaan.

15 Clark e.a. 2014, p. 506: West Bromwich Building Society v Wilkinson [2005] UKHL, [2005] 1 WLR 2303.
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hebben opgenomen niet snel worden ingelezen.16	Het	opstellen	van	zo’n	lijst	in	
de overeenkomst moet dus wel zorgvuldig gebeuren.

4.2.1 De aanwijzing

In art. 109 lid 1 LPA 1925 wordt bepaald hoe een bewindvoerder moet worden 
aangewezen:

‘1.	A	mortgagee	entitled	to	appoint	a	receiver	under	the	power	in	that	behalf	conferred	by	this	Act	
shall not appoint a receiver until he has become entitled to exercise the power of sale conferred 
by	this	Act,	but	may	then,	by	writing	under	his	hand,	appoint	such	person	as	he	thinks	fit	to	be	
receiver.’

Om vastgoed onder bewind te plaatsen is in beginsel niet méér nodig dan dat de 
hypotheekhouder een bewindvoerder een schriftelijke aanwijzing toezendt.17 
Rechterlijke tussenkomst is niet vereist. De kredietovereenkomst kan aan deze 
aanwijzing verdere eisen stellen, bijvoorbeeld dat de aanwijzing in een bepaalde 
vorm wordt gedaan (bijvoorbeeld bij bijzondere akte (deed)) of dat twee bewind-
voerders gezamenlijk moeten worden aangewezen.18 Uiteindelijk werkt de aan-
stelling zodra die is geaccepteerd.19

De keuze voor de persoon van bewindvoerder ligt bij de hypotheekhouder. Hij 
mag op grond van de wet iemand aanstellen die hij daarvoor geschikt acht (‘such 
person as he thinks fit to be receiver’). De rechtvaardiging hiervoor wordt gevon-
den in de overeenkomst. De hypotheekgever heeft immers bij het aangaan van de 
kredietovereenkomst de bevoegdheid van de hypotheekhouder tot het aanwijzen 
van een bewindvoerder geaccepteerd (dat wil zeggen: niet uitgesloten). Hierdoor 
aanvaardt hij dat hij het vastgoedbeheer uit handen moet geven aan een gevol-
machtigde (attorney) en dat hij over diens aanstelling niets meer te zeggen heeft.

Aan	een	zogeheten	‘LPA-bewindvoerder’	worden	geen	formele	(opleidings)ei-
sen gesteld, anders dan bij een bewindvoerder die wordt aangesteld bij surseance 
van betaling (een administrative receiver) het geval is.20 Veel LPA-bewindvoer-
ders zijn dienstverleners op het gebied van vastgoed, en zijn derhalve werkzaam 

16 Clark e.a. 2014, p. 506: Cryne v Barclays Bank plc [1987] BCLC 548; McMahon v State Bank of New South 
Wales (1990) 8 ACLC 315; Canberra Advance Bank Ltd v Benny (1992) 9 ACSR 179, Fed. Ct.

17 Art. 109 (1) en (5) LPA 1925 en Burn & Cartwright 2011, p. 853.
18 Een deed is een in bijzijn van een getuige ondertekend geschrift. Partijen kunnen zelf bepalen welke voorwaar-

den ze aan de (schriftelijke) aanwijzing stellen. Zie Clark e.a. 2014, p. 564, met verwijzing naar Wright’s Hard-
ware Pty Ltd v Evans (1988) 13 ACLR 631, waarin een gezamenlijke aanstelling aanleiding gaf voor een juridi-
sche procedure.

19 Clark e.a. 2014, p. 564. Valt het aanwijzen van de receiver onder art. 871 van de Companies Act 2006, dan moet 
de aanstelling ook nog worden ingeschreven bij het companies register.

20 De Insolvency Act 1986 vereist een Licensed Insolvency Practicioner, welke licenties worden toegekend door 
Insolvency Practitioners Association: www.insolvency-practitioners.org.uk (laatst geraadpleegd op 
7 maart 2016). De Law Commission bepleit vergelijkbare eisen voor een LPA-receiver: Law Commission Re-
port (204) 1991, p. 62.
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binnen een veel bredere vastgoedpraktijk.21 Die expertise biedt voor de hypo-
theekhouder met name voordelen als het beheer van het vastgoed door de hypo-
theekgever te wensen overlaat. Een bewindvoerder die de vastgoedmarkt goed 
kent, zal over het algemeen sneller in staat zijn vastgoed weer rendabel te exploi-
teren dan iemand zonder noemenswaardige kennis en ervaring op dat gebied.

4.3 Bevoegdheden van een bewindvoerder

Op basis van de wet heeft een bewindvoerder slechts bescheiden bevoegdheden, 
zo blijkt uit art. 109 lid 3 LPA 1925:

‘3.	The	receiver	shall	have	the	power	to	demand	and	recover	all	the	income	of	which	he	is	ap-
pointed receiver, by action, distress, or otherwise, in the name either of the mortgagor or the 
mortgagee, to the full extent of the estate or interest which the mortgagor could dispose of, and 
to	give	effectual	receipts	accordingly	for	the	same,	and	to	exercise	any	powers	which	may	have	
been	delegated	to	hem	by	the	mortgagee	pursuant	to	this	Act.’

De wettelijke bevoegdheden van een bewindvoerder blijven beperkt tot het in-
casseren van inkomsten uit het vastgoed (de huurpenningen) en het verlenen van 
kwijting voor deze betalingen. Voor het innen van de huurpenningen mag de 
bewindvoerder, indien nodig, (gerechtelijke) incassomaatregelen nemen.22 Hij 
kan dit doen in naam van de hypotheekgever of hypotheekhouder;23 dit maakt 
voor de hypotheekhouder in principe geen verschil. De bewindvoerder voldoet 
uit de opbrengsten eerst de hypotheekhouder, waarna hij het surplus aan de hy-
potheekgever uitkeert.

Ook deze beknopte wettelijke regeling is van regelend recht. Partijen kunnen de 
bevoegdheid uitsluiten, beperken, veranderen en uitbreiden. In de praktijk wor-
den de bevoegdheden van een bewindvoerder meestal verruimd; de hypotheek-
houder besteedt dan bepaalde bevoegdheden aan de bewindvoerder uit die hij 
zelf aan bezit (possession) zou ontlenen. Hierbij moet worden gedacht aan onder-
houd en de bevoegdheid tot het aangaan van huurovereenkomsten.24 Ook kan de 
bevoegdheid het vastgoed executoriaal te verkopen worden doorgegeven.25 De 

21 LPA-receiver is een niet gecontroleerd beroep. De Nara, ‘The Association of Property and Fixed Charge Recei-
vers’, is een Engelse onafhankelijke beroepsorganisatie die beoogt een bepaalde kwaliteit van LPA-receivers te 
bewerkstelligen door middel van onder meer een ‘Code of Practice’ en ‘Guidance Notes’ waaraan leden zich 
dienen te committeren en het verzorgen van opleidingen. Zie www.nara.org.uk (laatst geraadpleegd op 11 no-
vember 2018) en hierover Law Commission Report (204) 1991, par. 7.39-7.47.

22	 Hieronder	valt	bijvoorbeeld	gebruikmaking	van	‘CRAR’	(Commercial	Rent	Arrears	Recovery),	een	bevoegd-
heid van een landlord om bij een commerciële huurovereenkomst betaling van de huur af te dwingen door ver-
koop van de goederen van de huurder. Tussenkomst van een rechter is niet noodzakelijk. De CRAR is ingevoerd 
bij de Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007 (art. 72), die op 6 april 2014 in werking is getreden. De 
daarvóór	bestaande,	 inhoudelijk	vergelijkbare,	bevoegdheid	 tot	 ‘distress’	 is	afgeschaft.	Zie	ook: Commercial 
Rent Arrears Recovery – A Landlord’s Guide (online via www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/  
114258/commercial-rent-arrears-recovery-a-landlords-guide, laatst geraadpleegd op 11 juli 2017).

23 Clark e.a. 2014, p. 516, voetnoot 2.
24 Dit is mogelijk op grond van art. 99 (19) LPA 1925; het accepteren van afstand van het huur is mogelijk op grond 

van art. 100 (13) LPA 1925.
25 De verkoopbevoegdheid wordt hierna in hoofdstuk 5 besproken; in de praktijk is dit gebruikelijk, zie Law Com-

mission Report (204) 1991, p. 60.
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wet bepaalt ten aanzien van deze contractueel bedongen bevoegdheden expliciet 
dat zij hetzelfde werken als de wettelijke bevoegdheden van de bewindvoerder.

Een andere optie is dat de hypotheekhouder zijn gehele recht op inbezitneming 
door een bewindvoerder laat uitoefenen. De bewindvoerder neemt in dat geval 
alle bevoegdheden van een hypotheekhouder over die hij na inbezitneming zou 
hebben.26 De additionele bevoegdheden die in dit verband contractueel aan be-
windvoerders kunnen worden toegewezen zijn bijzonder ruim. Een standaardo-
vereenkomst bevat de volgende opsomming:27 een bewindvoerder mag (i) repara-
ties en verbouwingen uitvoeren, (ii) huurovereenkomsten aangaan en beëindigen,28 
(iii) personeel en adviseurs aannemen en ontslaan, (iv) belastingzaken regelen, (v) 
zijn beloning van de inkomsten afhouden, (vi) vastgoed executeren, (vii) de on-
derneming van de vastgoedondernemer voortzetten, (viii) overeenkomsten met 
betrekking tot het vastgoed aangaan (bijvoorbeeld gebruiksovereenkomsten), (ix) 
hulpzaken van het onroerend goed losmaken en verkopen, (x) kwitanties afgeven, 
(xi)	schikkingen	treffen	tussen	de	hypotheekgever	en	derden,	(xii)	procedures	met	
betrekking tot het vastgoed voeren, (xiii) het vastgoed verzekeren, (xiv) oudere 
zekerheidsrechten lossen, (xv) zijn bevoegdheden delegeren (voor zover overeen-
gekomen), en (xvi) overige handelingen verrichten die hij geraden acht.

De bevoegdheden van een bewindvoerder gaan in de praktijk dus meestal (veel) 
verder dan louter het innen van de huurpenningen. Feitelijk komt vaak het gehe-
le management van het vastgoed in handen van de bewindvoerder.29 Het volgen-
de praktijkvoorbeeld illustreert dit.30	Ten	gunste	van	de	financier	van	een	bouw-
project was een recht van hypotheek gevestigd op de bouwgrond. De vergunning 
van	het	betreffende	bouwproject	dreigde	echter	te	verlopen	doordat	niet	op	tijd	
met de bouw was begonnen. Tussen hypotheekhouder en hypotheekgever was 
overeengekomen dat de hypotheekhouder in die situatie een bewindvoerder 
mocht aanwijzen, die vervolgens – met zijn kennis en kunde in de bouw – de 
juiste consultants en architecten inzette om met de start van de bouw het verval 
van de vergunning te voorkomen. Op die manier kon worden verhinderd dat het 
zekerheidsrecht	van	de	financier	waardeloos	zou	worden.	Ook	afbouw	van	een	
bouwproject,	maar	bijvoorbeeld	ook	ondersteuning	bij	herfinanciering	(in	geval	
van overwaarde) kunnen binnen de mogelijkheden van de bewindvoerder wor-
den gebracht, mits die bevoegdheden van de bewindvoerder maar nauwkeurig in 
de akte worden geformuleerd.

26 Zie voor deze bevoegdheden hfdst. 3.
27	 Standard	document	‘Legal	mortgage	over	property	from	a	company	securing	specific	monies	(own	liabilities)’,	

online via uk.prakticallaw.com, laatst geraadpleegd op 14 maart 2016.
28 Cox & Lees 2014, p. 20 met verwijzing naar Pratchett v Drew [1924] 1 Ch 280 en Bower Terrace Student Ac-

commodation Ltd v Space Student Living Ltd [2012] EWHC 2006 (Ch).
29 Zie ook Law Commission Report (204) 1991, p. 60.
30 Nara Guide to Property Receivership 2013, p. 15 (online via www.nara.org.uk; laatst geraadpleegd op 11 no-

vember 2018).
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4.4 De rechtspositie van een bewindvoerder ten opzichte van 
hypotheekhouder en hypotheekgever

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de Engelse hypotheekhouder via het aanstellen 
van een bewindvoerder ruime mogelijkheden heeft om de inkomsten uit het vast-
goed te ontvangen en de waarde daarvan te waarborgen. Het aanwijzen van een 
bewindvoerder is daardoor een interessante bevoegdheid. Met name als daarbij 
ook wordt gekeken naar de positie die de bewindvoerder ten opzichte van de 
hypotheekhouder en de hypotheekgever inneemt.

Als een bewindvoerder op grond van de wet wordt aangewezen, geldt hij name-
lijk als vertegenwoordiger van de hypotheekgever.31 Art. 109 lid 2 LPA 1925 
bepaalt daaromtrent:

‘2.	A	receiver	appointed	under	the	powers	conferred	by	this	Act,	or	any	enactment	replaced	by	
this Act, shall be deemed to be the agent of the mortgagor; and the mortgagor shall be solely 
responsible	 for	 the	 receiver’s	 acts	 or	 defaults	 unless	 the	mortgage	 deed	 otherwise	 provides.’	
(onderstreping SvB)

Volgens de Law Commission is het mogen vertegenwoordigen van de hypo-
theekgever door de bewindvoerder vooral een kwestie van ‘convenience’.32 Aan-
gezien de bewindvoerder met het vastgoed van de hypotheekgever aan de slag 
gaat, is het makkelijker als hij ook diens rechtspositie inneemt. Die rechtspositie 
bepaalt dan meteen voor een groot deel zijn handelingsruimte:33 de bewindvoer-
der mag in principe dezelfde handelingen verrichten als de hypotheekgever. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de bewindvoerder een door de hypotheekgever geslo-
ten overeenkomst, zoals een onderhouds- of serviceovereenkomst, kan opzeggen 
conform	de	voorwaarden	in	die	betreffende	overeenkomst.

Uit het geciteerde artikellid volgt bovendien dat ingevolge die vertegenwoordi-
ging niet de hypotheekhouder aansprakelijk is voor het handelen van de bewind-
voerder, maar de hypotheekgever. De handelingen van de bewindvoerder worden 
immers uitsluitend aan de hypotheekgever toegerekend.34 Dat betekent onder 
meer dat slechts de hypotheekgever (en niet de hypotheekhouder) kan worden 
aangesproken tot nakoming van overeenkomsten die de bewindvoerder in de uit-
oefening van zijn taak is aangegaan.35 De hypotheekhouder loopt bij bewind dus 
ook niet het risico om te worden aangesproken op grond van een door de bewind-
voerder gesloten huurovereenkomst. En wanneer een bewindvoerder goedkeu-
ring aan een (bestaande) huurovereenkomst verleent, is slechts de hypotheekge-
ver aan die gegeven goedkeuring (en dus aan de huurovereenkomst) gebonden.36

31 Art. 109 (2) LPA 1925.
32 Law Commission Report (204) 1991, p. 60.
33 Law Commission Report (204) 1991, p. 60.
34 Tenzij de hypotheekhouder zich actief met het bewind gaat bemoeien, zie Re: Standard Chartered Bank Ltd v 

Walker [1982] 1 WLR 1410, CA.
35 Zie Cully v Parsons [1923] 2 Ch 512.
36 Clark e.a. 2014, p. 567, met verwijzing (voetnoot 23 aldaar); zie voor gebondenheid aan een huurovereenkomst 

par. 3.4.
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Voor de hypotheekgever zelf maakt het weinig verschil of de hypotheekhouder 
het vastgoed via inbezitneming zelf beheert, of dat dat via een bewindvoerder 
gebeurt. Beide partijen zijn op vergelijkbare gronden jegens hem aansprakelijk 
voor eventueel ondeugdelijk beheer.37 De Law Commission pleit daarbij voor 
een soort beroepsverzekering voor bewindvoerders, zodat eventuele schadepos-
ten ook daadwerkelijk verhaald kunnen worden.38

Tot slot geldt in geval van een contractuele bewindregeling, dat de vertegen-
woordigingsbevoegdheid van de bewindvoerder expliciet in de overeenkomst 
moet zijn geregeld.39	Zou	zo’n	regeling	ontbreken,	dan	geldt	de	contractueel	aan-
gewezen bewindvoerder als vertegenwoordiger van de hypotheekhouder. Het 
grootste voordeel van het aanwijzen van een bewindvoerder, het voorkomen van 
aansprakelijkheidsrisico’s	voor	de	hypotheekhouder,	wordt	dan	volledig	teniet-
gedaan.

4.4.1 Rechtsverhouding tussen bewindvoerder, hypotheekgever en 
hypotheekhouder

De bijzondere driehoeksrelatie die tussen bewindvoerder, hypotheekgever en hy-
potheekhouder ontstaat, blijkt naar Engels recht lastig te duiden. De bewindvoer-
der neemt als het ware de rechtspositie van de hypotheekgever in, wat erop wijst 
dat	het	wel	een	‘echte’	vertegenwoordiging	is.40 Tegelijkertijd wordt ook wel er-
kend dat zij vele eigenaardigheden kent.41 Dit komt vooral tot uiting in de bijzon-
dere zorgplichten die de bewindvoerder ten opzichte van de verschillende betrok-
ken partijen heeft.

Wat als meest bijzonder wordt gezien, is dat de bewindvoerder het belang van een 
ander behartigt dan dat van degene voor wiens rekening hij handelt. Hij behoort 
er primair voor te zorgen dat de verzekerde vordering van de hypotheekhouder 
wordt terugbetaald, terwijl zijn handelen voor rekening van de hypotheekgever 
komt.	Bij	een	eventueel	conflict	tussen	het	belang	van	de	hypotheekhouder	en	dat	
van de hypotheekgever (zijn achterman), behoort het eerstgenoemde belang te 
prevaleren. Het komt erop neer dat de bewindvoerder eigenlijk de zekerheid (het 
hypotheekrecht) van de hypotheekhouder beheert en niet het eigendomsrecht van 
de hypotheekgever.

Daarnaast rust op de bewindvoerder een algemene zorgplicht met betrekking tot 
het (beheer van het) vastgoed. Deze zorgplicht heeft de bewindvoerder enerzijds 
jegens de hypotheekhouder en anderzijds jegens eenieder die een belang heeft bij 
de overwaarde van vastgoed (de rechthebbenden in de equity of redemption).

37 Law Commission Report (204) 1991, p. 60. De Law Commission prefereert zelfs bewind boven inbezitneming 
en bepleit een beperking van het recht op possession van de hypotheekhouder.

38 Law Commission Report (204) 1991, p. 62.
39 Clark e.a. 2014, p. 509: Re Vimbos Ltd [1900] 1 Ch 470; Robinson Printing Co Ltd v Chic Ltd [1905] 2 Ch 123; 

Deys v Wood [1911] 1 KB 806, CA; America Express International Banking Corpn v Hurley [1985] 3 All ER 
564; Circuit Systems Ltd v Zuken-Redac (UK) Ltd [1997] 1 WLR 721 at 739.

40 Clark e.a. 2014, p. 566, met verwijzing naar Ratford v Northavon District Council [1987] QB 357, [1986] 3 All 
ER 193, CA.

41 Cox & Lees 2014.
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‘The	receiver	is	more	than	a	mere	rent-collector:	he	is	under	a	duty	to	act	so	as	to	safeguard	the	
value	of	the	mortgaged	property.’42

Hij dient naar eer en geweten (fairly and equitably) voor het vastgoed te zorgen, 
wat enerzijds resulteert in een verplichting te goeder trouw te handelen (act in 
good faith) en anderzijds in een verplichting om het vastgoed met de nodige 
zorgvuldigheid te beheren (manage with due diligence).

Uit deze algemene zorgplicht volgt bijvoorbeeld een concrete verplichting tot het 
maximaliseren van de inkomsten uit het vastgoed. Zo moet hij leegstand waar 
mogelijk voorkomen43 en zal hij eventuele huurverhogingen moeten doorvoe-
ren.44 Schending van deze verplichting leidt tot een aansprakelijkheid vergelijk-
baar met die voor de hypotheekhouder bij wilful default:45 de bewindvoerder is 
aansprakelijk voor de inkomsten die hij had kunnen ontvangen, maar door eigen 
toedoen of nalaten niet daadwerkelijk heeft ontvangen. Evengoed zal de bewind-
voerder in actie moeten komen als waardedaling van het vastgoed dreigt, zoals 
bij dreigende kraak,46 waardoor de hypotheekhouder of de hypotheekgever bena-
deeld zal worden. Hoe ver echter de precieze verplichtingen van de bewindvoer-
der strekken is in zijn algemeenheid niet te stellen. Een en ander hangt af van de 
omstandigheden van het geval.

Bijzonder is ook dat in feite beide partijen zich niet mogen bemoeien met de door 
de bewindvoerder uit te voeren werkzaamheden. Ten aanzien van de hypotheek-
gever geldt een verbod, de bewindvoerder is ten opzichte van hem exclusief be-
voegd tot het uitvoeren van de werkzaamheden die hem zijn opgedragen. De 
hypotheekgever mag de bewindvoerder daarom niet hinderen in de uitoefening 
van diens taak. Dit kan worden afgedwongen door het afgeven van een gerechte-
lijk verbod (injunction), waarvan overtreding kan leiden tot zowel civielrechtelij-
ke als strafrechtelijke sancties.

Maar ook de hypotheekhouder zal er zich niet aan wagen om zich in te laten met 
de werkzaamheden van de bewindvoerder.47 Een te grote inmenging van zijn kant 
kan er namelijk toe leiden dat de bewindvoerder alsnog als vertegenwoordiger 
van de hypotheekhouder gaat functioneren. De aan inbezitneming (possession) 
inherente	aansprakelijkheidsrisico’s	doen	zich	dan	weer	ten	volle	gelden,	zodat	
het grootste voordeel van het inschakelen van een receiver verloren gaat.

4.4.2 Rekening en verantwoording

Op de bewindvoerder rust een wettelijke verplichting om rekening en verant-
woording af te leggen aan de hypotheekgever over het door hem gevoerde be-

42 Clark e.a. 2014, p. 569.
43 Clark e.a. 2014, p. 569, met verwijzing naar Nautch Limited v Mortgage Express [2012] EWHC 4136 (Ch) 

nrs 82-88.
44 Glatt v Sinclair [2011] EWCA Civ 1317.
45 Zie par. 3.6.
46 McFarlane, Hopkins & Nield 2012, p. 1175, met verwijzing naar Silvern Properties Ltd v Royal Bank of Scotland 

plc [2004] 1 WLR 997.
47 Zie hierover ook Nara Guide to Property Receivership 2013, p. 14 (online via www.nara.org.uk, laatst geraad-

pleegd op 11 november 2018).
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heer. Hierin zal hij moeten laten zien hoe hij de ontvangen inkomsten heeft be-
steed.

Als in de hypotheekakte niets anders is overeengekomen, dan dient de bewind-
voerder de door hem ontvangen gelden in de volgende volgorde aan te wenden:48

1. het betalen van huur, belastingen en andere uitgaven met betrekking tot het 
onderpand;

2. het voldoen van vorderingen ten aanzien van rechten die in rang vóór de met 
de mortgage gesecureerde vordering komen;

3. het betalen van zijn eigen loon,49 verzekeringspremies en eventuele reparatie-
kosten (mits de hypotheekhouder hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven);

4. het voldoen van rente over het gesecureerde krediet;
5. het	 aflossen	 op	 de	 hoofdsom	 van	 het	 gesecureerde	 krediet	 (mits	 de	 hypo-

theekhouder hiertoe schriftelijk opdracht heeft gegeven).
6. een eventueel overschot komt aan de hypotheekgever toe, of aan ieder ander 

die na de bewindvoerder gerechtigd zou zijn tot de inkomsten van het vast-
goed.

Hypotheekhouder en hypotheekgever zijn vrij om in de kredietovereenkomst een 
andere verdeling af te spreken. Voor zover daarbij rechten van derden zijn be-
trokken, dienen deze derden aan die alternatieve manier van besteding van mid-
delen hun goedkeuring te verlenen.

4.5 Bewind bij insolventie van de hypotheekgever

In	par.	3.8	werd	al	ingegaan	op	het	effect	van	insolventie	op	de	bevoegdheden	
van de hypotheekhouder. Een faillissement raakt deze bevoegdheden in beginsel 
niet. Anders is dat bij een surseance (administration); het uitoefenen van de hy-
pothecaire bevoegdheden is dan verbonden aan toestemming van de bewindvoer-
der (administrator) of de rechtbank.50 Mocht het vastgoed voorafgaand aan de 
surseance al onder bewind zijn gesteld, dan vervalt dit bewind als de administra-
tor dat eist:

‘(2)	Where	a	company	is	in	administration,	any	receiver	of	part	of	the	company’s	property	shall	
vacate	office	if	the	administrator	requires	him	to.’51

Ondanks dat de mogelijkheid om een bewindvoerder aan te wijzen in faillisse-
ment blijft bestaan, heeft een faillissement voor dat bewind wel gevolgen. Hoe-
wel de concrete bevoegdheden van een receiver intact blijven, hij mag (en moet) 
nog steeds het vastgoed beheren, vervalt door het faillissement de bevoegdheid 
om de hypotheekgever te vertegenwoordigen. Dat houdt in dat vanaf de datum 

48 Art. 109 lid 8 LPA 1925, vgl. Harpum, Bridge & Dixon 2012, p. 1162.
49 Art. 109(6) LPA 1925 bepaalt dat het salaris van een receiver die aangesteld op basis van de wet niet hoger mag 

zijn dan 5% van de gerealiseerde inkomsten. Bij een aanstelling van de receiver op basis van een hypotheekakte 
zijn partijen vrij de beloning zelf vast te stellen.

50 IA 1986, Sch B.1 para 43. Zie hiervóór uitgebreider par. 3.7.1.
51 IA 1986, Sch B.1 para 41(2).
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van faillissement de bewindvoerder het beheer in beginsel op eigen titel voert, en 
dus niet meer als vertegenwoordiger van de (failliete) hypotheekgever.52 Desge-
wenst kan de hypotheekhouder de bewindvoerder als zijn vertegenwoordiger 
aanwijzen. Deze optie ligt echter niet voor de hand, omdat daarmee de voordelen 
op het gebied van aansprakelijkheid teniet zouden worden gedaan.53

4.6 Wrap up: bewind in de praktijk

De bevoegdheid om een bewindvoerder te mogen aanwijzen komt er in essentie 
op neer dat de hypotheekhouder een derde mag aanwijzen die in zijn belang, 
maar voor rekening van de hypotheekgever, exclusief het beheer over het vast-
goed voert. Dat kan op twee manieren bijdragen aan het terugbetaald krijgen van 
de hypothecaire vordering.54 Ten eerste int de bewindvoerder de huurpenningen 
die het vastgoed opbrengt. Na voldoening van de beheerskosten worden hiermee 
de	financiële	verplichtingen	van	de	hypotheekgever	vervuld.	Daarnaast	kan	een	
bewindvoerder, met expertise op het gebied van vastgoedmanagement, het be-
heer van het vastgoed (voor zover nodig) weer op orde brengen. Hij kan (en 
moet) zorgen dat het vastgoed zo goed mogelijk verhuurd wordt en dat noodza-
kelijk onderhoud wordt uitgevoerd. Op die manier kan bewind ook bijdragen aan 
het behoud van de waarde van het vastgoed. Dit is met het oog op een eventueel 
te houden executieverkoop van belang.

Bewind heeft ten opzichte van inbezitneming voor de hypotheekhouder als 
grootste voordeel dat het aansprakelijkheidsrisico voor het gevoerde beheer over 
het vastgoed vele malen kleiner is. De bewindvoerder handelt immers voor reke-
ning en risico van de hypotheekgever. Hiertegenover staat dat de hypotheekhou-
der zelf minder controle over het gevoerde beheer heeft (bemoeienis door de 
hypotheekhouder met het beheer doet mogelijk aansprakelijkheid ontstaan) en 
dat het salaris van de bewindvoerder uit de inkomsten moet worden voldaan. De 
netto-opbrengsten voor de hypotheekhouder zijn daardoor wat lager.55 Boven-
dien, zo blijkt uit de praktijk, verlangen sommige bewindvoerders een vrijwaring 
van de hypotheekhouder voor eventuele vorderingen uit hoofde van schadever-
goeding van de hypotheekgever.56 In dat geval moet de hypotheekhouder toch 
nog een zeker aansprakelijkheidsrisico incalculeren. Wat daar ook van zij, in de 
commercieel vastgoedpraktijk is bewind voor hypotheekhouders een nuttig in-
strument waarvan zij veelvuldig en dankbaar gebruik maken.57

Een beheertraject, al dan niet uitbesteed aan een bewindvoerder, biedt een hypo-
theekhouder dus vooral op langere termijn zekerheid dat toekomstige renteter-

52 Hiermee benadert hij de positie van een bewindvoerder die door de rechtbank wordt aangewezen (out of court), 
zie Clark e.a. 2014, p. 568, voetnoot 26.

53 Ik ben in de literatuur geen motieven tegengekomen voor een hypotheekhouder om na faillissement de bewind-
voerder als vertegenwoordiger van zichzelf aan te stellen.

54 Zie ook CML Guidance for Lenders – the role of LPA receivers, p. 3.
55 Tenzij de bewindvoerder een (veel) hogere bruto-opbrengst weet te realiseren dan de hypotheekhouder zelf zou 

doen.
56 Cox & Lees 2014, p. 24.
57 Law Commission Report (204) 1991, p. 60-61.
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mijnen voldaan zullen worden. Dit gaat op zolang het vastgoed (tegen gunstige 
voorwaarden) verhuurd kan worden. Is dat niet het geval, en is de verhuurmarkt 
slecht of onzeker, dan kan het voor de hypotheekhouder (gelet op de totale op-
brengsten uit het vastgoed) interessanter zijn om op korte termijn tot verkoop van 
het vastgoed over te gaan. De bevoegdheid van de Engelse hypotheekhouder om 
het onderpand executoriaal te verkopen, wordt in het volgende hoofdstuk belicht.
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5 Engelse hypothecaire bevoegdheden (iii): 
verkoop (power of sale)

 

5.1 Inleiding

Als ultieme verhaalsmogelijkheid rest de Engelse hypotheekhouder de bevoegdheid 
het verhypothekeerde vastgoed te verkopen en zich op de opbrengst te verhalen. In 
dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze derde en laatste Engelse hypothecaire be-
voegdheid. Eerst wordt het moment besproken waarop de hypotheekhouder tot ver-
koop mag overgaan (par. 5.2), op welke wijze de verkoop mag worden uitgevoerd 
(par.	5.3),	welke	aansprakelijkheidsrisico’s	de	hypotheekhouder	loopt	(par.	5.4)	en	
wie de kosten van de verkoop draagt (par. 5.5). De invloed van een faillissement 
wordt besproken (par. 5.6) en tot slot wordt ingegaan op de manier waarop de ver-
koopbevoegdheid in de praktijk wordt gebruikt (par. 5.7).

Ten aanzien van de aard van de wettelijke regeling over de verkoopbevoegdheid 
geldt overigens hetzelfde als bij de aanwijzing van een bewindvoerder.1 De wet-
telijke regeling bestaat uit regelend recht, die door partijafspraken gewijzigd kan 
worden. Ook in dit hoofdstuk wordt daarom eerst het wettelijke uitgangspunt 
behandeld, waarna de contractuele mogelijkheden worden besproken die de po-
sitie van de hypotheekhouder kunnen versterken.

Dit hoofdstuk ziet slechts op uitwinning door middel van verkoop (en verhaal) 
door de hypotheekhouder zelf en gaat voorbij aan de mogelijkheid om een exe-
cutieverkoop via de rechtbank te initiëren (court order for sale). De reden hier-
voor is dat een gang naar de rechter in de meeste gevallen niet nodig is. Slechts 
voor speciale gevallen, zoals een hypotheekrecht op een aandeel in een gemeen-
schap,2 bestaat bijzondere wetgeving die een rechterlijke machtiging (court or-
der) eist voordat tot verkoop mag worden overgegaan.3 Onder de meeste omstan-
digheden kan een hypotheekhouder zelf het vastgoed verkopen en zal hij niet 
kiezen voor de gerechtelijke procedure die hem meer tijd en geld kost.

1 Zie hfdst. 4.
2 Art. 14 Trustees of Land and Appointment of Trustees Act 1996. Zie voor meer bijzondere gevallen Clark e.a. 

2014, p. 719. De order for sale wordt bovendien niet altijd door de hypotheekhouder, maar juist ook door de 
hypotheekgever verzocht, als alternatief voor de instrumenten die de hypotheekhouder inzet.

3 Cox & Lees 2014, p. 22.
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5.2 Voorwaarden voor verkoop

5.2.1 Ontstaan van de verkoopbevoegdheid

De wettelijke verkoopbevoegdheid van een hypotheekhouder is geregeld in 
art. 101 lid 1 LPA 1925. Dit artikel bepaalt:

‘(1)	 	A	mortgagee,	where	the	mortgage	is	made	by	deed,	shall,	by	virtue	of	this	Act,	have	the	
following powers, to the like extent as if they had been in terms conferred by the mortgage 
deed, but not further (namely):

(i)  A power, when the mortgage money has become due, to sell, or to concur with any other 
person in selling, the mortgaged property, or any part thereof, either subject to prior 
charges or not, and either together or in lots, by public auction or by private contract, 
subject to such conditions respecting title, or evidence of title, or other matter, as the 
mortgagee	thinks	fit,	with	power	to	vary	any	contract	for	sale,	and	to	buy	in	at	an	auction,	
or to rescind any contract for sale, and to re-sell, without being answerable for any loss 
occasioned	thereby;’	(onderstreping	SvB)

Net als bij de bevoegdheid een bewindvoerder aan te wijzen, lopen de momenten 
uiteen waarop de bevoegdheid ontstaat en waarop zij mag worden uitgeoefend. 
De verkoopbevoegdheid ontstaat zodra (een deel van) de gesecureerde vordering 
opeisbaar wordt. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om de gehele hoofdsom of 
om	aflossingstermijnen	 (instalments) die op een overeengekomen datum onbe-
taald zijn gelaten.4 De verkoopbevoegdheid zal hierdoor in de meeste gevallen al 
snel na het sluiten van de kredietovereenkomst ontstaan, omdat maandelijks rente 
en	eventueel	aflossing	verschuldigd	wordt.	In	andere	gevallen	gebeurt	dat	pas	op	
de contractuele vervaldatum van de lening.5

Om daadwerkelijk tot verkoop te kunnen overgaan, moet de bevoegdheid ook 
mogen worden uitgeoefend. Hieraan stelt de wet nadere eisen. De hypotheekhou-
der mag pas daadwerkelijk tot verkoop overgaan nadat aan een van de drie geval-
len zoals genoemd in art. 103 LPA 1925 is voldaan:
 – aan de hypotheekgever6 is een schriftelijke7 aanmaning (notice) betekend ter 

voldoening van de opeisbare vordering, en de hypotheekgever raakt ten aan-
zien van (een deel van) die opeisbare vordering na drie maanden in verzuim 
(default);8

 – de hypotheekgever loopt achter met betaling van de rente over de gesecureer-
de vordering over een periode van twee maanden;9 of

 – er is een bepaling uit de hypotheekakte of de wet (de LPA 1925) overtreden, 
anders dan terugbetaling van de hoofdsom of rentetermijnen.10

4 Clark e.a. 2014, p. 618 en Burn & Cartwright 2011, p. 854, met verwijzing naar Payne v Cardiff RDC [1932] 1 
KB 241.

5 Omar 2012, p. 445.
6 En anderen met een recht op het lossingsrecht van de hypotheekgever (equity of redemption).
7 Art. 196 (1) LPA 1925 beschrijft waaraan een notice moet voldoen, wil deze geldig zijn in het licht van de LPA 

1925. Een vormvereiste is dat de notice schriftelijk is; de overige vereisten zien op de adressering en wijze van 
bezorging, die hier niet verder aan de orde komen.

8 Art. 103(i) LPA 1925; het is niet relevant of de aanmaning een betalingstermijn bevat, het gaat om drie maanden 
na betekening van de aanmaning.

9 Art. 103 (ii) LPA 1925.
10 Art. 103 (iii) LPA 1925.
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Uit deze wetsbepaling volgt dat wanneer de hypotheekgever achterblijft met af-
betaling van de hoofdsom (situatie 1), hij nog drie maanden de tijd moet krijgen 
om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Na die drie maanden mag de hypo-
theekhouder pas verkopen. Dit is anders bij verzuim ten aanzien van de renteter-
mijnen: als betaling van rente gedurende twee maanden uitblijft, mag de hypo-
theekhouder direct overgaan tot verkoop (situatie 2). Hetzelfde geldt bij schending 
van	de	niet-financiële	verplichtingen	uit	de	overeenkomst,	zoals	het	deugdelijk	
onderhouden van het vastgoed. Schending van die afspraken geeft de hypotheek-
houder een direct recht tot verkoop (situatie 3). Zelfs als geen achterstand in 
rentebetalingen bestaat en de hypotheekhouder niet om terugbetaling van de le-
ning heeft verzocht.11

Doordat deze bepaling van regelend recht is, kunnen partijen anders overeenko-
men. Gebruikelijk is dat de verkoopbevoegdheid van de hypotheekhouder wordt 
gekoppeld	aan	verzuim,	welk	begrip	in	de	kredietovereenkomst	wordt	gespecifi-
ceerd (events of default). Gewoonlijk wordt van de hypotheekhouder verlangd 
dat hij in elk geval voorafgaand aan de verkoop de hypotheekgever een laatste 
termijn stelt om de hypothecaire vordering af te lossen (notice).12

Een voorbeeld van een contractueel beding dat de verkoopbevoegdheid van de 
hypotheekhouder regelt, kan worden gevonden in de uitspraak West Bromich 
Building Society/Wilkinson.13 In deze zaak mocht de hypotheekhouder tot execu-
tieverkoop overgaan zodra:
 – een schriftelijk verzoek tot terugbetaling van de hypothecaire vordering aan 

de hypotheekgever was gedaan, en de hypotheekgever aan dat verzoek geen 
gehoor had gegeven;

 – de	hypotheekgever	een	maand	in	verzuim	was	met	voldoening	van	enige	fi-
nanciële verplichting jegens de hypotheekhouder;

 – de hypotheekgever bepaalde regels of reglementen van de hypotheekhouder 
niet zou nakomen;

 – de hypotheekgever in staat van faillissement zou komen te verkeren;
 – de hypotheekgever zou zorgen voor waardedaling van het onderpand; of
 – de hypotheekgever zijn eigendomsrecht (title) in gevaar zou brengen door 

bijvoorbeeld huur of canon niet te betalen.

Uit dit voorbeeld blijkt dat de drempel die een hypotheekhouder voor zichzelf 
opwerpt niet al te hoog hoeft te zijn: zoiets als het verzenden van een schriftelijk 
verzoek om betaling is al voldoende om de verkoopbevoegdheid te mogen uitoe-
fenen.14 Bij een deugdelijk opgestelde kredietovereenkomst lijkt de executiebe-
voegdheid van de hypotheekhouder daarom zelden een probleem te vormen.

11 Burn & Cartwright 2011, p. 855.
12 Clark e.a. 2014, p. 680.
13 West Bromich Building Society v Wilkinson [2005] 1 WLR 2303; door een van de raadsheren werd een dergelijk 

beding	als	‘gebruikelijk’	getypeerd.
14 De Law Commission bekritiseert de mogelijkheid om de verkoopbevoegdheid al bij aanvang van de kredieto-

vereenkomst	te	laten	ontstaan.	Zij	zou	moeten	worden	verbonden	aan	‘werkelijk’	verzuim	(dwingendrechtelijke	
enforcable events), en niet aan technisch verzuim. Zie Law Commission Report (204) 1991, p. 50.
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5.2.2 Beperkingen aan het verkooprecht: goede trouw

Het recht van de hypotheekhouder om het verhypothekeerde vastgoed te verko-
pen, wordt beteugeld door de eisen van de goede trouw (act in good faith). Eén 
aspect hiervan is dat hij zijn bevoegdheid moet gebruiken voor het doel waarvoor 
zij gegeven is. Een verkoop moet daarom strekken tot voldoening van de hypo-
thecaire vordering.15 De hypotheekhouder mag daarbij zijn eigen belangen boven 
die van de hypotheekgever plaatsen, zolang hij diens belangen maar niet opzette-
lijk	of	roekeloos	opoffert	ten	gunste	van	zijn	eigen	belang.16

Het terugbetaald krijgen van de vordering hoeft echter niet het enige doel van de 
verkoop te zijn, zoveel wordt duidelijk uit het arrest Meretz Investments NV/ACP 
Ltd.17 In deze zaak zou door ACP een aantal penthouses worden gebouwd op het 
dak van een appartementencomplex. Om dit te kunnen realiseren had ACP een 
tijdelijk eigendomsrecht op het dak van het appartementencomplex verkregen 
(long lease).18 Dit recht (de lease) was door ACP in zekerheid gegeven aan FP, 
haar moedermaatschappij. Het bouwproject raakte door meerdere oorzaken in 
het slop en FP besloot een deel van het onderpand, te weten het tijdelijke eigen-
domsrecht met betrekking tot een van de penthouses, executoriaal te verkopen. 
Hiermee	zou	zij	verdere	financiële	problemen	voor	haar	en	haar	dochtermaat-
schappij ACP voorkomen.

Deze executoriale verkoop werd echter door Meretz Investments (hierna: Meretz) 
aangevochten. ACP was namelijk met Meretz overeengekomen dat ACP aan 
Meretz commissie zou betalen zodra de waarde van de penthouses boven een 
bepaald bedrag uitsteeg én die penthouses door ACP verhuurd werden. De exe-
cutoriale verkoop maakte het vervullen van die voorwaarden onmogelijk. De 
overeengekomen waarde was (nog) niet gehaald en ACP zou na verkoop die 
penthouses nooit meer kunnen verhuren. Hierdoor zag Meretz de bedongen com-
missie in rook opgaan. Zij trok daarom het oogmerk van de executieverkoop 
door FP in twijfel. FP zou die verkoop mede hebben uitgevoerd om te voorkomen 
dat haar dochtermaatschappij ACP die commissie verschuldigd zou worden. FP 
handelde volgens Meretz niet te goeder trouw, wat een schending van de op FP 
rustende zorgplicht opleverde.

Door	de	rechter	werd	Meretz’	standpunt	verworpen.	Een	hypotheekhouder	hoeft	
geen ‘purity of purpose’ te hebben. Voldoening van de hypothecaire vordering 
hoeft niet het enige doel te zijn, zolang het maar een van de motieven voor een 
verkoop is. Daarnaast mag de hypotheekhouder kennelijk een verborgen agenda 
of onheuse motieven hebben, dat doet niet af aan diens verkoopbevoegdheid. 
Alleen wanneer het terugkrijgen van uitgeleend geld helemaal geen rol speelt bij 
de verkoop, dan zou een hypotheekhouder misbruik maken van zijn verkoopbe-

15 Meretz Investments v ACP Ltd [2006] EWHC 74 (Ch).
16 Clark e.a. 2014, p. 688, met verwijzing naar onder meer Meretz Investments v ACP Ltd [2006] EWHC 74 (Ch), 

Raja v Austin Gray [2003] 1 EGLR 91 en Downsview Nominees Ltd v First City Corpn Ltd [1993] AC 295, zie 
ook Hudson 2009, p. 1227, met verwijzing naar China and South Sea Bank Ltd v Tan Soon Gin [1990] 2 WLR 
56 en AB Finance Ltd v Debtors [1998] 2 All ER 929.

17 Meretz Investments v ACP Ltd [2006] EWHC 74 (Ch).
18 Een lease met als doel die penthouses te ontwikkelen.
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voegdheid. De sterke positie van de Engelse hypotheekhouder wordt door deze 
uitspraak eens te meer benadrukt. Volgens Dixon past dit arrest in de lijn van de 
bestaande jurisprudentie: rechters plegen nu eenmaal niet snel in te grijpen in het 
optreden van hypotheekhouders:19

‘It	is	self-evident	that	our	courts	are	reluctant	to	take	even	the	smallest	step	towards	circumscri-
bing	a	creditor’s	ability	to	protect	its	security	and	the	outcome	in	this	case	is	no	different.’

5.3 Wijze van verkoop

Op grond van het hiervoor in par. 5.2 weergegeven art. 101 LPA 1925 heeft een 
hypotheekhouder een grote vrijheid om de verkoopprocedure naar eigen inzich-
ten in te richten.20 Hij mag het onderpand als geheel verkopen, maar ook delen 
daarvan (zoals een winkel met bovenwoning); hij kan dit doen via een openbare 
veiling of via onderhandse verkoop én hij kan aan de verkoop voorwaarden ver-
binden die hem goed dunken. Partijen kunnen deze regeling bovendien ook nog 
contractueel aanpassen, zonder dat dit afdoet aan het executoriale karakter van de 
verkoop. Een gang naar de rechter is voor geen van deze manieren van verkoop 
nodig, wat als een van de grootste voordelen van de Engelse verkoopbevoegd-
heid wordt gezien.21

Ook uit de rechtspraak blijkt de ruime vrijheid van de hypotheekhouder bij ver-
koop van het onderpand.22 Voorop staat dat de hypotheekhouder bij de verkoop 
van het onderpand zijn eigen belang mag laten prevaleren boven dat van de hy-
potheekgever.23 De hypotheekhouder bepaalt daarom zelf of hij wil verkopen en 
het moment waarop hij dat wil.24 Hij mag hiermee ingaan tegen de wil van de 
hypotheekgever25 en zelfs tegen eventuele adviezen.26 Daarnaast mag hij zelf be-
palen op welke wijze hij het onderpand wil verkopen en kan hij niet worden ge-
houden om in het onderpand te investeren om het zo tegen een hogere prijs te 
kunnen verkopen.27 Een en ander geldt voor zover in de overeenkomst tussen 
hypotheekhouder en hypotheekgever niet anders is afgesproken.

19 Dixon 2006, nr. 281.
20 Hudson 2009, p. 1227-1228.
21 Law Commission Report (204) 1991, p. 52. Voor woonruimte bepleit de Law Commission juist een rechterlijke 

toetsing vooraf.
22 De hierna gegeven opsomming is ontleend aan Cox & Lees 2014, p. 4.
23 Zie Clark e.a. 2014, p. 688, met verwijzing naar Palk v Mortgage Services Funding plc [1993] Ch 330, Re 

Potters Re Potters Oils Ltd [1986] 1 WLR 201 at 206; Warner v Jacob (1882) 20 Ch D 220 at 234; Farrar v 
Farrars Ltd (1888) 40 Ch D 395 at 398; Palmer v Barclays Bank Ltd (1971) 23 P&CR 30; Lake Apartments Ltd 
v Bootwala (1973) 37 DLR (3d) 523; Forsyth v Blundell (1973) 129 CLR 477 at 483, 494 en Law Commission 
Working Paper (99) 1986, par. 3.71.

24 Zie Clark e.a. 2014, p. 688. Den Norske bank SAS v Acemex Co Ltd [2003] EWCA Civ 1559, [2005] 1 BCLC 
274; China and South Sea Bank Ltd v Tan Soon Gin [1990] 1 AC 536; Reliance Permanent Building Society v 
Harwood-Stamper [1944] Ch 362 at 372, [1944] 2 All ER 75 at 80, per Vaisey J; Cuckmere Brick Co v Mutual 
Finance Ltd [1971] Ch 949 at 965, 969; 644, 646; Re Potters Oils Ltd (No 2) [1986] 1 All ER 890, [1986] 1 WLR 
201. Cf Standard Chartered Bank Ltd v Walker [1982] 1 WLR 1410 at 1415, Wood v Bank of Nova Scotia (1979) 
10	RPR	156,	affd	(1980)	112	DLR	(3d)	181;	Suskind v Bank of Nova Scotia (1984) 10 DLR (4th) 101.

25 China and South Sea Bank Ltd v Tan Soon Gin [1990] 1 AC 536 en Silven Properties Ltd v Royal Bank of Scot-
land plc [2003] EWCA Civ 1409.

26 Zie Clark e.a. 2014, p. 689, voetnoot 6, met verwijzing naar Lloyds Bank plc v Bryant [1996] NPC 31.
27 Cuckmere Brick Co Ltd v Mutual Finance Ltd [1971] Ch 949 (zie over de bevoegdheid tot verbetering par. 3.5.2).
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Deze grote discretionaire bevoegdheid van de hypotheekhouder wordt ingeka-
derd door in de equity-rechtspraak ontwikkelde zorgplichten (equitable duties).28 
Deze zorgplichten beteugelen mogelijk opportunisme van de hypotheekhouder 
en beschermen de hypotheekgever en andere belanghebbenden bij een eventuele 
overwaarde, zoals junior-hypotheekhouders.29 Waar het op neer komt, is dat op 
de hypotheekhouder een inspanningsverplichting rust om bij een executiever-
koop de hoogst haalbare verkoopprijs (best price) te realiseren. Deze	‘hoogste	
prijs’	zal	normaliter	gelijk	zijn	aan	de	marktwaarde	van	het	te	verkopen	vastgoed	
op het moment van verkoop en kan door middel van taxatie voorafgaand aan de 
verkoop worden bepaald.

Waartoe	een	hypotheekhouder	in	een	specifiek	geval	is	verplicht,	is	sterk	afhan-
kelijk van de omstandigheden van het geval. Het gaat erom dat de hypotheekhou-
der bij het inkleden van het verkooptraject weloverwogen beslissingen neemt die 
zijn gericht op het behalen van een maximale verkoopopbrengst.30 Zo zal van 
geval tot geval moeten worden beoordeeld welke wijze van verkoop de hoogste 
opbrengst zal opleveren: veiling of onderhandse verkoop. Niettemin geldt als 
uitgangspunt dat de hypotheekhouder met een veiling in principe veilig is. Mits 
deze behoorlijk is gepubliceerd, het vastgoed deugdelijk wordt gepresenteerd én 
er redelijke veilingvoorwaarden worden gehanteerd, zal bij het veilen van vast-
goed niet snel sprake zijn van een schending van de zorgplicht om de beste prijs 
te verkrijgen.31 Ook niet als de veiling slecht is bezocht en het uitgebrachte bod 
laag.32

Andere aspecten van de verkoop waarbij de hypotheekhouder deze zorgplicht 
jegens de hypotheekgever in acht moet nemen zijn bijvoorbeeld de voorberei-
ding van de verkoop, het opstellen van de verkoopvoorwaarden en het al dan niet 
inwinnen van advies bij de verkoop het moment van verkoop.33 Als een hogere 
opbrengst te realiseren is met een ontruimd pand, dan ligt het op de weg van de 
hypotheekhouder om daarnaar te streven. En het gebruik van onnodig bezwaren-
de verkoopvoorwaarden moet worden vermeden. Ook geldt de zorgplicht voor 
het realiseren van de hoogste prijs bij de snelheid waarmee de hypotheekhouder 
tot verkoop overgaat. Hieruit volgt bijvoorbeeld dat een hypotheekhouder niet 
overhaast mag overgaan tot het (onderhands) verkopen van vastgoed tegen een 
dumpprijs,	terwijl	te	verwachten	is	dat	hij	bij	een	‘normale’	verkoop	een	hogere	
prijs zou ontvangen.34 Belangrijk is evenwel dat deze zorgplicht nadrukkelijk 
niet impliceert dat een hypotheekhouder zou moeten wachten met verkoop totdat 
de markt aantrekt en om die reden een betere prijs kan worden verkregen.35 Het 

28 Zie Cuckmere Brick Co Ltd v Mutual Finance Ltd [1971] Ch 949, Downsview Nominees Ltd v First city Corp 
Ltd [1993] AC 295, Silven Properties Ltd v Royal Bank of Scotland plc [2003] EWCA Civ 1409 en Dixon 2006.

29 Zie ook Dixon 2006, nr. 279.
30 Clark e.a. 2014, p. 691 (exercise of informed judgment). Zie hierna par. 6.4.
31 Clark e.a. 2014, p. 697, met verwijzing naar Cuckmere Brick Co Ltd v Mutual Finance Ltd [1971] Ch 949, Stocks 

v Rigura Pty Ltd [2004] NSW CA 73 en Standard Chartered Bank Ltd v Walker [1982] 3 All ER 938.
32 Cuckmere Brick Co Ltd v Mutual Finance Ltd [1971] Ch 949, nr. 965.
33 Zie voor de genoemde voorbeelden Clark e.a. 2014, p. 696-699.
34 Clark e.a. 2014, p. 699, met verwijzing naar Meftah v Lloyds TSB Bank [2001] 2 All ER (Comm) 741; Predeth 

v Castle Phillips Finance Co Ltd [1986] 2 EGLR 144.
35 Clark e.a. 2014, p. 699, met verwijzing naar Silven Properties Ltd v Royal Bank of Scotland plc [2003] EWCA 

Civ 1409, Cuckmere Brick Co Ltd v Mutual Finance Ltd [1971] Ch 949, Reliance Permanent Building Society v 
Harwood-Stamper [1944] Ch 362. Zie ook McFarlane, Hopkins & Nield 2012, p. 1164.
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is in die gevallen aan de hypotheekhouder om te beslissen wanneer hij zijn be-
voegdheid – in zijn eigen belang – wil uitoefenen.36

Tot slot moet de executoriale verkoop, ongeacht de wijze waarop het traject is 
vormgegeven,	een	‘echte	verkoop’	zijn.37 Een concreet verbod dat hieruit volgt is 
dat de hypotheekhouder het onderpand niet aan zichzelf mag verkopen, tenzij de 
verkoop via de rechtbank loopt en hij toestemming heeft om een bod uit te bren-
gen.38

‘For	a	sale	by	a	person	to	himself	is	no	sale	at	all,	and	a	power	of	sale	does	not	authorise	the	
donee	of	the	power	to	take	the	property	subject	to	it	at	a	price	fixed	by	himself,	even	though	such	
price	be	the	full	value.’39

Deze regel zal hypotheekhouders in de praktijk niet vaak in de weg zitten. Het is 
namelijk wel toegestaan om onderpand te verkopen aan een gelieerde vennoot-
schap.40	De	hypotheekhouder	moet	er	in	zo’n	geval	wel	rekening	mee	houden	dat	
op hem de bewijslast rust dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplichten (van te goe-
der trouw handelen en het behalen van de beste prijs, zie hierna).41 Om aanspra-
kelijkheid op dit punt te vermijden, verloopt een executoriale verkoop aan een 
aan de hypotheekhouder gelieerde partij meestal via de rechtbank.42

5.4 Aansprakelijkheid

Schending van de verplichting om in redelijkheid de hoogst haalbare verkoop-
prijs te realiseren kan leiden tot aansprakelijkheid van de hypotheekhouder. Uit 
de Engelse jurisprudentie blijkt dat deze zorgplicht meer een inspannings- dan 
een resultaatverplichting is.43 Een rechter moet zich vooral richten op de stappen 
die de hypotheekhouder heeft gezet om het onderpand te verkopen, of deze wel-
overwogen zijn genomen en of deze redelijk waren met het oog op het verkrijgen 
van de beste prijs.44 Vervolgens moet worden beoordeeld of de hypotheekhouder 
in redelijkheid tot het accepteren van het bod van de koper had kunnen komen. Is 
dat het geval, dan is het enkele feit dat wellicht een hogere prijs verkregen had 

36 Hypotheekgevers van woonruimte kunnen zelfs die verkoop niet afdwingen, zie Standard Chartered Bank v 
Walker [1982] 1 WLR 1410 en Cheltenham and Gloucester plc v Krausz [1997] 1 WLR 1558 (S 36 AJA; hypo-
theekgever hoeft niet in de gelegenheid te worden gesteld om zelf tegen een beweerdelijk hogere prijs te verko-
pen. Anders: Palk v Mortgage Services Funding plc [1993] Ch 300 en Barrett v Halifax Building Society (1995) 
28 HLR 634, waarin op grond van S 36 AJA de hypotheekhouder inbezitneming werd ontzegd en een gerechte-
lijk verkoopbevel werd gegeven. Deze arresten zijn stevig bekritiseerd in Dixon 1998.

37 Zie voor deze verplichting om te handelen in good faith par. 5.2.2.
38 Clark e.a. 2014, p. 701, met verwijzing naar onder meer Downes v Grazebrook (1817) 3 Mer 200, National Bank 

of Australasia v United Hand-in-Hand etc, Co (1879) 4 App Cas 391, PC; Farrar v Farrars Ltd (1888) 40 Ch D 
395.

39 Clark e.a. 2014, p. 701, met verwijzingen naar onder meer Farrar v Farrars Ltd (1888) 40 Ch D 395, Martinson 
v Clowes (1882) 21 Ch D 857 en Hodson v Deans [1903] 2 Ch 647. De Law Commission pleit voor het toestaan 
van een verkoop aan zichzelf, als alternatief voor de foreclosure. Zie No 204 p. 56.

40 Clark e.a. 2014, p. 701, met verwijzing naar onder meer Newport Farm Ltd v Damesh Holdings Ltd [2003] 
UKPC 54, 147 SOI Jo LB 1117, Farrar v Farrars Ltd (1888) 40 Ch D 395.

41 Tse Kwong Lam v Wong Chit Sen [1983] 1 WLR 1349.
42 Clark e.a. 2014, p. 701.
43 Michael v Miller [2004] EWCA Civ 282 en Aodhcon LLP v Bridgeco Ltd [2014] EWHC 535 Ch.
44 Clark e.a. 2014, p. 691, met verwijzing naar onder meer Michael v Miller [2004] EWCA Civ 282, Aodhcon LLP 

v Bridgeco Ltd [2014] EWHC 535 (Ch); Downsview Nominees Ltd v First City Corpn Ltd [1993] AC 295.
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kunnen worden onvoldoende om de hypotheekhouder aansprakelijk te houden.45 
Een rechter hoeft zich dus in beginsel niet af te vragen tegen welke prijs het on-
derpand verkocht had kunnen worden, omdat een vergelijking van die prijs met 
de daadwerkelijk door de hypotheekhouder gerealiseerde prijs niet doorslagge-
vend is. De focus moet liggen op het toetsen van de door de hypotheekhouder 
genomen beslissingen in het verkooptraject.46

De uitspraak in de zaak Aodhcon LLP/Bridgeco Ltd47 geeft inzicht in de wijze 
waarop wordt beoordeeld of er sprake is van een schending van deze zorgplicht 
door de hypotheekhouder. De feiten in deze zaak waren als volgt. Hypotheekge-
ver (Aodhcon; hierna A) had ten gunste van de hypotheekhouder (Bridgeco; hier-
na B) een hypotheekrecht gevestigd op een bouwproject voor woningen. A was 
niet in staat om de lening terug te betalen en stond toe dat B het bouwproject, dat 
nog niet afgerond was, in bezit nam. B ging vervolgens over tot verkoop van het 
project. B realiseerde echter een lagere verkoopprijs voor het bouwproject dan de 
waarde die het project volgens taxatie had.48 Hierop besloot A om B in rechte te 
betrekken vanwege schending van diens zorgplicht om in redelijkheid de hoogst 
haalbare prijs te realiseren.

De rechter overwoog dat aan de hand van de volgende beginselen moet worden 
bepaald of een hypotheekhouder zijn zorgplicht, zijnde de verplichting om de 
maximale verkoopopbrengst te realiseren, heeft geschonden:49

1. Voorop moet worden gesteld dat op de hypotheekhouder een verplichting rust 
om (op het moment dat de verkoop plaatsvindt) in redelijkheid de hoogst 
haalbare prijs te realiseren.

2. Dit impliceert dat de hypotheekhouder gehouden is om met betrekking tot het 
verkooptraject weloverwogen beslissingen te nemen. Er is echter geen vast 
‘stappenplan’	dat	een	hypotheekhouder	bij	een	verkoop	zou	moeten	volgen.

3. De hypotheekhouder is in beginsel vrij om de wijze van verkoop te bepalen, 
hierbij kan het inwinnen van advies geïndiceerd zijn. Welke vorm van ver-
koop de hypotheekhouder ook kiest, hij dient in elk geval ervoor te zorgen dat 
het vastgoed deugdelijk wordt geadverteerd; hij moet ervoor zorgen dat daar-
mee de groep van potentiële kopers kan worden bereikt.50

4. De hypotheekhouder bepaalt zelf hoe lang het vastgoed op de markt wordt 
aangeboden. Het vastgoed dient daarbij wel eerlijk (fairly) en behoorlijk 
(properly) te worden geëtaleerd.

5. De hypotheekhouder is niet gehouden om het vastgoed ter voorbereiding op 
de verkoop te verbeteren (in dit geval af te bouwen). Hij hoeft ook niet te 
zorgen voor bouwvergunningen, of te zorgen dat oude rechten op het onder-
pand	worden	afgekocht.	In	deze	specifieke	zaak	ging	het	om	het	terugbetalen	

45 Michael v Miller [2004] EWCA Civ 282.
46 Michael v Miller [2004] EWCA Civ 282, deze methode werd een jaar eerder nog wel gehanteerd in het door 

Dixon bekritiseerde arrest Corbett v Halifax plc [2003] 1 WLR 964.
47 Aodhcon LLP v Bridgeco Ltd [2014] EWHC 535 Ch.
48	 De	taxatie	vond	plaats	op	grond	van	het	‘Red	Book’	van	de	RICS	(RICS	Appraisal	and	Valuation	Standards),	dat	

verplichte regels en best practices bevat voor het waarderen van onroerend goed, online via www.rics.org, laatst 
geraadpleegd op 16 maart 2016.

49 De rechter ontleent zijn lijst van beginselen aan Clark e.a. 2014, p. 688-700.
50 Wat deugdelijk adverteren is, hangt weer af van de omstandigheden van het geval, zie Aodhcon LLP v Bridgeco 

Ltd [2014] EWHC 535 (Ch) nr. 132.
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van een verkregen subsidie, hiertoe kon B in casu niet worden verplicht. Wel 
zou hij potentiële kopers op de mogelijkheden van het onderhavige bouwpro-
ject moeten wijzen.51

6. Als de verkoopprijs maar nét boven de hypothecaire vordering ligt, dient de 
rechtbank er met extra zorg naar te kijken. Dit wordt kennelijk als indicatie 
gezien dat de hypotheekhouder niet meer moeite voor de verkoop heeft ge-
daan	dan	voor	de	aflossing	van	de	hypothecaire	vordering	nodig	was,	en	dat	
is niet de bedoeling.

7. Er moet worden erkend dat inbezitneming door de hypotheekhouder kan lei-
den tot een lagere verkoopprijs.

8. Er is pas sprake van schending van de zorgplicht als de hypotheekhouder 
‘plainly on the wrong side of the line’ is.52

9. Het enkele feit dat een hogere prijs had kunnen worden gerealiseerd, betekent 
niet dat de hypotheekhouder zijn zorgplicht heeft geschonden.

10. De bewijslast voor schending van die zorgplicht ligt bij de hypotheekgever: 
hij zal aannemelijk moeten maken dat de hypotheekhouder niet de juiste be-
slissingen heeft genomen om tot de hoogst mogelijke verkoopprijs te komen.

Schijnbaar ten overvloede werd nog overwogen dat bij de taxatie in deze zaak 
geen rekening was gehouden met het feit dat het nog moest worden afgebouwd, 
waarvoor kosten gemaakt zouden moeten worden en het vastgoed dus ook niet 
direct in gebruik kon worden genomen.53 Evenmin hield de taxatie rekening met 
het risico dat de door A verkregen subsidie bij verkoop van het project door de 
koper zou moeten worden terugbetaald.54 Ook dit zorgde voor een verklaarbaar 
lagere verkoopprijs ten opzichte van de getaxeerde waarde. Het oordeel van de 
rechter in deze zaak viel uiteindelijk uit in het voordeel van de hypotheekhouder: 
B had zijn zorgplicht jegens A niet geschonden zodat van aansprakelijkheid van 
B jegens A geen sprake was.

Anders was het oordeel in Bishop/Blake55 waarin bij de verkoop werd samenge-
spannen tussen de hypotheekhouder en huurders van de hypotheekgever. In deze 
zaak had Bishop van Blake een café gekocht. Een deel van de aankoopprijs werd 
door Blake aan Bishop geleend, waarbij tot zekerheid van terugbetaling ten gun-
ste van Blake een hypotheekrecht werd gevestigd. Bishop verhuurde het café 
vervolgens aan het echtpaar Brind tegen een voor haar zeer gunstige (hoge) huur-
prijs. Ze verzuimde echter om hiervoor, zoals de kredietovereenkomst voor-
schreef, schriftelijke goedkeuring aan Blake te vragen.

Na verloop van tijd wilde het echtpaar Brind (de huurders) af van het dure huur-
contract. Zij benaderden daartoe Blake met het verzoek om als hypotheekhouder 
over te gaan tot executoriale verkoop. Die bevoegdheid bestond, nu verhuur van 
het café zonder schriftelijke toestemming van Blake (de hypotheekhouder) in-

51 In Cuckmere Brick Co Ltd v Mutual Finance Ltd [1971] Ch 949 ging de hypotheekhouder op dit punt de fout in: 
een	bouwvergunning	voor	flats	was	niet	in	de	advertentie	was	opgenomen.

52 Deze regel werd door het hof geformuleerd in Michael v Miller [2004] EWCA Civ 282.
53 Aodhcon LLP v Bridgeco Ltd [2014] EWHC 535 (Ch) nr. 160.
54 Aodhcon LLP v Bridgeco Ltd [2014] EWHC 535 (Ch) nr. 190.
55 Bishop v Blake [2006] EWHC 831 (Ch).
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breuk maakte op bepalingen uit de kredietovereenkomst. Voor Blake en het echt-
paar Brind was een verkoop voordelig. Blake zou met de verkoopopbrengst haar 
vordering voldaan krijgen en voor het echtpaar Brind zou de verkoop een einde 
maken aan de huurovereenkomst met Bishop.56 Voor Bishop was een executoria-
le verkoop echter bijzonder nadelig. Dankzij het voor haar goede huurcontract 
was het café veel waard en zou zij het voor een hoge prijs kunnen verkopen. Als 
Blake daarentegen het café in bezit zou nemen, het huurcontract zou beëindigen 
en het pand executoriaal zou verkopen, dan werd haar die mogelijkheid ontno-
men.

Blake (de hypotheekhouder) willigde niettemin het verzoek van het echtpaar 
Brind (de huurders) in en ging over tot executoriale verkoop van het café. Het 
pand werd in één tijdschrift in een kleine, nietszeggende advertentie zonder con-
tactgegevens	 te	koop	aangeboden.	Het	werd	uiteindelijk	verkocht	 aan	Gillie’s	
Inn, een aan het echtpaar Brind gelieerde vennootschap. Hierop stelde Bishop (de 
hypotheekgever) Blake aansprakelijk op grond van schending van haar zorg-
plicht om bij de executieverkoop in redelijkheid de beste prijs te verkrijgen.57 Zij 
vorderde	het	verschil	tussen	de	prijs	die	door	Gillie’s	Inn	was	betaald	en	de	prijs	
die zij ervoor had kunnen krijgen.

Ook in deze uitspraak toetste de rechter de stappen die de hypotheekhouder had 
genomen om tot de onderhavige verkoop te komen. De vraag die aan hem voor-
lag was aldus, of het verkoopproces zoals dat door de hypotheekhouder was 
vormgegeven in redelijkheid zou kunnen leiden tot de hoogst haalbare prijs. En 
dat was in de gegeven omstandigheden erg onwaarschijnlijk. Onder meer de stie-
keme samenwerking tussen Blake en het echtpaar Brind en het feit dat er niet 
deugdelijk was geadverteerd leidde tot de conclusie dat Blake haar zorgplicht 
jegens Bishop had geschonden.

Schending van de zorgplicht leidde hier tot aansprakelijkheid van de hypotheek-
houder. Eenmaal op dat punt aangekomen, wordt het voor de rechter wél relevant 
om	te	bepalen	wat	de	‘hoogst	haalbare	prijs’	voor	Blake	zou	zijn	geweest.58 De 
hoogte van de schadevergoeding die Blake aan Bishop moest betalen, werd be-
paald door het verschil tussen de daadwerkelijk gerealiseerde verkoopprijs en die 
(getaxeerde) hoogst haalbare prijs.59 In dit geval een bedrag van ongeveer 115.000 
pond.

Rechterlijk verbod of vernietiging van een verkoop
In een casus als Bishop/Blake, waarin de koper weet of behoort te weten dat de 
verkoop niet in de haak is, kan door de benadeelde hypotheekgever naast een 
schadevergoeding ook vernietiging van de verkoop worden gevorderd (have the 

56 Zie voor de mogelijkheid om huurovereenkomsten te beëindigen par. 3.4.3.
57 Ze had wellicht ook de verkoop nietig kunnen laten verklaren, maar de procedure was ingestoken op schadever-

goeding; zie ook Cuckmere Brick Co Ltd v Mutual Finance Ltd [1971] Ch 949 en Silven Properties v Royal Bank 
of Scotland plc [2003] EWCA Civ 1409.

58 Dixon 2006, nr. 278-285.
59 Standard Chartered Bank v Walker [1982] 1 WLR 1410 en Silven Properties Ltd v Royal Bank of Scotland plc 

[2003] EWCA Civ 1409.
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sale set aside).60 Tot slot is het mogelijk te vorderen dat de verkoop wordt be-
schouwd als een overdracht van de hypothecaire vordering inclusief het zeker-
heidsrecht van de hypotheekhouder aan de koper, in plaats van een overdracht 
van het eigendomsrecht van de hypotheekgever.61 Zowel bij een vernietiging als 
in dit laatste geval wordt de positie van de hypotheekgever hersteld, in die zin dat 
zijn lossingsrecht (de equity of redemption) herleeft.

In een eerder stadium had de hypotheekgever ook nog een rechterlijk verbod 
kunnen vorderen op de verkoop van het vastgoed (injunction to restrain the 
sale).62	Is	de	koop	echter	eenmaal	geëffectueerd	(completed), en wist de koper 
niet of behoorde hij niet te weten dat een hypotheekhouder de executoriale ver-
koop onbehoorlijk heeft uitgeoefend, dan wordt de koper beschermd. In die ge-
vallen kan de verkoop niet ongedaan gemaakt worden, maar staat de hypotheek-
gever slechts de vordering tot het betalen van schadevergoeding door de 
hypotheekhouder ter beschikking.63

5.5 Kosten

Als de hypotheekhouder het onderpand verkoopt, ontvangt hij de verkoopop-
brengst onder een trust64 voor degenen die recht hebben op die opbrengst. Het 
ontvangen geld vormt vanwege die trust een apart vermogen binnen dat van de 
hypotheekhouder. De ontstane trustverhouding schept een bijzondere rechtsrela-
tie tussen hypotheekhouder (trustee) en rechthebbenden (beneficiaries), waaraan 
het Engelse recht uiteenlopende consequenties verbindt. Zo gelden er bepaalde 
zorgplichten (fiduciary duties) en zijn er speciale regels voor verjaring.65 Het 
voert te ver om op deze plaats uitvoerig op de trust in te gaan. Het feit dat de 
opbrengst in een trustvermogen valt, is bovendien niet van belang hoe de hypo-
theekhouder die gelden moet aanwenden. Dit is in de wet vastgelegd:66

(i) Eerst wordt een eventuele afkoopsom betaald voor oudere beperkte rechten, 
tenzij het eigendomsrecht belast met die oudere beperkte rechten is overge-
dragen.

(ii) Daarna worden uit de opbrengst de kosten van de executieverkoop voldaan.
(iii) Vervolgens wordt de gesecureerde vordering afgelost. Hieronder valt de 

hoofdsom, vervallen rente en gemaakt kosten.

60 De vordering van de hypotheekgever om tegen de legal verkoopbevoegdheid van de hypotheekhouder in te 
gaan, is een ‘equitable remedie’	en	werkt	niet	tegen	koper	te	goeder	trouw.

61 Clark e.a. 2014, p. 705 met verwijzing naar Selwyn v Garfit (1888) 38 Ch D 273 en Latec Investments Ltd v 
Hotel Terrigal Pty Ltd (1965) 113 CLR 265.

62 Clark e.a. p. 704. In de literatuur wordt aangenomen dat de hypotheekgever deze remedy ten dienste staat als de 
hypotheekhouder zijn verkoopbevoegdheid onbehoorlijk uitvoert. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verkoop-
bevoegdheid in zijn geheel nog niet kon worden uitgeoefend, maar bijvoorbeeld ook als de koopprijs te laag was 
of de hypotheekhouder niet in good faith handelde. In de literatuur is evenwel maar een beperkt aantal voorbeel-
den te vinden van zaken waarin de hypotheekgever via een rechterlijk verbod een verkoop wilde tegenhouden. 
De meeste rechtspraak ziet op de mogelijkheid om achteraf schadevergoeding te vorderen (al dan niet via de 
rekening en verantwoording (accounts)	die	de	hypotheekhouder	moet	afleggen).

63 Zie ook Corbett v Halifax [2002] EWCA Civ 1849.
64 Al dan niet op grond van art. 105 LPA 1925; dit hangt af van de grondslag voor de verkoop: wet of overeen-

komst. In het laatste geval ontstaat een constructive trust.
65 Clark e.a. 2014, p. 710-711, met een verwijzing naar Waters, The Constructive Trust, pp. 203 e.v.
66 Art. 105 LPA 1925, voor verkoop op basis van een contractuele bevoegdheid geeft art. 107 LPA 1925 een aan-

vullende regeling.
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(iv) Een eventueel surplus wordt tot slot aan de (voormalig) zekerheidsgever uit-
gekeerd.

De kosten die de hypotheekhouder in het kader van de verkoop maakt, worden 
dus verhaald uit de verkoopopbrengst. Bij onder water staand vastgoed is er geen 
sprake van een surplus, maar juist van een (ongedekte) restvordering. Hiervoor 
kan de hypotheekhouder slechts de hypotheekgever persoonlijk aanspreken.67

De	waarde	van	zo’n	ongedekte	restvordering	is	betrekkelijk.	Met	name	in	situa-
ties waarin commercieel vastgoed in een aparte entiteit is ondergebracht, zijn er 
geen of nauwelijks vermogensbestanddelen aanwezig waarop de restvordering 
zou	kunnen	worden	verhaald.	Aan	zo’n	persoonlijke,	ongedekte	vordering	op	de	
hypotheekgever mag dan ook niet al te veel waarde worden toegekend, zo ver-
woorden	Cox	en	Lees	treffend:

‘While	the	mortgagee	would	still	have	the	benefit	of	the	personal	liability	of	the	mortgagor,	this	
is	often	not	worth	the	paper	it	is	written	on.’68

Een hypotheekhouder heeft er dus over het algemeen alle belang bij dat zijn vol-
ledige hypothecaire vordering uit de verkoopopbrengst van het verhypothekeer-
de vastgoed kan worden voldaan.

5.6 Verkoop bij insolventie van de hypotheekgever

In par. 3.7.1 is al ingegaan op de invloed van een faillissement of surseance van 
de schuldenaar op de bevoegdheden van een hypotheekhouder. Volgens de 
hoofdregel mag een hypotheekhouder deze uitoefenen alsof er geen faillissement 
was;69 in surseance is daarvoor toestemming van de administrator of rechtbank 
nodig.70	Ten	aanzien	van	verkoop	gelden	geen	specifieke	bijzonderheden,	zodat	
ik voor het uitoefenen van de verkoopbevoegdheid kortheidshalve naar voor-
noemde paragraaf verwijs.

5.7 Wrap up: de verkoopbevoegdheid in de praktijk

Wanneer aan de wettelijke of contractuele voorwaarden voor executieverkoop is 
voldaan, mag de Engelse hypotheekhouder het verhypothekeerde onderpand ver-
kopen. Mits hij te goeder trouw handelt en zich inspant om de op dat moment 
hoogst haalbare prijs te verkrijgen, bepaalt hij zelf op welke wijze en tegen welke 
voorwaarden hij het verhypothekeerde vastgoed verkoopt. Een gang naar de 
rechter is in geen van de gevallen vereist.71 Eventuele toetsing gebeurt alleen als 

67 Clark e.a. 2014, p. 711.
68 Cox & Lees 2014, p. 5.
69 Art. 285 IA 1986.
70 IA 1986 Sch. B.1 para 43(2).
71 De Law Commission geeft in haar rapport aan dat er in het kader van commercieel vastgoed geen redenen zijn 

om aanbevelingen te doen die strekken tot wijziging (beperking) van de verkoopbevoegdheid. Law Commission 
Report (204) 1991, par. 7.11.
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de hypotheekgever tegen de verkoop opkomt, veelal achteraf. De hypotheekge-
ver vordert in die gevallen schadevergoeding vanwege misstanden tijdens de ver-
koop, die in zijn ogen tot een te lage verkoopprijs hebben geleid.

Ten opzichte van de in hoofdstuk 3 en 4 besproken bevoegdheden van inbezitne-
ming en bewind, heeft een verkoop van het onderpand voor de hypotheekhouder 
als voordeel dat hij op korte termijn (een groot deel van) zijn vordering voldaan 
krijgt. De keuze voor een verkooptraject ligt daarom voor de hand wanneer de 
hypotheekhouder uit de verhuur weinig inkomsten verwacht of als bijvoorbeeld 
de verwachte verkoopwaarde van het onderpand hoog genoeg is om de volledige 
hypothecaire vordering te dekken.72

Overigens kan een hypotheekhouder ook een executieverkoop uitbesteden aan 
een bewindvoerder. Deze laatste optie brengt aan de ene kant extra kosten met 
zich mee, maar aan de andere kant beperkt de hypotheekhouder ook hier de op 
hem	rustende	aansprakelijkheidsrisico’s.	Deze	worden	immers	gedragen	door	de	
bewindvoerder, die op zijn beurt voor rekening van de hypotheekgever handelt.

5.8 De Engelse hypothecaire bevoegdheden samengevat

Hoofdstuk 5 vormt het sluitstuk van de inventarisatie van hypothecaire bevoegd-
heden naar Engels recht. Een drietal instrumenten waarmee een hypotheekhou-
der terugbetaling van de hypothecaire vordering kan bevorderen, is besproken. 
Dit zijn inbezitneming (entry into possession), bewind (appointment of a recei-
ver) en verkoop (power of sale). Deze bevoegdheden moeten de hypotheekhou-
der in staat stellen om de waarde van de zekerheid te beschermen ofwel er direct 
toe	leiden	dat	de	financiële	verplichtingen	van	de	hypotheekgever	worden	vol-
daan.

De eerstgenoemde bevoegdheid, de inbezitneming, wordt vooral gebruikt ter 
voorbereiding op de derde bevoegdheid: de executieverkoop. De hypotheekhou-
der kan als bezitter met het oog op een verkoop het vastgoed te ontruimen en 
eventuele onderhouds- en herstelwerkzaamheden verrichten. Het vastgoed kan 
vervolgens in een goede (technische) staat en vrij van gebruik (met vacant posi-
tion) worden aangeboden. De executieverkoop leidt tot voldoening van (een deel 
van) de hypothecaire vordering op korte termijn, want de hypotheekhouder 
brengt de gerealiseerde verkoopopbrengst direct in mindering op de hypothecaire 
vordering. Was die vordering hoger dan de verkoopopbrengst, dan rest een onge-
dekte vordering waarvoor hij de hypotheekgever nog slechts persoonlijk kan 
aanspreken.

Een hypotheekhouder kan er daarnaast voor kiezen om het vastgoed (voor een 
langere periode) in beheer te nemen. Op zichzelf is inbezitneming hiervoor ge-

72 De keuze voor het inzetten van de verschillende bevoegdheden is afhankelijk van verschillende factoren. De 
omstandigheden op de huur- en verkoopmarkt lijken daarbij het belangrijkst. Zie over de praktische keuze tussen 
de verschillende remedies uitgebreid Cox & Lees 2014.
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schikt,	 maar	 vanwege	 de	 daarmee	 samenhangende	 aansprakelijkheidsrisico’s	
wijken hypotheekhouders in de praktijk vooral uit naar het aanwijzen van een 
bewindvoerder.73 De bewindvoerder incasseert de huurpenningen en brengt deze 
in	mindering	op	de	beheerkosten	en	de	financiële	verplichtingen	van	de	hypo-
theekgever. Mits de huurinkomsten toereikend zijn, zijn de rente-inkomsten van 
de hypotheekhouder op die manier gewaarborgd. Zou na een langere periode van 
beheer een executieverkoop alsnog wenselijk zijn, dan kan daartoe door de hypo-
theekhouder zelf of door de bewindvoerder worden overgegaan.

In de volgende drie hoofdstukken zal worden beoordeeld in hoeverre een Neder-
landse hypotheekhouder over vergelijkbare bevoegdheden beschikt als een En-
gelse hypotheekhouder. Deze vergelijking wordt gemaakt aan de hand van twee 
uitwinningstrajecten: een traject dat is gericht op spoedige verkoop (hoofdstuk 6 
en 7) en een traject dat is gericht op beheer van het vastgoed voor een langere 
termijn (als alternatief voor een verkoop, hoofdstuk 8).

De hiervóór genoemde Engelse hypothecaire bevoegdheden worden steeds be-
sproken in het licht van een van deze twee trajecten. De keuze voor de plaats 
waar een bevoegdheid, of elementen van die bevoegdheid, behandeld worden, is 
afhankelijk	 van	 de	 vraag	 bij	welk	 traject	 de	 betreffende	 bevoegdheid	 in	mijn	
optiek het beste past. Zo worden de mogelijkheid van ontruiming van vastgoed, 
het verrichten van onderhoud en reparaties en de verkoopbevoegdheid besproken 
in het kader van een verkooptraject, terwijl het innen van huurpenningen en het 
aangaan van nieuwe huurovereenkomsten aan de orde komt bij het beheertraject 
dat meer gericht is op de langere termijn. In dat laatste hoofdstuk wordt daarom 
ook ingegaan op de mogelijkheid van bewind.

De keuze voor het bespreken van deze bevoegdheden in een van deze twee tra-
jecten betekent echter niet dat het voor de Engelse hypotheekhouder onmogelijk 
is om diezelfde bevoegdheid ook in het andere traject in te zetten. Zo is de in-
ningsbevoegdheid door mij ondergebracht bij het beheertraject, maar het is niet 
ondenkbaar dat een Engelse hypotheekhouder in de aanloop naar een verkoop de 
huurpenningen int, zij het in dat geval voor korte duur. De keuze voor het onder-
brengen van een concrete bevoegdheid in één bepaald traject betekent wel dat de 
mogelijkheid van de Nederlandse hypotheekhouder om zijn bevoegdheid in te 
zetten, alleen in dat gekozen traject is belicht. Om te beoordelen of bepaalde be-
voegdheden (zoals de inningsbevoegdheid) door de Nederlandse hypotheekhou-
der óók kunnen worden ingeroepen in het andere traject, moet worden gekeken 
of de voorwaarden waaronder de Nederlandse hypotheekhouder die bevoegdhe-
den mag inroepen in dat andere traject (ook) kunnen worden vervuld. Waar dit tot 
verschillen tussen de beide trajecten leidt, zal daarop in de volgende hoofdstuk-
ken worden gewezen.

73 Law Commission Report (204) 1991, p. 60.
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6 Een verkooptraject naar Nederlands recht 
(i): voorbereiding van de verkoop

 

6.1 Inleiding

Nadat de Engelse hypothecaire bevoegdheden in hoofdstuk 3 tot en met 5 in 
kaart zijn gebracht, kunnen deze bevoegdheden worden vergeleken met die van 
de Nederlandse hypotheekhouder. In hoofdstuk 6 en 7 wordt dit gedaan aan de 
hand van een verkooptraject: de hypotheekhouder is van plan het verhypothe-
keerde object executoriaal te verkopen en neemt voorafgaand aan die verkoop 
maatregelen die de opbrengst uit die verkoop beogen te maximaliseren. Later, in 
hoofdstuk 8, komt een alternatief (beheer)traject aan bod.

Het voornemen van een hypotheekhouder om tot executieverkoop over te gaan, 
kan door allerlei omstandigheden worden ingegeven. Zo kan het zijn dat de hy-
potheekgever	is	gestopt	met	de	betaling	van	rente-	en	aflossingstermijnen,	dat	hij	
het vastgoed verwaarloost of dat hij niet meer aan zijn contractuele informatie-
verplichtingen jegens de hypotheekhouder voldoet waardoor de hypotheekhou-
der zijn grip op het vastgoed en de terugbetaling van de hypothecaire vordering 
verliest.	In	lang	niet	al	die	gevallen	zal	het	vastgoed	er	even	florissant	bij	staan,	
zodat met het oog op een (spoedige) verkoop maatregelen gewenst kunnen zijn 
die de waarde van het vastgoed ten goede komen.

In hoofdstuk 3 is voor het Engelse recht de mogelijkheid van inbezitneming door 
de hypotheekhouder besproken.1 De hypotheekhouder neemt in dat geval de fei-
telijke macht over het vastgoed van de hypotheekgever over. De belangrijkste 
bevoegdheden dit dat (recht op) bezit hem in de aanloop naar een verkoop biedt, 
is dat hij voor zover nodig de hypotheekgever de toegang tot het verhypothekeer-
de vastgoed kan ontzeggen, ook eventuele derden uit het vastgoed kan (laten) 
ontruimen en dat hij herstelwerkzaamheden kan verrichten of bepaalde verbete-
ringen kan doorvoeren zoals renovaties, als hij denkt op die manier bij verkoop 
een hogere opbrengst te kunnen verkrijgen.

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van deze vier kernbevoegdheden onderzocht 
in	hoeverre	ook	de	Nederlandse	hypotheekhouder	het	vastgoed	‘klaar’	kan	ma-

1 Zie hfdst. 3. De Engelse hypotheekhouder kan deze bevoegdheid ook uitbesteden aan een bewindvoerder; deze 
optie wordt in hoofdstuk 8 besproken, nu deze in nauwer verband staat met langdurig beheer.
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ken voor een executieverkoop, waarmee wordt bedoeld dat hij de verwachte ver-
koopopbrengst kan verhogen. Eerst wordt bekeken of en op welke manier een 
Nederlandse hypotheekgever de feitelijke macht over het vastgoed kan worden 
ontnomen, waarbij hem de toegang tot het pand wordt ontzegd (par. 6.2), daarna 
hoe de hypotheekhouder derden, waaronder huurders, uit het vastgoed kan ont-
ruimen (par. 6.3 en 6.4) en tot slot wat een hypotheekhouder kan doen om de 
technische staat van het vastgoed op orde te brengen of te verbeteren (par. 6.5). 
Bij de bespreking van die mogelijkheden wordt aandacht besteed aan de voor-
waarden waaronder die bevoegdheden kunnen worden ingeroepen, wat die be-
voegdheden	 inhouden,	welke	aansprakelijkheidsrisico’s	aan	die	bevoegdheden	
verbonden zijn en voor wiens rekening de kosten komen die met het uitoefenen 
daarvan gepaard gaan. De bevindingen ten aanzien van de Nederlandse hypothe-
caire bevoegdheden zijn het resultaat van een analyse van de wet en de wetsge-
schiedenis en literatuur- en jurisprudentieonderzoek.

6.2 Het overnemen van de macht over het (verhuurde) vastgoed

Zoals hierboven al kort werd aangestipt, is het overnemen van de feitelijke macht 
over het vastgoed (inbezitneming) een van de maatregelen die een Engelse hypo-
theekhouder kan nemen ter voorbereiding van een executieverkoop. De controle 
over het vastgoed (waaronder begrepen de verhuur) wordt dan bij de hypotheek-
gever uit handen genomen en hij krijgt fysiek geen toegang meer. Eventuele 
goederen die hem toebehoren, kan de hypotheekhouder uit het vastgoed (laten) 
verwijderen.

Ook een Nederlandse hypotheekhouder heeft de mogelijkheid om het verhypo-
thekeerde vastgoed in zijn macht te nemen.2 Hij moet zich daarvoor beroepen op 
een	in	de	hypotheekakte	opgenomen	beding	van	‘onder	zich	nemen’	zoals	be-
doeld in art. 3:267 lid 2 BW:

‘Eveneens	kan	in	de	hypotheekakte	worden	bedongen	dat	de	hypotheekhouder	bevoegd	is	de	aan	
de hypotheek onderworpen zaak onder zich te nemen, indien zulks met het oog op de executie 
vereist	is	en	de	voorzieningenrechter	hem	machtiging	verleent.’

De	gangbare	benaming	van	dit	beding	in	de	Nederlandse	literatuur	is	een	‘ontrui-
mingsbeding’.	Hiermee	wordt	de	werking	van	het	beding	 in	mijn	ogen	 tekort	
gedaan, omdat van ontruiming eigenlijk alleen sprake is als het vastgoed door de 
hypotheekgever zelf wordt gebruikt en aan dat gebruik met dwang een einde 
moet worden gemaakt.3 Daarvan is bij commercieel vastgoed geen sprake, ter-
wijl	de	hypotheekhouder	het	vastgoed	wel	degelijk	‘onder	zich	kan	nemen’.4 Het 
inroepen van dit beding komt er dan op neer dat de hypotheekhouder afgifte van 

2 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/387; de hypotheekhouder wordt houder van het vastgoed.
3	 Het	‘onder	zich	nemen’	in	de	zin	van	art.	3:267	lid	2	BW	laat	bestaande	huurovereenkomsten	onverlet;	daarvoor	

is	een	beroep	op	het	huurbeding	noodzakelijk;	vgl.	Hof	’s-Hertogenbosch	11	december	2007,
ECLI:NL:GHSHE:2007:BC2074, JOR 2008/81,	m.nt.	Loesberg.	Zie	hierna	par.	6.2.3	over	de	gevolgen	van	‘onder	zich	
nemen’	en	over	de	vraag	tegen	welke	derden	het	afgiftebeding	kan	worden	ingeroepen	par.	6.3	en	6.4.

4 Dit wordt door de wetgever onderkend, zie Kamerstukken II	2012/13,	33484,	3,	p.	17:	‘Voorts	kan	het	beding	van	
onder	zich	nemen	ook	meer	inhouden	dan	de	enkele	ontruiming’.
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het vastgoed door de hypotheekgever vordert, zodat het hypotheekrecht als het 
ware	 een	 ‘vuisthypotheek’	 wordt.5 Daarom zal ik een beding als bedoeld in 
art.	3:267	lid	2	BW	hierna	aanduiden	als	‘beding	tot	afgifte’	of	‘afgiftebeding’	en	
de	handeling	die	de	hypotheekhouder	ter	uitvoering	van	zo’n	beding	verricht	het	
‘onder	zich	nemen’	van	vastgoed.

Eerst wordt in deze paragraaf gekeken naar de voorwaarden waaraan moet zijn 
voldaan voordat een hypotheekhouder mag overgaan tot het onder zich nemen 
van vastgoed (par. 6.2.1). Daarna wordt ingegaan op de wijze waarop de hypo-
theekgever eventueel fysiek ontruimd kan worden (par. 6.2.2), op de verdere 
gevolgen van het onder zich nemen en houden en de daaraan verbonden aanspra-
kelijkheidsrisico’s	voor	de	hypotheekhouder	(par.	6.2.3).	Tot	slot	komt	aan	bod	
voor wiens rekening het onder zich houden van het vastgoed plaatsvindt 
(par. 6.2.4).

6.2.1 Voorwaarden voor een geslaagd beroep op een afgiftebe-
ding

Naar Engels recht ontstaat de bevoegdheid tot inbezitneming, waarbij de hypo-
theekhouder de feitelijke macht over het vastgoed overneemt, in beginsel op 
grond van de tussen partijen overeengekomen voorwaarden in de kredietover-
eenkomst.6 Een lijst met events of default bepaalt in welke situaties de hypo-
theekhouder tot inbezitneming mag overgaan.

De voorwaarden die naar Nederlands recht voor het onder zich mogen nemen 
van vastgoed door de hypotheekhouder moeten worden vervuld, zijn te vinden in 
het hiervoor geciteerde art. 3:267 lid 2 BW. Ten eerste moet deze bevoegdheid in 
de hypotheekakte bedongen zijn. De afgifte moet bovendien met het oog op de 
executie zijn vereist en tot slot moet de rechter een machtiging tot het vorderen 
van afgifte hebben verleend. De toetsing door de rechter behelst hoofdzakelijk of 
aan de eerste twee voorwaarden is voldaan.

Op basis van deze wettelijke vereisten lijkt de Nederlandse hypotheekhouder 
voor het onder zich nemen van vastgoed meer obstakels op zijn pad te vinden dan 
de Engelse. Verzuim van de hypotheekgever, dat contractueel kan worden vorm-
gegeven, is naar Nederlands recht kennelijk niet voldoende. Toch betwijfel ik of 
dit verschil in voorwaarden in een verkooptraject tot een wezenlijk verschil leidt. 
Ter toelichting hierop worden hierna de vereisten van art. 3:267 lid 2 BW verder 
uitgediept.

Het eerste vereiste is dat een beding tot afgifte in de hypotheekakte is opgeno-
men. Dit hoeft voor een hypotheekhouder geen probleem te zijn. Nu dit beding 
standaard in hypotheekakten wordt opgenomen,7 hoeft de hypotheekakte slechts 
zorgvuldig en conform gebruik te zijn opgesteld om aan deze eis te voldoen. Zou 

5 Vgl. de omzetting van een vuistloos pandrecht in een vuistpandrecht, zie hierover bijvoorbeeld Steneker 2012, 
nr. 42.

6 Zie hierover uitvoerig par. 3.2.
7 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/387.
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echter deze bepaling ontbreken, dan mist de hypotheekhouder ook de bevoegd-
heid het vastgoed onder zich te nemen.8 Zoals gezegd heeft hij, anders dan de 
Engelse hypotheekhouder, geen wettelijk vangnet op grond waarvan hij die be-
voegdheid zou kunnen uitoefenen.

Over	het	tweede	vereiste,	dat	de	afgifte	‘met	het	oog	op	de	executie’	noodzakelijk	
moet zijn, valt meer te zeggen. Deze eis valt uiteen in twee elementen. Ten eerste 
moet er sprake zijn van een executie, voordat de hypotheekhouder het beding 
mag inroepen. De wet bepaalt echter niet hoe ver de hypotheekhouder met het 
nemen van executiemaatregelen moet zijn. Over het algemeen wordt aangeno-
men dat het verzoek tot afgifte (ontruiming) de executoriale verkoopprocedure 
kan inleiden.9 Huijgen meent echter dat dat te vroeg is; hij stelt zich op het stand-
punt dat de executie al moet zijn aangezegd (conform art. 544 Rv) voordat het 
beding tot afgifte van het vastgoed kan worden ingeroepen.10

Voor het hier uitgezette traject maakt dit weinig uit. De hypotheekhouder is voor-
nemens het verhypothekeerde vastgoed te verkopen en het lijkt in dat geval 
slechts een formaliteit dat hij die executie aan de hypotheekgever moet hebben 
aangezegd vóórdat hij een beroep op het afgiftebeding doet. In de schaarse Ne-
derlandse rechtspraak over het afgiftebeding wordt hierbij ook nauwelijks stilge-
staan.11 De aanzegging van executie lijkt daarom in de aanloop naar een verkoop 
geen werkelijke drempel op te werpen voor een geslaagd beroep op dit beding.12

Dit	ligt	wat	anders	bij	het	inhoudelijk	aspect	van	de	eis	‘met	het	oog	op	de	exe-
cutie	vereist’.	Want	wanneer	noodzaakt een executie tot afgifte van het vastgoed? 
In de (lagere) rechtspraak, die overigens ziet op woonruimte, wordt aangenomen 
dat	voor	een	geslaagd	beroep	op	art.	3:267	lid	2	BW	sprake	moet	zijn	van	‘drin-
gende	redenen	voor	ontruiming’,13 zo oordeelde bijvoorbeeld hof Den Bosch:

8 Ontruiming van derden wordt ook nog wel op grond van het beheersbeding toegestaan, zie bijvoorbeeld Hof 
Leeuwarden 18 oktober 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BT8651, NJF 2012/27 en Rb. Rotterdam 7 augus-
tus 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6672.

9 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 635, Struycken & Wijnstekers 2016, p. 44.
10	 Zie	Huijgen	 2018,	 nr.	 19.	Vgl.	 Hof	 ’s-Hertogenbosch	 11	 december	 2007,	 ECLI:NL:GHSHE:2007:BC2074,	

JOR 2008/81, m.nt. Loesberg en Rb. Arnhem (vzr.) 2 februari 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BO2048, 
NJF 2010/164. Anders: Hof Den Haag 16 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:265, waarin voldoende bewe-
zen werd geacht dat het stadium van uitwinning was aangebroken, zonder dat melding wordt gemaakt van een 
aanzegging ex art. 544 Rv.

11 In de rechtspraak werd vaak de executie al aangezegd alvorens het verzoekschrift tot ontruiming werd ingediend, 
zie bijvoorbeeld Rb. Zeeland-West-Brabant 28 september 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:6288, WR 2016/62, 
Rb.	Amsterdam	8	september	2015,	ECLI:NL:RBAMS:2015:6724,	en	Hof	’s-Hertogenbosch	11	december	2007,	
ECLI:NL:GHSHE:2007:BC2074, JOR 2008/81, m.nt. Loesberg. De executie was niet aangezegd (en dat was 
ook niet nodig) in geval van faillissement: Hof Amsterdam 24 december 2013, JOR 2015/2. Soms blijkt niet uit 
de uitspraak of de executie is aangezegd: zie bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 18 oktober 2011,

  ECLI:NL:GHLEE:2011:BT8651, NJF 2012/27.
12 Deze eis ontneemt de hypotheekhouder de mogelijkheid om buiten een verkooptraject de afgifte van het vast-

goed af te dwingen, terwijl de Engelse hypotheekhouder die wel heeft.
13 Zie Rb. Zeeland-West-Brabant 28 september 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:6288, WR 2016/62. Deze eis wordt 

ook wel anders verwoord; onduidelijk blijft of daarmee dan hetzelfde wordt bedoeld. Zie bijvoorbeeld Rb. Mid-
delburg	8	december	2010,	ECLI:NL:RBMID:2010:BP2147,	die	oordeelt	dat	ontruiming	een	‘passende	maatre-
gel’	is,	maar	de	zaak	toch	twee	maanden	aanhoudt.	Soms	wijden	rechters	geen	overwegingen	aan	de	vraag	of	er	
een	‘dringende’	reden	voor	ontruiming	is,	zoals	in	Rb.	Arnhem	24	april	2009,	ECLI:NL:RBARN:2009:BJ0848,	
JOR 2009/268 (r.o. 5.1 slot) en Rb. Rotterdam 7 augustus 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6672.
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‘Ook	indien	deze	fase	van	uitwinning	is	ingetreden,	ligt	bovendien	in	het	woord	“vereist”	beslo-
ten dat er dringende redenen voor de hypotheekhouder aanwezig moeten zijn om de hypotheek-
gever diens gebruiksrecht op een eerder tijdstip te ontnemen dan waarop het normaal gesproken 
eindigt, dat wil zeggen op het tijdstip waarop de hypotheekgever zijn eigendomsrecht verliest, 
dus bij de levering van het onderpand aan de koper ter uitvoering de eenmaal verrichte executie-
verkoop.’14

Deze uitleg van het hof, dat voor een geslaagd beroep op art. 3:267 lid 2 BW al-
tijd sprake moet zijn van een dringende reden, is in de literatuur niet onomstre-
den.15 Loesberg en Van Mierlo menen dat een dergelijke beperking in art. 3:267 
BW niet valt te lezen.16 Dit zou niet te rijmen zijn met het voorbeeld dat de wet-
gever in de parlementaire geschiedenis had gegeven: dat de hypotheekhouder het 
vastgoed mag ontruimen zodat het leeg aan de koper kan worden opgeleverd.17

De wetgever heeft dit punt ten aanzien van ontruiming van de hypotheekgever 
verduidelijkt in de memorie van toelichting bij de recent ingevoerde Wet execu-
tieveilingen 2015:

‘In	de	kern	gaat	het	hier	om	een	belangenafweging	die	de	hypotheekhouder	–	en	eventueel	de	
rechter – moet maken tussen het gebruiksrecht van de bewoner van de zaak en het belang van 
zowel de hypotheekgever als de hypotheeknemer om een zo hoog mogelijke opbrengst op de 
veiling	te	verwezenlijken.’18

Het belang van een hypotheekhouder weegt volgens de wetgever zwaarder dan 
dat van de hypotheekgever als de hypotheekhouder de zaak leeg aan de koper 
moet	kunnen	opleveren	of	wanneer	er	‘andere	dringende	redenen’	voor	ontrui-
ming aanwezig zijn.19 Een concreet voorbeeld dat de wetgever hiervan geeft, is 
de situatie waarin de hypotheekgever/gebruiker van het vastgoed weigert mee te 
werken aan de (voorbereiding van de) verkoop of deze zelfs tegenwerkt.20 Het is 
uiteindelijk aan de rechter wiens machtiging tot ontruiming is verzocht, om de 
bedoelde belangenafweging te maken en (mede) op basis daarvan zijn toestem-
ming voor ontruiming te verlenen of niet.

Bijzonder aan deze overwegingen is dat de wetgever uitsluitend aandacht heeft 
voor bewoners en daarmee kennelijk voor particuliere hypotheekgevers. Hier-
door is onduidelijk of die eis slechts gesteld wordt aan de ontruiming van door 

14	 Hof	’s-Hertogenbosch	11	december	2007,	ECLI:NL:GHSHE:2007:BC2074,	JOR 2008/81, m.nt. Loesberg en 
Rb. Zeeland-West-Brabant 28 september 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:6288, WR 2016/62, vgl. ook Asser/Van 
Mierlo 3-VI 2016/387.

15 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/387, Loesberg & Van Ingen 2010 en Struycken & Wijnstekers 2016, p. 44. De 
aanvullingen spreken Visser daarentegen wel aan. Zie Visser 2013a, p. 395.

16	 Asser/Van	Mierlo	3-VI	2016/387,	Loesberg	&	Van	Ingen	2010	en	Hof	’s-Hertogenbosch	11	december	2007,	
ECLI:NL:GHSHE:2007:BC2074, JOR 2008/81, m.nt. Loesberg.

17 Par. Gesch. Boek 3, p. 821 (nota van wijzigingen).
18 Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 16/17 (vgl. Parl. Gesch. Boek 3, p. 821 (N.v.W.)).
19 Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 16/17. Van Mierlo wijst er nog wel op dat in de memorie van toelichting 

bij	de	Wet	Executieveilingen	met	regelmaat	de	woorden	‘dringende	redenen’	zijn	gebruikt,	maar	hij	verbindt	hier	
voor de toepassing van 3:267 lid 2 BW geen verdere consequenties aan, zie Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/387. 
Zie	over	het	‘leeg’	kunnen	leveren	van	het	vastgoed	ook	Pitlo/Reehuis	&	Heisterkamp	2012,	p.	635	en	Huijgen	
2018, nr. 19.

20 Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 16/17.
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particulieren bewoond vastgoed, of dat de vereiste belangenafweging óók ge-
maakt moet worden bij een vordering tot afgifte van commercieel vastgoed. In 
dat verband moet worden benadrukt dat een afgiftebeding niet tegen de huurders 
van het vastgoed kan worden ingeroepen, zodat toewijzing van een beroep op dat 
beding niet (tevens) kan leiden tot ontruiming van huurders uit hun woning of 
bedrijfspand.21 Het gaat om het overnemen van de feitelijke macht van de hypo-
theekgever over het verhuurde vastgoed.

Gelet op het feit dat de wetgever geen onderscheid tussen de verschillende hypo-
theekgevers of hypotheekobjecten aanbrengt, terwijl hij de belangenafweging 
opwerpt bij een algemene toelichting op art. 3:267 lid 2 BW, ga ik er vooralsnog 
van uit dat de wetgever meent dat de bovenstaande belangenafweging bij een 
beroep op art. 3:267 lid 2 BW in beginsel altijd moet worden gemaakt – ook 
wanneer het gaat om afgifte van commercieel vastgoed. Hieruit volgt dat ook een 
hypotheekhouder	van	commercieel	vastgoed	niet	in	elke	situatie	‘zomaar’	tot	het	
onder zich nemen van het vastgoed mag overgaan, maar dat in een concreet geval 
zijn belang bij afgifte van het vastgoed zwaarder moet wegen dan het voortgezet-
te gebruiksrecht van de hypotheekgever of gebruiker van de zaak (niet-huur-
der).22

Bij commercieel vastgoed bestaat dit belang van voortgezet gebruik van de hy-
potheekgever	uit	een	‘verhuurdersbelang’:	als	hij	zijn	huurinkomsten	en	de	waar-
de van het vastgoed op peil wil houden, dan zal hij ervoor moeten zorgen dat het 
vastgoed verhuurd blijft. Daarvoor moeten onder meer de zittende huurders te-
vreden worden gehouden, bijvoorbeeld door het vastgoed fatsoenlijk te onder-
houden, gebreken te herstellen en waar nodig te renoveren. Dit belang kan wor-
den geschaad als de hypotheekgever geen toegang meer tot het verhuurde pand 
heeft doordat de hypotheekhouder het vastgoed onder zich heeft genomen.

Voor een deel wordt aan dit verhuurdersbelang van de hypotheekgever tegemoet-
gekomen doordat de hypotheekhouder met het onder zich nemen van het vast-
goed een zorgplicht ten aanzien van dat vastgoed op zich neemt.23 Kort gezegd 
komt die zorgplicht erop neer dat hij gehouden is om, zolang hij het vastgoed 
onder zich heeft, schade aan dat vastgoed te voorkomen. Hierdoor wordt een deel 
van het probleem van de hypotheekgever al opgelost, omdat de hypotheekhouder 
bijvoorbeeld bepaalde reparaties uit hoofde van zijn zorgplicht dient te verrich-
ten. Het verhuurdersbelang van de hypotheekgever wordt verder gediend als de 
hypotheekhouder zich naast het afgiftebeding gelijktijdig op een overeengeko-
men beheersbevoegdheid beroept.24 In dat geval komt de gehele verantwoorde-
lijkheid voor het vastgoed en de verhuur op de schouders van de hypotheekhou-

21 Hiervoor dient de hypotheekhouder zich op een overeengekomen huurbeding ex art. 3:264 BW te beroepen, de 
belangen	van	de	huurder	dienen	bij	de	toepassing	van	dat	artikel	te	worden	meegenomen.	Vgl.	Hof	’s-Hertogen-
bosch 11 december 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BC2074, JOR 2008/81, m.nt. Loesberg.

22	 Zie	in	dit	verband	voor	een	uitspraak	waarin	uitvoerig	wordt	stilgestaan	bij	zo’n	belangenafweging	Rb.	Amster-
dam 10 januari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BY8619, NJF 2013/98, waarin zelfs een beroep was gedaan op 
art. 3 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

23 Zie hierna uitgebreider par. 6.2.3.
24 Art. 3:267 lid 1 BW, zie hierna par. 6.5 en hfdst. 8.
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der te rusten en vervalt deze reden voor de hypotheekgever om toegang tot het 
vastgoed te willen behouden.25

Doordat de hypotheekhouder van commercieel vastgoed zelf het belang van de 
hypotheekgever kan dienen, weegt het voortgezette gebruiksrecht van een hypo-
theekgever van commercieel vastgoed naar verwachting doorgaans minder zwaar 
dan dat van een particuliere hypotheekgever die vroegtijdig uit zijn woning gezet 
dreigt te worden. Daarom hoeft de reden van de hypotheekhouder voor afgifte 
– in het licht van de te maken belangenafweging – naar mijn mening ook niet 
(altijd)	‘dringend’	te	zijn.	Een	verzoek	tot	afgifte	van	het	commercieel	vastgoed	
is niet voorbehouden aan gevallen waarin het vastgoed tegen de hypotheekgever 
of derden in bescherming genomen moet worden (de hypotheekgever laat het 
pand bijvoorbeeld leeg staan),26 of wanneer een potentiële koper eraan hecht dat 
de hypotheekgever al voor de verkoop geen toegang meer tot het pand heeft en 
daar een hogere koopprijs voor overheeft.27 Als het belang van de hypotheekge-
ver minder groot is, met name wanneer de hypotheekhouder het vastgoed gaat 
beheren, kan de te maken belangenafweging er ook toe leiden dat de reden van 
de	hypotheekhouder	voor	afgifte	van	het	vastgoed	ook	minder	‘dringend’	hoeft	te	
zijn. Bijvoorbeeld als hij zonder verdere bemoeienis van de hypotheekgever de 
verkoop van het vastgoed wil kunnen voorbereiden.

Wat zegt het voorgaande nu over de verhouding tussen de Engelse en Nederland-
se voorwaarden waaronder de hypotheekhouder de feitelijke macht over het vast-
goed mag overnemen? Een belangenafweging voor inbezitneming van commer-
cieel vastgoed is het Engelse recht vreemd.28 Zoals eerder benadrukt, is naar 
Engels recht inbezitneming een principieel recht van de hypotheekhouder. Een 
Engelse rechter zal daarom in commerciële verhoudingen slechts beoordelen of 
aan de (vaak contractuele) voorwaarden voor inbezitneming is voldaan. Is dat het 
geval, dan is afwijzing en zelfs het verlenen van uitstel van een verzoek tot inbe-
zitneming zelden aan de orde. Alleen in gevallen waarin de hypotheekgever kan 
aantonen dat hij spoedig de gehele hypothecaire vordering kan terugbetalen, of 
waarin de hypotheekhouder misbruik maakt van zijn recht, zal het verzoek van 
de hypotheekhouder tot inbezitneming niet (direct) worden toegewezen. Van een 
standaard te maken belangenafweging is geen sprake.29

Het gegeven dat er naar Nederlands recht wel een belangenafweging gemaakt 
moet worden, leidt daarom mijns inziens vooral tot meer rechtsonzekerheid voor 
de Nederlandse hypotheekhouder. De Nederlandse hypotheekhouder kan niet, 
zoals de Engelse hypotheekhouder, volstaan met het vaststellen dat aan een van 
de contractuele voorwaarden voor afgifte van het vastgoed is voldaan. Hij moet 

25 Zie hierna par. 6.5.5, 8.2 en 8.6.
26 Vgl. Steneker 2012, nr. 42 over de omzetting van een vuistloos pand naar vuistpand.
27	 Vgl.	omschrijving	van	de	wetgever:	‘teneinde	de	zaak	leeg	aan	de	koper	te	kunnen	opleveren’,	Zie	Parl.	Gesch.	

Boek 3, p. 821 (N.v.W.) en Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 16/17.
28 Law Commission Report (204) 1991, p. 38: ‘it is a matter in which equity has consistently refused to intervene.’
29 Zelfs niet bij woningen; art. 36 AJA beschermt consumenten op andere wijze: inbezitneming wordt uitgesteld, 

en in de tussenliggende periode krijgen consumenten de kans om het verzuim dat tot inbezitneming aanleiding 
gaf te zuiveren. Deze mogelijkheid kent het Nederlandse recht nadrukkelijk niet, zo overwoog Hof Den Haag in 
zijn uitspraak van 3 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1157 (r.o. 10).
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tevens inschatten of het belang van de hypotheekgever om het vastgoed te mogen 
blijven gebruiken, niet zwaarder zal worden gewogen dan het zijne bij afgifte. 
Zo’n	belangenafweging	is	minder	objectief	dan	simpelweg	constateren	dat	bij-
voorbeeld iemand twee maanden in verzuim is met het betalen van rente. De 
uitkomst van een verzoek tot afgifte van het vastgoed lijkt daardoor minder voor-
spelbaar.

Ik verwacht echter dat de positie van een Nederlandse hypotheekhouder van 
commercieel vastgoed in een verkooptraject doorgaans niet slechter uitpakt dan 
die van de Engelse. Wanneer het vertrek van de hypotheekgever uit het vastgoed 
er voor de Nederlandse hypotheekhouder werkelijk toe doet, omdat dit tot een 
hogere verkoopopbrengst leidt, dan heeft de hypotheekhouder een zwaarwegend 
belang	(of	‘dringende	reden’)	bij	afgifte	van	het	vastgoed.	Gelet	op	de	te	maken	
belangenafweging mag een beroep op een afgiftebeding alleen worden opge-
schort of afgewezen als het (verhuurders)belang van de hypotheekgever nog 
zwaarder weegt dan dat van de hypotheekhouder. Zeker als de hypotheekhouder 
gelijktijdig een beroep op een beheersbeding doet, is dat mijns inziens niet snel 
aan de orde en moet ook naar Nederlands recht de vordering tot afgifte worden 
toegewezen.

6.2.2 Wijze van onder zich nemen

Over het algemeen zal een hypotheekgever niet snel geneigd zijn vrijwillig de 
feitelijke macht over het vastgoed aan de hypotheekhouder af te staan. Hem zal 
daarom meer dan eens actief de toegang moeten worden onthouden, bijvoorbeeld 
door het vervangen van de sloten.30 En voor zover er ook een fysieke, feitelijke 
ontruiming van de hypotheekgever nodig is, bijvoorbeeld omdat zijn spullen zich 
daar bevinden, dan kan een deurwaarder worden ingeschakeld. Hij zorgt ervoor 
dat, voor zover nodig, de hypotheekgever uit het pand wordt gezet en de hem 
toebehorende zaken op de openbare weg worden geplaatst.31

Naar Engels recht is voor een gedwongen ontruiming een rechterlijke machtiging 
nodig. Eigenrichting is niet toegestaan en kan leiden tot strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid van de hypotheekhouder. Deze eis van een rechterlijke machtiging 
voor een gedwongen ontruiming geldt evenzeer naar Nederlands recht.32 Die 
machtiging geldt dan als veroordeling tot ontruiming (executoriale titel)33 op ba-
sis waarvan een deurwaarder, desnoods met behulp van de sterke arm,34 de ont-

30 Een ander belangrijk aspect van inbezitneming is dat de verhuur wordt overgenomen; dit is echter met name van 
belang	in	een	langer	lopend	beheertraject,	zodat	dit	in	hoofdstuk	8	wordt	besproken.	‘Echte’	ontruiming	van	een	
pand doet zich veel vaker voor bij woonruimte, waarbij emoties hoog kunnen oplopen. Zie bijvoorbeeld 
Rb. Middelburg 8 december 2010, ECLI:NL:RBMID:2010:BP2147 en een parallel gestarte cassatieprocedure 
tegen de toewijzing van het een beheersbeding: HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU4217.

31 Deze regel is gebaseerd op het aloude arrest HR 30 januari 1928, NJ 1928, 215.
32 Aangenomen mag worden dat hiertegen hoger beroep mogelijk is, zie Hof Den Haag 16 februari 2016, 
 ECLI:NL:GHDHA:2016:265.
33	 Art.	3:267	lid	3	BW.	Het	gaat	om	de	ontruiming	van	de	hypotheekgever	‘en	de	zijnen’.	In	geval	van	commercieel	

vastgoed zal daarmee worden gedoeld op de werknemers van de hypotheekgever.
34 Art. 557 jo. art. 444 Rv.
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ruiming feitelijk kan realiseren.35 Voor een gedwongen ontruiming behoeven dus 
zowel de Engelse als de Nederlandse hypotheekhouder toestemming van een 
rechter.

Onder het Engelse recht wordt daarnaast de mogelijkheid erkend dat de hypo-
theekhouder het vastgoed in onderling overleg met de hypotheekgever in bezit 
neemt. Van een gedwongen ontruiming, is dan geen sprake, de hypotheekgever 
levert	vrijwillig	de	sleutels	bij	de	hypotheekhouder	in.	De	kwalificatie	‘inbezit-
neming’	is	echter	wel	van	belang.	De	hypotheekhouder	neemt	immers	als	bezitter	
uiteenlopende rechten en verplichtingen met betrekking tot het vastgoed op 
zich.36

In de Nederlandse literatuur wordt geen aandacht besteed aan de mogelijkheid 
om vastgoed met medewerking van de hypotheekgever onder zich te nemen. De 
meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat het beding van onder zich ne-
men,	 zoals	 eerder	opgemerkt,	doorgaans	wordt	 aangeduid	als	 ‘ontruimingsbe-
ding’.37 Men lijkt er daarmee vanuit te gaan dat een gedwongen ontruiming van 
de hypotheekgever (en de hem toebehorende zaken) het enige doel is dat met een 
beroep op het ontruimingsbeding kan worden bereikt.38	In	deze	uitleg	van	‘onder	
zich	nemen’	van	vastgoed	 is	het	 inroepen	van	dat	beding	alleen	zinvol	 als	de	
hypotheekgever niet	uit	eigen	beweging	het	vastgoed	verlaat,	zodat	per	definitie	
de medewerking van de hypotheekgever ontbreekt. In die uitleg kan van een 
vrijwillig	‘onder	zich	nemen’	op	de	voet	van	art.	3:267	lid	2	BW	geen	sprake	zijn.

Maar het is natuurlijk best denkbaar dat de hypotheekgever, in overleg met de 
hypotheekhouder, vrijwillig het vastgoed (voor zover van toepassing) leegruimt 
en verlaat, waarbij hij de feitelijke macht over het verhuurde vastgoed aan de 
hypotheekhouder overdraagt.39	 De	 gevolgen	 van	 zo’n	 vrijwillige	 machtsver-
schaffing	zijn	mijns	inziens	dezelfde	als	na	het	verkrijgen	van	een	machtiging	ex	
art. 3:267 lid 2 BW (zie hierna par. 6.2.3). Die machtiging is volgens de wetgever 
namelijk niet méér dan een rechtsmiddel om een toch al bestaande bevoegdheid 
te versterken.40 Ik begrijp hieruit dat een machtiging alleen verkregen hoeft te 
worden als die bestaande bevoegdheid moet worden afgedwongen, omdat de hy-
potheekgever hieraan niet meewerkt. Daarentegen lijkt een al dan niet verkregen 
machtiging echter niet relevant voor de vraag of de hypotheekhouder het vast-
goed	onder	zich	heeft	gekregen,	waardoor	een	‘vuisthypotheek’	is	ontstaan.	De	

35 Art. 3:267 lid 3 BW; de ontruiming geschiedt via de regels van art. 430 en 555 e.v. Rv. Bij een openbare execu-
tieverkoop noodzaakt het proces-verbaal tot ontruiming van de hypotheekgever en derden die zich daar zonder 
recht of titel bevinden (art. 525 lid 3 Rv), bij onderhandse verkoop moet de hypotheekhouder daartoe een expli-
ciet verzoek doen, zie Rb. Gelderland 7 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:5865, JOR 2018/76, m.nt. 
Steneker.

36 Zie m.n. par. 3.6.
37 Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, aant. 7.1 (online, laatst bijgewerkt op 1 april 2018). Stein spreekt 

m.i.	ten	onrechte	over	‘inbezitneming’.	Van	daadwerkelijk	bezit,	in	de	betekenis	die	art.	3:107	BW	hieraan	toe-
kent, is in geval van ontruiming ex art. 3:267 lid 2 BW geen sprake. Ten aanzien van krakers wordt ook wel 
betoogd dat dat een beheersdaad is, zie hierna par. 6.3.

38	 Anders:	Visser	2013a,	p.	394,	die	ook	bezichtigingen	en	taxaties	als	vormen	van	‘onder	zich	nemen’	beschouwt.	
De bevoegdheid tot het laten bezichtigen van het vastgoed is sinds invoering van de Wet executieveilingen ge-
regeld in art. 3:267a BW. 

39 Vgl. ook hier de omzetting van vuistloos pand naar vuistpand, dit kan zowel bij onderlinge overeenstemming als 
via pandhoudersbeslag (art. 496 Rv).

40 Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 17.
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daaraan verbonden gevolgen (zie hierna par. 6.2.3), treden mijns inziens dan ook 
niet alleen in nadat een dergelijke machtiging is verkregen en betekend, maar óók 
als partijen in onderling overleg hebben besloten dat de feitelijke macht bij de 
hypotheekhouder komt te berusten.

In het verlengde daarvan zou de hypotheekhouder overigens de feitelijke macht 
over het vastgoed ook weer terug moeten kunnen leggen bij de hypotheekgever.41 
Bijvoorbeeld wanneer de hypotheekgever weer aan zijn verplichtingen onder de 
kredietovereenkomst voldoet, zodanig dat de executie van het vastgoed door de 
hypotheekhouder wordt gestaakt. Of dat laatste in de praktijk vaak zal gebeuren, 
waag ik te betwijfelen. Maar áls partijen de onroerende zaak weer in de macht 
van	de	hypotheekgever	willen	brengen,	waardoor	het	‘onder	zich	houden’	van	de	
hypotheekhouder eindigt, dan zie ik daarvoor geen beletsel.

6.2.3 De rechtsgevolgen van onder zich nemen

Wat is nu de rechtspositie van de hypotheekhouder als hij het vastgoed eenmaal 
onder zich heeft? Naar Engels recht wordt die positie ingevuld door de rechten 
en verplichtingen die de hypotheekhouder als bezitter heeft. In het licht van een 
verkooptraject is vooral van belang dat de hypotheekhouder als bezitter gerech-
tigd (of: verplicht) is om bepaalde onderhoudswerkzaamheden te verrichten (zie 
hierna par. 6.5). Daartegenover staan enkele zorgplichten; de hypotheekhouder is 
bijvoorbeeld aansprakelijk als door zijn handelen of nalaten schade aan het vast-
goed zou ontstaan.42 Hij zal daarom bijvoorbeeld gepaste maatregelen moeten 
nemen tegen vandalisme en kraak.

Naar Nederlands recht is niet wettelijk geregeld welke rechten en verplichtingen 
voor de hypotheekhouder zijn verbonden aan het onder zich hebben van verhy-
pothekeerd vastgoed. Rechtspraak op dit punt ontbreekt. Mede op basis van de 
memorie van toelichting bij de Wet executieveilingen 2015 mag evenwel worden 
aangenomen dat de hypotheekhouder het vastgoed gaat houden voor de hypo-
theekgever.43	Ik	meen	dat	de	figuur	daarom	te	vergelijken	is	met	het	in	vuistpand	
nemen van een roerende zaak door de pandhouder. De verpande zaak wordt in 
dat geval immers ook in de macht van de pandhouder gebracht. Voor het bepalen 
van de gevolgen van onder zich nemen, ligt daarom analoge toepassing van de 
regels rondom vuistpand voor de hand.

Een belangrijke bepaling in dit verband is art. 3:243 BW. Op grond van dit artikel 
is een pandhouder die een zaak onder zich neemt, verplicht om als een goed 
pandhouder voor de zaak zorg te dragen.44 Stein werkt deze zorgplicht van de 
pandhouder uit, deels naar analogie met de wetsbepalingen inzake bewaarne-

41 Vgl. art. 3:258 BW bij een in vuistpand genomen zaak.
42 Zie par. 3.6.
43 Zie Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 17, Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/387 en Visser 2013a, p. 406. Gerver 

ging hiervan al uit vóór het verschijnen van het wetsvoorstel, zie Gerver 1994a, p. 79.
44 Art. 3:243 lid 1 BW.
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ming.45 In algemene zin mag een vuistpandhouder de zaak volgens hem niet ver-
waarlozen en dient hij haar behoorlijk op te bergen en zo te behoeden tegen 
diefstal, beschadiging of verlies. Zo nodig dient hij de zaak daartoe bij een derde 
in bewaring te geven.46 Een pandhouder is bovendien niet gerechtigd tot gebruik 
van de zaak,47 en hij is aansprakelijk voor waardeverlies van de in pand gegeven 
zaak als hij in de zorg voor de zaak is tekortgeschoten.48 Die zorgverplichting 
behelst over het algemeen een verplichting tot het afsluiten van de nodige (brand- 
en diefstal)verzekeringen.49 De mate van zorg die daarbij van de pandhouder kan 
worden verlangd, is, zoals ook bij bewaarneming wordt aangenomen, afhanke-
lijk van alle omstandigheden van het geval.50 Hierbij is onder meer relevant wat 
partijen hierover hebben afgesproken, zodat partijen er goed aan doen om de 
omvang van de zorgplicht contractueel vast te leggen.51

Als nu deze uitgangspunten worden toegepast op het onder zich houden van vast-
goed, komt dat erop neer dat de hypotheekhouder, kort gezegd, maatregelen moet 
nemen om schade aan het vastgoed te voorkomen. Hij zal het bijvoorbeeld moe-
ten behoeden tegen vandalisme en krakers, en hij zal daarvoor voor zover nodig 
derden moeten inschakelen. Ook mag van hem worden verwacht dat hij noodza-
kelijke reparaties uitvoert waarmee verdere schade aan het vastgoed voorkomen 
wordt, zoals het verhelpen van lekkages. Bovendien moet hij het vastgoed op een 
gebruikelijke manier verzekerd houden.52 Deze op het vuistpand gebaseerde 
zorgplicht strookt met de zorgplicht die op een Engelse hypotheekhouder rust na 
inbezitneming.	Ook	hij	dient	immers	als	bezitter	op	straffe	van	aansprakelijkheid	
maatregelen te nemen ter voorkoming van schade.53

Tot zover de verplichtingen van de hypotheekhouder die het vastgoed onder zich 
heeft. Op dat vlak blijken de posities van de Engelse en Nederlandse hypotheek-
houder vergelijkbaar. Maar zij lopen sterk uiteen als het gaat om de bevoegdhe-
den die de hypotheekhouder aan dat bezit respectievelijk houderschap ontleent. 
De Engelse hypotheekhouder wordt als bezitter ook verantwoordelijk voor het 
beheer van het vastgoed (zoals het uitvoeren van onderhoud en de verhuur er-

45 Art. 7:600 e.v. BW. Zie Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:243 BW, aant. 3.2.1 (online laatst bijgewerkt op 
1 augustus 2018). Vgl. ten aanzien van een zorgplicht voor een af te leveren zaak art. 6:27 BW, of terug te geven 
zaak art. 6:273 en 7:10 lid 4 BW.

46 Zie in dit verband art. 6:77 BW.
47 Vgl. 7:603 BW.
48 Vgl. 7:602 BW, zie ook Parl. Gesch. boek 3, p. 767 waarin wordt verwezen naar art. 1203 BW. Hierin was 

eveneens opgenomen dat de schuldeiser verantwoordelijk is voor verlies of vermindering van de zaak voor zover 
deze door zijn nalatigheid was ontstaan. Zie ook Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/151.

49 Hof Leeuwarden 21 september 1994, ECLI:NL:GHLEE:1994:AD2157, NJ 1995/360 (Raukema/Reilman). Ook 
dit	is	afhankelijk	van	de	omstandigheden	van	het	geval	(zoals	ernst	en	kenbaarheid	van	de	risico’s	en	de	geno-
men voorzorgsmaatregelen); zie Asser/Van Schaick 7-VIII 2018/10 voor concrete zaken waarin een verzeke-
ringsplicht van een bewaarder al dan niet werd aangenomen.

50 Zie Asser/Van Schaick 7-VIII 2018/9. Zie ook De Boer, GS Bijzondere overeenkomsten, art. 7:602 BW, aant. 3 
(online laatst bijgewerkt op 1 juni 2013), Rutgers 1998. Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 17. De 
wetgever	merkt	in	dit	verband	op	dat	de	‘omvang	van	de	bevoegdheden’	afhankelijk	is	van	partijafspraken	en	de	
omstandigheden van het geval.

51 Schelhaas, Wessels & Verheij 2016, nr. 326.
52 Op de verzekeringsplicht van de hypotheekhouder wordt in de literatuur vaker gewezen, zie Visser 2013a, 

p. 405, Barkey Wolf 2009, p. 124. Vgl. bijvoorbeeld ook HR 3 september 2004, ECLI:NL:PHR:2004:AO7821, 
NJ 2004/586 (Van Laar/Bouwconsulting) over de zorgplicht van de verkoper om gedurende het schuldeisersver-
zuim van de koper de zaak, met het oog op het mogelijk verloren gaan daarvan, verzekerd te houden.

53 Zie par. 3.6.
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van). Naar Nederlands recht wordt het onder zich houden van vastgoed enerzijds 
en het beheren daarvan anderzijds nu juist als twee separate bevoegdheden ge-
zien:

‘In	het	algemeen	kan	worden	gesteld	dat	de	zinsnede	«onder	zich	nemen	indien	zulks	met	het	oog	
op executie vereist is» impliceert dat het de hypotheekhouder is toegestaan om potentiële kopers 
toe te laten in het huis voor een bezichtiging. Wil de hypotheekhouder handelingen verrichten 
om de waarde van het verhypothekeerde goed te behouden, zoals renovatie of verbouwing, dan 
lijkt het in de rede te liggen om een beroep te doen op het beheersbeding, waarvoor machtiging 
van de voorzieningenrechter vereist is. Zo nodig kunnen beide machtigingen tegelijk worden 
verzocht.’54

Het onder zich houden van vastgoed schept naar Nederlands recht dus géén be-
heersbevoegdheid.55 De hypotheekhouder moet daarvoor een apart beheersbe-
ding inroepen, waarvoor weer eigen voorwaarden gelden.

Ik plaats vraagtekens bij dit in het Nederlandse recht gemaakte onderscheid tus-
sen	‘onder	zich	nemen’	en	‘beheren’.56 De grens tussen wat de hypotheekhouder 
uit hoofde van zijn zorgplicht moet doen nadat hij het vastgoed onder zich heeft 
genomen en wat hij uit hoofde van een beheersbevoegdheid (extra) zou mogen 
doen, is dun. Zeker bij commercieel vastgoed, waar de waarde van het vastgoed 
niet zozeer in de stenen zit, maar in de verhuur(baarheid) van het vastgoed. De 
scheidslijn tussen wat mag en wat moet is dan moeilijk te trekken.57 Om dit 
standpunt goed over het voetlicht te kunnen brengen, is noodzakelijk dat eerst 
ook dieper wordt ingegaan op de hier bedoelde beheersbevoegdheid van de hy-
potheekhouder. Dit gebeurt in par. 6.5 (voor het verkooptraject) en hoofdstuk 8 
(voor een langdurig beheertraject). In hoofdstuk 9 wordt vervolgens op de sa-
menhang tussen beheren en onder zich houden teruggekomen.

6.2.4 Kosten

Een Engelse hypotheekhouder is gerechtigd om alle kosten die hij in het kader 
van uitwinning of bescherming van zijn zekerheidsrecht maakt, te verhalen op 
het verhypothekeerde goed.58 Dit betekent dat de kosten die de hypotheekhouder 
in dat kader maakt, ook die voor ontruiming van de hypotheekgever of derden,59 
bij de hypothecaire vordering mogen worden opgeteld.60 Een expliciete contrac-

54 Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 17, zie ook Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/387.
55 HR 26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9132, NJ 2005/180, m.nt. Kortmann (Deutsche Hypothekenbank/De 

Liagre Böhl). Anders: Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, aant. 9 (online laatst bijgewerkt op 
1 april 2018). Volgens Stein is de hypotheekhouder verplicht het onder zich genomen vastgoed te beheren. Hoe-
wel ik het met hem eens ben, vrees ik dat art. 3:267 BW zo niet kan worden uitgelegd.

56 Stein lijkt bij de toepassing van art. 3:267 BW uit te gaan van het onder zich nemen van vastgoed, zulks ten 
behoeve van beheer en/of ontruiming, zie Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, aant. 7.1 (online laatst 
bijgewerkt op 1 april 2018). Een dergelijke benadering is te prefereren.

57 Zie voor een illustratie van hoe de praktijk met dit onderscheid worstelt bijvoorbeeld Rb. Oost-Brabant 13 au-
gustus 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4937, WR 2014/37, m.nt. Van Smaalen. De rechter had hier in zijn uit-
spraak heel wat recht te zetten.

58 Clark e.a. 2014, p. 1085.
59 De kosten van inbezitneming vormen de meest gebruikelijke kostenposten die bij de hypothecaire vordering 

worden opgeteld, zie Clark e.a. 2014, p. 1087.
60 Clark e.a. 2014, p. 1089.
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tuele bepaling is daarvoor niet nodig, een dergelijke afspraak wordt in elke hypo-
theekakte ingelezen.61

In art. 3:267 BW is niet geregeld wie naar Nederlands recht de kosten voor afgif-
te	en	ontruiming	moet	dragen	en	hoe	dat	financieel	moet	worden	afgewikkeld.	
Twee vragen zijn voor de hypotheekhouder vooral relevant: (i) zijn de kosten te 
verhalen op de hypotheekgever en (ii) zijn deze kosten gedekt door het hypo-
theekrecht?

Vooropgesteld moet worden dat de hypotheekhouder twijfel hierover kan wegne-
men door beide aspecten in de hypotheekakte te regelen. In de akte kan worden 
bepaald dat de kosten voor afgifte en/of ontruiming voor rekening van de hypo-
theekgever komen én dat de hypothecaire vordering mede tot zekerheid voor die 
vordering strekt.62 Op deze manier zouden die kosten, op een met het Engelse 
recht vergelijkbare manier, bij de hypothecaire vordering worden opgeteld. Bij 
de latere executieverkoop kunnen de kosten (met voorrang) op de verkoopop-
brengst worden verhaald.

Bij gebreke van zulke contractuele voorzieningen is het afhankelijk van de om-
standigheden van het geval of deze kosten voor rekening van de hypotheekgever 
mogen worden gebracht en of die vordering door het recht van hypotheek zal zijn 
gedekt. Om met het eerste punt te beginnen: executiekosten komen volgens de 
regels van burgerlijk procesrecht in principe voor rekening van de geëxecuteer-
de, dus bijvoorbeeld voor rekening van degene die ontruimd wordt.63 Als dit de 
hypotheekgever zelf is, draait hij ook zelf op voor de kosten van een gedwongen 
ontruiming. Hetzelfde kan worden beredeneerd voor kosten van (gedwongen) 
afgifte van het vastgoed, bijvoorbeeld voor het vervangen van de sloten. De hy-
potheekgever kan deze kosten immers ook eenvoudig voorkomen door het vast-
goed vrijwillig in de macht van de hypotheekhouder te brengen.

Voor de dekking van de ontruimingsvordering door het hypotheekrecht is de hy-
potheekhouder	hoe	dan	ook	aangewezen	op	de	hypotheekakte.	Als	een	specifieke	
bepaling met betrekking tot de ontruimingskosten in de hypotheekakte ontbreekt, 
moet worden gekeken naar de wijze waarop de hypothecaire vordering in de 
hypotheekakte is geformuleerd. Is bijvoorbeeld sprake van een (gebruikelijke) 
bankhypotheek, waarbij het hypotheekrecht strekt tot al hetgeen de bank van de 
hypotheekgever te vorderen heeft, dan zullen de ontruimingskosten alsnog door 
uitwinning van het hypotheekrecht op de hypotheekgever kunnen worden ver-
haald.

61 Clark e.a. 2014, p. 1085, met verwijzing naar onder meer R v Chambers (1840) 4 Y& C Ex 54, Wade v Ward 
(1859) 4 Drew 602; Cotterell v Stratton (1874) LR 17 Eq 543 & (1872) 8 Ch App 295 en Re Walles, ex p Licho-
rish (1890) 25 QBD 176 at 180 en 181.

62 Ex art. 3:227 BW.
63 Dit wordt wel afgeleid uit art. 3:297 BW jo. art. 6:74 BW, zie Hof Arnhem-Leeuwarden 28 oktober 2014, 

ECLI:NL:GHARL:2014:8272, WR 2015/82, m.nt. Boudewijn. Boudewijn merkt op dat de verplichting om ont-
ruimingskosten voor rekening van de geëxecuteerde te laten tevens voortvloeit uit art. 3:277 BW en art. 480, 524 
en 551 Rv. Als de hypotheekhouder de kosten buiten het hypotheekrecht om op de hypotheekgever wil of moet 
verhalen, dan zal hij daarvoor hoogstwaarschijnlijk een aparte executoriale titel nodig hebben, zie voornoemd 
arrest alsook bijvoorbeeld Rb. Limburg, 28 oktober 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9111, WR 2015/81, m.nt. 
Boudewijn.
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Kan de ontruimingsvordering niet op deze manier onder het hypotheekrecht wor-
den gebracht, dan rest de hypotheekhouder nog een beroep op het voorrecht van 
art. 3:284 BW.64 Op grond van dit artikel is een vordering tot voldoening van 
kosten die tot behoud van een goed zijn gemaakt, bevoorrecht op het goed dat 
aldus is behouden. Dit voorrecht gaat vóór op eventuele oudere hypotheekrech-
ten, maar komt in rang ná hypotheken die zijn gevestigd nadat de vordering tot 
behoud is ontstaan.65 Bij meerdere hypotheken geeft een beroep op art. 3:284 BW 
daarom niet altijd de garantie dat de kosten volledig worden voldaan.66

6.3 Ontruiming van krakers

Als vastgoed leeg komt te staan, lopen de hypotheekgever en de hypotheekhou-
der het risico dat het gekraakt wordt. De aanwezigheid van krakers heeft op ver-
schillende manieren een negatieve invloed op de verkoopprijs. De verhuurbaar-
heid neemt direct af, het pand levert (ook in de nabije toekomst) geen inkomsten 
meer op en het gebeurt meer dan eens dat krakers grote schade aanrichten in het 
gebouw waar ze verblijven.67 Het belang van de hypotheekhouder bij ontruiming 
van deze groep onrechtmatige gebruikers van vastgoed is dan ook evident. Voor 
de Engelse hypotheekhouder vloeit de bevoegdheid om het vastgoed te ontdoen 
van krakers (trespassers) ook weer voort uit het bezit van het vastgoed. De feite-
lijke ontruiming kan door de hypotheekhouder-bezitter via een rechterlijke 
machtiging worden afgedwongen.

Ook de Nederlandse hypotheekhouder heeft de mogelijkheid om derden die on-
rechtmatig in het vastgoed verblijven, te ontruimen.68 Art. 3:267 lid 4 BW bepaalt 
expliciet dat de bedingen uit dit wetsartikel (beheer en onder zich nemen) zijn in 
te	roepen	‘tegen	eenieder	die	zich	in	de	zaak	bevindt’,	waarbij	alleen	voor	huur-
ders een uitzondering wordt gemaakt (zie hierna par. 6.4).69 De hypotheekhouder 
die het vastgoed onder zich neemt, zal daarom niet slechts de hypotheekgever (en 
de zijnen)70, maar ook eventuele krakers uit het vastgoed kunnen laten zetten.

In de literatuur en rechtspraak wordt daarnaast wel aangenomen dat het beëindi-
gen van de kraak van een pand óók valt onder de beheersbevoegdheid van de 

64	 De	wetgever	wijst	op	het	‘zeer	hoge	voorrecht’	van	art.	3:284	BW,	zie	Parl.	Gesch.	Boek	3	BW	p.	740.
65	 Art.	3:279	jo.	art.	3:284	lid	2	BW.	Het	geeft	aanleiding	tot	‘moeizame’	berekeningen,	aldus	Stein	in	GS Vermo-

gensrecht, art. 3:227 BW, aant. 5.1.2 (online laatst bijgewerkt op 1 mei 2018).
66 Gerver 1994a, p. 78, gaat er vanuit dat alle hypotheekrechten voorgaan op vorderingen die ter zake van behoud 

van het goed zijn gemaakt. Het gaat volgens art. 3:284 lid 2 BW slechts om de hypotheekrechten die ná het 
maken van de kosten van behoud zijn gemaakt.

67 Zie bijvoorbeeld www.nos.nl/artikel/2137014-krakers-slopen-bedrijfspand-in-eindhoven.html en www.volkskrant.nl/ 
binnenland/me-haalt-aantal-krakers-uit-ubica-panden-utrecht~a3446799 (beide laatst geraadpleegd op 
20 maart 2018).

68	 Nu	kraken	op	grond	van	art.	138a	Sr	een	misdrijf	oplevert,	wordt	wel	aangenomen	dat	kraken	per	definitie	on-
rechtmatig is; in elk geval tegenover de eigenaar van het pand. Zie Rb. Den Haag 15 augustus 2014,

 ECLI:NL:RBDHA:2014:11244.
69	 Voorheen	bestond	daarover	onduidelijkheid	vanwege	een	arrest	van	het	hof	‘s-Hertogenbosch.	Loesberg	uitte	al	

kritiek	op	dit	arrest	in	zijn	noot	bij	het	arrest:	Hof	’s-Hertogenbosch	11	december	2007,	
 ECLI:NL:GHSHE:2007:BC2074, JOR 2008/81, m.nt. Loesberg. Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, 

p. 18. Doorgaans werd die bevoegdheden al wel aangenomen, zie bijvoorbeeld Visser 2013a, p. 400 e.v. Gerver 
baseerde de bevoegdheid op de politionele functies van houderschap, zie Gerver 1994a, p. 79.

70 Art. 3:267 lid 3 BW.
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hypotheekhouder.71 Zonder ook op deze plaats al te veel vooruit te lopen op wat 
die beheersbevoegdheid precies inhoudt, meen ik dat de hypotheekhouder na een 
geslaagd beroep op die bevoegdheid inderdaad het vastgoed zou moeten mogen 
bevrijden van krakers, nu dit valt onder de normale exploitatie van commercieel 
vastgoed.72 Een hypotheekhouder kan ontruiming van krakers daarom zowel be-
werkstelligen via een beroep op een afgiftebeding als via een beheersbeding (zie 
hierna par. 6.5).

Bij het instellen van een vordering tot ontruiming van krakers moet nog wel wor-
den aangetekend dat, net als bij het inroepen van een afgiftebeding tegen de hy-
potheekgever zelf, het gebruiksrecht van de bewoner moet worden afgewogen 
tegen het belang van de hypotheekhouder (en hypotheekgever) bij ontruiming. 
Krakers	 beroepen	 zich	met	 betrekking	 tot	 hun	 (‘met	 eigenrichting	 afgedwon-
gen’73) gebruiksrecht wel op het huisrecht van art. 8 EVRM. De Rechtbank Am-
sterdam, die zich over een dergelijke kwestie heeft gebogen, oordeelde dat in 
zo’n	geval	dat	huisrecht	slechts	prevaleert,	indien	de	hypotheekhouder	geen	of	
een te gering belang heeft bij ontruiming.74 In de praktijk zal een hypotheekhou-
der vrijwel altijd een belang bij ontruiming van krakers hebben, omdat een pand 
in gekraakte toestand over het algemeen (veel) minder oplevert dan een pand in 
niet gekraakte toestand. Een verzoek tot ontruiming van krakers zal daarom ook 
vrijwel altijd worden toegewezen.75

Een andere optie voor ontruiming van krakers die in de literatuur en rechtspraak 
wordt onderkend, is dat de hypotheekhouder zich jegens de krakers beroept op 
een onrechtmatige daad.76 Als de hypotheekhouder kan aantonen dat het onrecht-
matige verblijf van de krakers in het verhypothekeerde vastgoed schade berok-
kent, bijvoorbeeld in de vorm van een lagere executieverkoopprijs, zal de hypo-
theekhouder ook langs deze weg ontruiming van het vastgoed kunnen 
bewerkstelligen.

De uiteindelijke ontruiming van krakers zal op vergelijkbare wijze plaatsvinden 
als de (fysieke) ontruiming van de hypotheekgever zelf. Hiervoor is een rechter-
lijke machtiging nodig op grond waarvan de deurwaarder, zo nodig met behulp 
van	‘de	sterke	arm’,	het	pand	zal	kunnen	ontruimen.77 De kosten voor deze ont-

71 Zie bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 18 oktober 2011, ECLI:NL:GHLEE:BT8651, NJF 2012/27, en Huijgen 2018, 
nr. 18.

72 Welke maatstaf is ontleend aan art. 3:170 BW en HR 26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9132, NJ 2005/180, 
m.nt. Kortmann (Deutsche Hypothekenbank/De Liagre Böhl). Zie hierna uitgebreid over de beheersbevoegdheid 
par. 6.5.

73 Rb. Gelderland 23 juni 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:3844 (r.o. 4.4).
74 Rb. Amsterdam 13 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:5956, de rechtbank stoelt de belangenafweging 

echter niet op het beroep op het ontruimingsbeding, maar op toepassing van art. 8 EVRM. Zeker bij strafrechte-
lijke ontruiming van krakers speelt art. 8 EVRM een rol, zie HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9880, 
NJ 2013/153, m.nt. Mevis.

75 Ook als het niet om een executieverkoop, maar onderhandse verkoop gaat, zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 15 au-
gustus 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:11244.

76 Voorrips 2018, p. 86. Zie eveneens Hof Leeuwarden, 18 oktober 2011, ECLI:NL:GHLEE:BT8651, NJF 2012/27, 
en Rb. Haarlem 12 mei 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758, NJF 2009/433.

77 In de zaak waarover de Rechtbank Groningen zich boog, vorderden krakers (tevergeefs) schadevergoeding van 
de hypotheekhouder die als beheerder het pand had laten ontruimen. Zie Rb. Groningen 21 maart 2012, 
ECLI:NL:RBGRO:2012:BV9686.
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ruiming, dienen in beginsel verhaald te worden op de ontruimden zelf.78 Bij ge-
breke van (contact)gegevens van deze partijen zal de hypotheekhouder eventuele 
kosten op de hypotheekgever kunnen verhalen op grond van zaakwaarneming of 
ongerechtvaardigde verrijking.79 Of de hypothecaire vordering dekking biedt 
door deze kosten, hangt af van wat daarover is geregeld in de hypotheekakte (zie 
par. 6.2.4).

6.4 Ontruiming van huurders

Verhuur van commercieel vastgoed zorgt voor inkomsten uit dat vastgoed. De 
aanwezigheid van huurders is voor een hypotheekhouder van commercieel vast-
goed daarom over het algemeen een goed teken.80 Mits de huurvoorwaarden gun-
stig zijn, wijst een langlopend huurcontract op een bestendige inkomstenstroom 
uit	het	vastgoed,	wat	ten	goede	komt	aan	de	waarde	van	dat	vastgoed.	De	‘mits’	
geeft echter wel aan dat er uitzonderingen zijn: als de huurvoorwaarden niet 
(meer) marktconform zijn of de huurder het vastgoed gebruikt op een wijze die 
de waarde van het vastgoed drukt, kan het ook voor een hypotheekhouder van 
commercieel vastgoed zinvol zijn om huurovereenkomsten te beëindigen en de 
huurders te ontruimen.81 Mogelijk kan hij zelfs via het sluiten van nieuwe huur-
overeenkomst de waarde van het vastgoed laten stijgen. Deze optie, die om be-
heer voor de langere termijn vraagt, wordt besproken in hoofdstuk 8.82

De Engelse hypotheekhouder kan gedurende zijn bezit slechts de huurovereen-
komsten beëindigen die niet tegen zijn hypotheekrecht kunnen worden ingeroe-
pen.83 En alleen die huurders kunnen worden ontruimd. Doordat het Engelse 
huurrecht een goederenrechtelijk recht is, wordt de vraag of een hypotheekhou-
der een huurovereenkomst moet respecteren hoofdzakelijk bepaald door het ont-
staansmoment van het huurrecht. Werd het vastgoed al verhuurd voordat de hypo-
theek werd gevestigd (een ouder huurrecht), dan kan de huurder zijn huurrecht 
tegenover	de	hypotheekhouder	inroepen.	De	hypotheekhouder	moet	zo’n	overeen-
komst respecteren.84 Is het huurrecht daarentegen jonger dan het hypotheekrecht, 
dan moet op basis van de overeenkomst tussen hypotheekhouder en hypotheekge-
ver worden vastgesteld in hoeverre de hypotheekhouder die huurovereenkomst 
tegen zich moet laten gelden. Gebruikelijk is dat in de hypotheekakte wordt be-
paald dat de hypotheekhouder slechts die huurovereenkomsten hoeft te respecteren 
waaraan hij (schriftelijk) zijn goedkeuring heeft gegeven.

In tegenstelling tot het Engelse huurrecht is het Nederlandse huurrecht niet goe-
derenrechtelijk, maar verbintenisrechtelijk van aard. In beginsel zijn verbintenis-

78 Bij een strafrechtelijke ontruiming komen zij voor rekening van het OM, zie Voorrips 2018, p. 84.
79 Art. 6:198 resp. 6:212 BW.
80 Van Velten 2015, p. 722.
81	 Niet	elke	financier	wil	geassocieerd	worden	met	bedrijven	als	escortbureaus	etc.	Het	kan	daarom	moeilijk	zijn	

voor dergelijke panden een koper te vinden.
82 Het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten wordt in het volgende hoofdstuk besproken, nu dit meer past bij 

een langer durend beheertraject.
83 Zie par. 3.4.3.
84	 Behoudens	‘gewone’	opzegging	zoals	de	eigenaar	dat	ook	zou	mogen	doen.



876.4  

rechtelijke rechten niet tegen derden (de hypotheekhouder) in te roepen,85 maar 
voor het huurrecht maakt art. 7:226 BW een uitzondering:

‘1.	Overdracht	van	de	zaak	waarop	de	huurovereenkomst	betrekking	heeft	en	vestiging	of	over-
dracht van een zelfstandig recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal op de zaak waarop de 
huurovereenkomst betrekking heeft, door de verhuurder doen de rechten en verplichtingen van 
de verhuurder uit de huurovereenkomst, die daarna opeisbaar worden, overgaan op de verkrijger.
2. Overdracht door een schuldeiser van de verhuurder wordt met overdracht door de verhuurder 
gelijkgesteld.’

Op grond van lid 1 gaat bij een overdracht van vastgoed een bestaande huurover-
eenkomst mee over op de verkrijger. Lid 2 bepaalt dat diezelfde regel opgaat bij 
een executoriale verkoop. Dit houdt in dat naar Nederlands recht een hypotheek-
houder in principe elke huurovereenkomst die de hypotheekgever is aangegaan 
zal	moeten	respecteren,	in	die	zin	dat	hij	het	vastgoed	alleen	‘onder	bezwaar	van	
huur’	zal	kunnen	executeren.86 Daarbij is niet relevant of het huurrecht jonger of 
ouder is dan het hypotheekrecht.87 Alle huurovereenkomsten die een hypotheek-
gever aangaat, zijn hierdoor van invloed op de waarde van het vastgoed.

De regel van art. 7:226 lid 2 BW beschermt de huurder dus ten koste van de hy-
potheekhouder. Om het evenwicht tussen die twee partijen te herstellen, is de 
mogelijkheid van een huurbeding in de wet opgenomen.88 Art. 3:264 BW biedt de 
hypotheekhouder de mogelijkheid om in de hypotheekakte te bedingen dat hij 
bepaalde huurovereenkomsten niet hoeft te respecteren. Dit artikel luidt (voor 
zover hier relevant):

‘1.	Indien	de	hypotheekakte	een	uitdrukkelijk	beding	bevat	waarbij	de	hypotheekgever	in	zijn	
bevoegdheid is beperkt, hetzij om het bezwaarde goed buiten toestemming van de hypotheek-
houder te verhuren of te verpachten, hetzij ten aanzien van de wijze waarop of van de tijd gedu-
rende welke het goed zal kunnen worden verhuurd of verpacht, (…) kan dit beding (…) tegen de 
huurder	of	pachter	(…)	worden	ingeroepen,	(…).’

Uit dit wetsartikel blijkt dat, net als naar Engels recht, bepaalde huurovereen-
komsten niet tegen de hypotheekhouder in te roepen zijn. In deze paragraaf wordt 
bekeken welke huurovereenkomsten dat dan zijn (6.4.1), onder welke voorwaar-
den de hypotheekhouder een dergelijk beding mag inroepen (6.4.2) en wat de 
rechtsgevolgen zijn van het inroepen van een huurbeding (6.4.3). Tot slot wordt 
stilgestaan	bij	een	eventuele	aansprakelijkheidsrisico’s	van	de	hypotheekhouder	
ten opzichte van de hypotheekgever (6.4.4).

85 HR 3 maart 1905, W 8191 (Blaauboer/Berlips).
86 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 631, vanwege het kwalitatieve karakter van het huurrecht: HR 

14 mei 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC3573, NJ 1977/150, m.nt. Kleijn (Albers/Assmann).
87 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/366.
88 Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:264, aant. 2.1.1 (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018), zie ook Snijders & 

Rank-Berenschot 2017, nr. 572.



88 6. Een verkooptraject naar Nederlands recht (i): voorbereiding van de verkoop

6.4.1 Werking van een huurbeding

Evenals naar Engels recht moet een hypotheekhouder naar Nederlands recht 
huurovereenkomsten respecteren die al bestonden op het moment dat het hypo-
theekrecht werd gevestigd.89 Daaraan verandert een huurbeding niets. De wer-
king van een huurbeding strekt zich slechts uit tot nieuwe huurovereenkomsten, 
dat wil zeggen huurovereenkomsten die zijn gesloten na het tot stand komen van 
het huurbeding in de hypotheekakte.90

Met betrekking tot het sluiten van deze jongere huurovereenkomsten door de 
hypotheekgever kunnen de volgende aspecten in een huurbeding in de hypo-
theekakte worden geregeld:
 – de bevoegdheid van de hypotheekgever om het bezwaarde goed buiten toe-

stemming van de hypotheekhouder te verhuren en te verpachten;
 – de wijze waarop of van de tijd gedurende welke het goed zou kunnen worden 

verhuurd of verpacht.91

Ook een Nederlandse hypotheekhouder heeft op grond van een huurbeding dus 
de mogelijkheid om het aangaan van huurovereenkomsten door de hypotheekge-
ver aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Hij kan voorwaarden stellen met be-
trekking tot de huurprijs en de duur waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan. 
Dit alles kan hij bijvoorbeeld gieten in de vorm van een modelovereenkomst die 
aan de hypotheekakte wordt gehecht en waarin de voor de hypotheekhouder ac-
ceptabele voorwaarden zijn opgenomen.92

Hieruit blijkt dat de werking van een huurbeding naar Nederlands recht niet af-
wijkt van de manier waarop een hypotheekhouder naar Engels recht met huur-
ders om kan gaan. Onder beide rechtsstelsels heeft een hypotheekhouder de mo-
gelijkheid om via de hypotheekakte het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten 
te reguleren. Huurovereenkomsten die in strijd met de bepalingen in de akte zijn 
aangegaan,	kunnen	worden	vernietigd	en	de	betreffende	huurders	worden	ont-
ruimd.93 Gaat dit laatste niet vrijwillig, dan is onder beide rechtsstelsels een gang 
naar de rechter noodzakelijk om de ontruiming af te dwingen.

89 Visser 2013a, p. 369, Gerver 1994a, p. 73, Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 631, met verwijzing naar Parl. 
Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6) p. 1355. Een ouder huurrecht kan ook een huurrecht zijn dat de verkoper vooraf-
gaand aan de verkoop bij de koper had bedongen en waarvan de leveringsakte melding maakte, zie HR 15 no-
vember 1996, NJ 1997, 508, m.nt. Kleijn (Metterwoon Vastgoed/Van Ommen).	Maakt	de	leveringsakte	in	zo’n	
geval	geen	melding	van	de	huur,	dan	bestaat	er	een	reële	kans	dat	het	huurbeding	‘gewoon’	kan	worden	ingeroe-
pen: HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0272, NJ 1992/262, m.nt. Kleijn (Gay Association c.s./Engelen).

90 Voor zover die nieuwe huurovereenkomst een oude vervangt en de voorwaarden niet (wezenlijk) zijn gewijzigd, 
moet de hypotheekhouder ook deze respecteren. Zie art. 3:264 lid 4 BW.

91 Art. 3:264 lid 1 BW, zie hierboven.
92 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/368. Het huurbeding kan echter niet verplichten tot huurovereenkomsten die strij-

dig of onverenigbaar zijn met dwingendrechtelijke huurregels, zie art. 3:264 lid 3 en 4 BW. Een dergelijk huur-
beding is nietig.

93 Ten aanzien van sommige huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte geldt zelfs de verplichting het 
huurbeding in te roepen, zie art. 3:264 lid 4 e.v. BW.
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6.4.2 Voorwaarden waaronder het huurbeding kan worden 
ingeroepen

Een marginaal verschil tussen het Engelse en Nederlandse recht dient zich aan bij 
de voorwaarden waaronder een hypotheekhouder tot beëindiging van huurover-
eenkomsten mag overgaan respectievelijk het huurbeding kan inroepen. Naar 
Engels recht ontstaat die bevoegdheid doorgaans wanneer zich een situatie voor-
doet als bedoeld in de al meerdere malen genoemde lijst van events of default, op 
grond waarvan de hypotheekhouder het vastgoed in bezit mag nemen.94

Naar Nederlands recht moet voor een beroep op een huurbeding de executie van 
het verhypothekeerde vastgoed zijn aangezegd.95 Voor het opstarten van die pro-
cedure is nodig dat de hypotheekgever in verzuim is.96 Dat verzuim moet volgens 
de	wettekst	van	art.	3:268	BW	zien	op	de	financiële	verplichtingen	van	de	hypo-
theekgever, wat een ogenschijnlijke beperking oplevert ten opzichte van de alge-
menere verzuimeis onder het Engelse recht. De Nederlandse hypotheekhouder 
kan dit echter vrij eenvoudig ondervangen door in de kredietovereenkomst de 
volledige hypothecaire vordering opeisbaar te maken als bijvoorbeeld de infor-
matieplicht niet wordt nagekomen, of de loan-to-value verhouding te hoog wordt 
(de verhouding tussen de uitstaande lening en de waarde van het onderpand). 
Kan de hypotheekgever de opgeëiste vordering niet binnen de gestelde termijn 
terugbetalen, dan treedt het verzuim in, zoals bedoeld in art. 3:268 BW, en kan 
vervolgens de executieverkoop worden aangezegd en het huurbeding worden in-
geroepen.97

Indien het verhypothekeerde vastgoed woonruimte betreft, moet de hypotheek-
houder naar Nederlands recht overigens voorafgaand aan de openbare verkoop 
het huurbeding inroepen, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen als be-
doeld in art. 3:264 lid 1 onder a, b of c BW. Deze verplichting is vooral bedoeld 
voor verhypothekeerd particulier vastgoed: zij is met de Wet executieveilingen 
2015 aan art. 3:264 BW toegevoegd om het risico te elimineren dat particuliere 
veilingkopers	ongewild	huurders	in	hun	zojuist	aangekochte	woning	aantreffen.98 
Bij commercieel vastgoed doet zich dit probleem over het algemeen niet voor en 
geldt de uitzondering als bedoeld in art. 3:264 lid 1 onder a BW: de instandhou-
ding van de huurovereenkomst is in het belang van de executieopbrengst, zodat 
er geen verplicht beroep op het huurbeding hoeft te worden gedaan.99

94 Zie par. 3.2.
95 Art. 3:264 lid 2 BW.
96 Art. 3:268 BW: de hypotheekgever moet in verzuim zijn met hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg 

strekt.
97 Zie hierover uitvoeriger par. 7.3.1.
98 Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 13-16.
99 De relatieve werking van de vernietiging van de huurovereenkomst (zie hierna par. 6.4.3) voorkomt bovendien 

dat de hypotheekhouder de huurovereenkomst ten gunste van een ander dan zichzelf (of andere hypotheekhou-
ders met een huurbeding) vernietigt. Het huurbeding kan bijvoorbeeld niet worden ingeroepen zodat de koper 
het vastgoed na de verkoop tegen een hogere prijs kan verhuren als dat niet resulteert in een hogere verkoopprijs 
die ten goede komt aan de hypotheekhouder die het huurbeding inroept of hypotheekhouders die het huurbeding 
ook in hadden mogen roepen.
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Het verschil met het Engelse recht zit praktisch dus in het doen van een aanzeg-
ging van de executieverkoop. Zoals ik hiervoor in par. 6.2.1 al uiteen heb gezet, 
meen ik dat deze aanzegging in een verkooptraject een bescheiden hindernis 
vormt. De ontruiming geschiedt immers ter voorbereiding op een verkoop, zodat 
de aanzegging van die voorgenomen verkoop veelal niet meer dan een formaliteit 
zal zijn. Ondanks het verschil in goederenrechtelijke aard van het huurrecht, 
blijkt de positie van een hypotheekhouder ten opzichte van de huurders van het 
vastgoed tussen de beide rechtsstelsels in de praktijk uiteindelijk vergelijkbaar te 
zijn.

6.4.3 De rechtsgevolgen van het inroepen van een huurbeding

Wanneer de hypotheekgever in strijd met het huurbeding een huurovereenkomst 
is aangegaan, kan de hypotheekhouder naar Nederlands recht met een beroep op 
dat huurbeding de huurovereenkomst op de voet van art. 3:49 e.v. BW vernieti-
gen.100 De vernietiging werkt (dubbel) relatief: de huurovereenkomst mag slechts 
worden vernietigd (i) ten behoeve van degene die het recht inroept en (ii) voor 
zover dat met diens recht in overeenstemming is.

Die relatieve werking betekent ten eerste dat alleen de hypotheekhouder, of de 
executiekoper, mits die bevoegdheid uit de koopovereenkomst volgt, een beroep 
op het huurbeding kan doen.101 Anderen, zoals de hypotheekgever zelf, hebben 
die mogelijkheid dus niet.102 Bovendien kan de hypotheekhouder slechts voor 
zichzelf een beroep op een huurbeding doen.103 Een uitzondering op deze relati-
vering wordt slechts aangenomen voor andere hypotheekhouders die óók een 
huurbeding in hun hypotheekakte hadden opgenomen.104 Als de hypothecaire 
vordering volledig kan worden voldaan, dan ontvalt de mogelijkheid om, bij-
voorbeeld ten gunste van een beslaglegger, het huurbeding in te roepen.105

De vernietiging werkt bovendien alleen ten opzichte van de hypotheekhouder (of 
executiekoper).	Voor	 alle	 anderen	blijft	 de	huurovereenkomst	vooralsnog	 ‘ge-
woon’	bestaan.	Dit	betekent	bijvoorbeeld	dat	een	geslaagd	beroep	op	het	huurbe-
ding door de hypotheekhouder, de huurder (nog) niet ontslaat van de verplichting 

100 Art. 3:264 lid 1 en 2 BW; vernietiging kan geschieden via een buitengerechtelijke verklaring. Bij woonruimte is 
in beginsel verlof van de voorzieningenrechter vereist, zie art. 3:264 lid 5 en 6 BW. Ook de koper is hiertoe be-
voegd, zie art. 3:264 lid 1 en art. 525 e.v. Rv. Zie hierover Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/371-377.

101	 Art.	3:264	lid	1	aanhef	BW:	de	executiekoper	mag	het	huurbeding	alleen	inroepen	voor	zover	‘deze	bevoegdheid	
op het tijdstip van de verkoop nog aan de hypotheekhouder toekwam en deze de uitoefening daarvan blijkens de 
verkoopvoorwaarden	 aan	 de	 koper	 overlaat.’	 Deze	 regel	 is	 een	 codificatie	 van	 HR	 14	 mei	 1976,	
ECLI:NL:HR:1976:AC3573, NJ 1977/150, m.nt. Kleijn. Zie	voor	de	 invulling	van	het	begrip	 ‘overlaten’	de	
annotatie van Steneker bij Rb. Haarlem 25 mei 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0175, JOR 2013/181. Vgl. 
Snijders & Rank-Berenschot 2017, nr. 575, Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/370 en Stein in GS Vermogensrecht, 
art. 3:264 BW, aant. 3.1.3 sub b (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018).

102 Zie het hierna te bespreken Pirouette-arrest HR 3 februari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB8305, NJ 1990/249, 
m.nt. Kleijn (Pirouette/Broekmeulen).

103 Zie Steneker 2010, p. 873 met verwijzingen naar Rb. Leeuwarden 24 juli 1992, ECLI:NL:RBLEE:1992:AH4946, 
KG 1992/344; Rb. Amsterdam 20 oktober 1995, ECLI:NL:RBAMS:1995:AD2413, NJ 1996/528 en Rb. Am-
sterdam 14 juni 1996, NJkort 1996/54.

104 Vgl. Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:264 BW, aant. 3.1.3, sub b (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018). 
Steneker bespreekt slechts een uitzondering voor lager gerangschikte hypotheekhouders, zie Steneker 2010, 
p. 873. Vgl. ook art. 3:264 lid 1 sub b BW.

105 Rb. Amsterdam 20 oktober 1995, ECLI:NL:RBAMS:1995:AD2413, NJ 1996/528, zie Stein in GS Vermogens-
recht, art. 3:264 BW, aant. 3.1.3 sub b (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018).
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de huurtermijnen te voldoen en het de hypotheekgever niet ontslaat van zijn ver-
plichting	om	huurgenot	te	verschaffen.

Dit aspect van de relatieve werking van vernietiging op grond van een huurbe-
ding is door de Hoge Raad onderstreept in het arrest Pirouette/Broekmeulen.106 In 
die zaak werd een verhypothekeerd object in het openbaar verkocht.107 De hypo-
theekhouder deed in de veilingvoorwaarden een beroep op het overeengekomen 
huurbeding en sommeerde de huurder, Pirouette, om het gehuurde te ontruimen. 
Pirouette gaf echter aan deze sommatie geen gehoor. Vervolgens kocht de hypo-
theekhouder zelf het object ter veiling, waarna hij het doorverkocht aan Broek-
meulen. Broekmeulen kreeg het object geleverd en weigerde vanaf dat moment 
Pirouette nog langer toe te laten. Die spande hierop een kort geding aan.

Pirouette (de huurder) kreeg uiteindelijk bij de Hoge Raad gelijk. Het inroepen 
van het huurbeding en de daaropvolgende vernietiging van de huurovereenkomst 
door de hypotheekhouder werkt relatief. Broekmeulen, die hypotheekhouder 
noch executiekoper was, had het huurbeding niet ingeroepen (en had dit ook niet 
kunnen doen). Daarom kon hij ook niet overgaan tot het uitvoeren van de rechten 
die uit het huurbeding voortvloeiden (de ontruiming). De relatieve werking zorg-
de ervoor dat ten aanzien van Broekmeulen de huurovereenkomst met Pirouette 
nog gewoon bestond en dat hij Pirouette het huurgenot moest blijven verschaf-
fen.

De kaarten komen anders te liggen als de hypotheekhouder (of executiekoper) de 
vernietiging	effectueert	en	overgaat	tot	ontruiming	van	het	gehuurde.	Dit	gebeurt	
voor zover nodig met machtiging van de rechter.108 Op dat moment wordt de re-
gel van art. 7:226 lid 2 BW doorbroken en kan de huurder zijn huurrechten niet 
meer inroepen tegen de koper van het verhypothekeerde goed.109 De ontruiming 
ontslaat de hypotheekgever echter nog steeds niet uit zijn verplichtingen uit hoof-
de van de huurovereenkomst jegens de huurder. Het inroepen van een huurbe-
ding en de daarop volgende ontruiming leidt daarom veelal tot wanprestatie aan 
de zijde van de hypotheekgever/verhuurder, wat hem schadeplichtig maakt je-
gens de huurder.110 De wet verbindt weliswaar voorrang aan de schadevergoe-
dingsvordering die hierdoor ontstaat; maar die komt ingevolge art. 3:264 lid 7 
BW eerst na de hypothecaire vordering. Als het onderpand onder water staat, 
levert dit de huurder dus niets op.

Voor de wijze waarop de hypotheekhouder tot slot de kosten van ontruiming 
alsmede de executiekosten op de huurder en/of hypotheekgever kan verhalen, 
wordt kortheidshalve verwezen naar par. 6.2.4.

106 HR 3 februari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB8305, NJ 1990/249, m.nt. Kleijn (Pirouette/Broekmeulen).
107 Op grond van art. 1223 lid 2 OBW (vgl. art. 3:268 BW; onder het oude recht was nog een daartoe strekkend 

beding in de akte noodzakelijk).
108 Art. 3:264 lid 5 en 6 BW; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 634. Ontruiming geschiedt volgens art. 555 Rv.
109 Visser duidt dit aan met een daadwerkelijke vernietiging, zie Visser 2013a, p. 344.
110 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 633.
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6.4.4 Aansprakelijkheid jegens de hypotheekgever

In algemene zin mag worden aangenomen dat een hypotheekhouder slechts 
huurovereenkomsten vernietigt als hij verwacht dat dat de waarde van het vast-
goed ten goede komt. Bijvoorbeeld omdat de wijze waarop de huurder het pand 
gebruikt schadelijk is voor het vastgoed, of omdat hij verwacht nieuwe huurover-
eenkomsten tegen betere voorwaarden te kunnen sluiten. Desondanks is het mo-
gelijk dat de vernietiging van een huurovereenkomst uiteindelijk niet tot waarde-
stijging van het vastgoed leidt. Zo kunnen de beoogde nieuwe huurders alsnog 
afhaken, waardoor het pand leeg komt te staan en inkomsten uit het vastgoed 
opdrogen. In dat geval kan de vernietiging van de huurovereenkomst tot schade 
bij de hypotheekgever leiden, doordat de verkoopopbrengst lager uitvalt dan zon-
der de vernietiging van de huurovereenkomst het geval zou zijn geweest. De 
hypotheekgever zal een eventueel verschil in werkelijke en gerealiseerde op-
brengst bijvoorbeeld kunnen aantonen met een taxatierapport waaruit blijkt dat 
de executiewaarde in verhuurde staat hoger was dan de opbrengst die de hypo-
theekhouder	‘vrij	van	huur’	heeft	gerealiseerd.

Onder het Engelse recht zou een dergelijke situatie tot aansprakelijkheid kunnen 
leiden op basis van wilful default aan de zijde van de hypotheekhouder: een zorg-
vuldigheidsnorm die de hypotheekhouder ertoe dwingt om de inkomsten uit het 
vastgoed in redelijkheid te maximaliseren. Het verschil tussen de werkelijk be-
haalde huuropbrengsten en de opbrengsten die hij had kunnen realiseren, moet 
door de hypotheekhouder worden vergoed als sprake was van mismanagement of 
fraude op dit gebied.111

Het	Nederlandse	recht	kent	niet	zo’n	specifieke	zorgvuldigheidsnorm	waaraan	de	
hypotheekhouder bij het inroepen van het huurbeding moet voldoen. Wél is hij 
gehouden om ten opzichte van de hypotheekgever (en derden, zoals de huurders) 
de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid in acht te nemen.112 Voor 
de vraag waartoe dat voor de hypotheekhouder concreet leidt, moet mijns inziens 
voor het Nederlandse recht een onderscheid gemaakt worden tussen het (onrecht-
matig) vernietigen van huurovereenkomsten (en als gevolg daarvan ontruimen) 
enerzijds en het onvoldoende realiseren van inkomsten anderzijds. Tot dit laatste 
(het genereren van inkomsten uit het vastgoed via de exploitatie daarvan) is een 
hypotheekhouder namelijk pas bevoegd zodra hij het vastgoed in beheer heeft 
genomen (zie hierna par. 6.5.1 en 8.6). Zolang de hypotheekhouder dat beheer 
niet in handen heeft, kan hij mijns inziens ook niet worden verplicht om de op-
brengsten uit het vastgoed te maximaliseren. Hier wreekt zich (weer) het feit dat 
de Nederlandse hypothecaire bevoegdheden zijn gescheiden in afzonderlijk in te 
roepen bedingen.

Dat neemt echter niet weg dat de hypotheekhouder zich in het kader van bestaan-
de huurovereenkomsten, zoals gezegd, dient te houden aan algemene normen 
van redelijkheid en billijkheid. Als de hypotheekhouder, gelet op het belang van 

111 Zie par. 3.6.1.
112 Art. 6:2, 6:248 en 3:13 BW; vgl. bij executieverkoop Bartels & Tweehuysen 2014, p. 83.
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de hypotheekgever dat door het inroepen van het huurbeding wordt geschaad, in 
redelijkheid niet tot het vernietigen van de huurovereenkomst mag overgaan, dan 
staat voor de hypotheekgever een beroep op misbruik van recht of de beperkende 
werking van de redelijkheid en billijkheid open.113 In het hier besproken verkoop-
traject zal het belang van de hypotheekhouder zijn gelegen in het verhogen van 
de te verwachten verkoopopbrengst. De rechter zal daarom in een voorkomend 
geval vooral moeten achterhalen of de hypotheekhouder op goede gronden mag 
verwachten dat het beëindigen van de huurovereenkomsten de verkoopwaarde 
van het vastgoed ten goede komt. Dit belang moet vervolgens worden afgezet 
tegen dat van de hypotheekgever, dat bijvoorbeeld bestaat uit het wegvallen van 
de huurinkomsten uit de beëindigde overeenkomst. Hoe zwaar dat belang weegt, 
hangt af van de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld van de termijn waar-
binnen de executieverkoop zal plaatsvinden. Hoe verder deze in de toekomst ligt, 
hoe bezwaarlijker het beëindigen van de huurovereenkomst voor de hypotheek-
gever zal zijn.

Blijkt pas achteraf dat het vernietigen van een huurovereenkomst tot een lagere 
verkoopopbrengst heeft geleid, dan kan de hypotheekgever de hypotheekhouder 
mogelijk aanspreken op grond van wanprestatie.114 Het gaat er dan om of de hy-
potheekhouder in dit verband een op hem rustende zorgplicht heeft geschonden. 
Die vraag komt erop neer of een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypo-
theekhouder tot eenzelfde beslissing had kunnen komen ten aanzien van de be-
eindiging van de huurovereenkomst.115 Deze beslissing moet mijns inziens wor-
den gezien in het licht van de te verwachten verkoopopbrengst: naar mijn mening 
is er geen sprake van een schending van zijn zorgplicht als de hypotheekhouder 
ervan uitging, en er ook redelijkerwijs van uit mocht gaan, dat de vernietiging 
van de huurovereenkomst de waarde van het vastgoed niet negatief zou beïnvloe-
den. Of dát zo is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.116 Zo zal 
bijvoorbeeld een hypotheekhouder die een huurovereenkomst vernietigt, jegens 
de hypotheekgever eerder aansprakelijk zijn als de hypotheekgever hem er meer-
dere keren op had gewezen dat het vinden van een nieuwe huurder vrijwel onmo-
gelijk zou zijn. Leidt de vernietiging van de huurovereenkomsten vervolgens 
inderdaad tot de voorzienbare lagere executieopbrengst van het vastgoed, omdat 
geen nieuwe huurovereenkomst kan worden gesloten, dan ligt het mijns inziens 
in de rede om in dat geval de waardevermindering voor rekening van de hypo-
theekhouder te laten komen. Wordt leegstand daarentegen veroorzaakt door een 
plotselinge omslag op de huurmarkt, dan levert de beslissing van de hypotheek-
houder om de eerdere huurovereenkomst te vernietigen niet zonder meer een te-

113 Art. 3:13 lid 2 BW, al dan niet in te roepen bij wijze van executiegeschil. Bij woonruimte waarop art. 7:271-277 
BW van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van een huurbeding. In 
die gevallen lijkt die procedure de aangewezen plaats om de hypotheekhouder een halt toe te roepen als door 
vernietiging van de huurovereenkomst(en) waardedaling van het vastgoed dreigt.

114 Art. 6:74 BW, zie voor een eventuele samenloop met een vordering uit onrechtmatige daad Asser/Tjong Tjin Tai 
7-IV 2018/198.

115 Vgl. de zorgplicht van de opdrachtnemer ex art. 7:401 BW. In de (deels oudere) rechtspraak van de Hoge Raad 
wordt voor beroepsbeoefenaars en adviseurs de maatstaf van een redelijk bekwaam en redelijk handelend per-
soon aangelegd. Vgl. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/200 en Van der Korst 2003, p. 659.

116 HR 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6693 (Rabobank Schiedam-Vlaardingen/Erdem Beheer), zie ook 
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/199.
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kortkoming op en is voor aansprakelijkheid van de hypotheekhouder in beginsel 
geen plaats.

6.5 Technisch onderhoud en renovatie

Wanneer een Engelse hypotheekhouder vastgoed in bezit neemt, biedt dit hem de 
mogelijkheid om ter voorbereiding op de verkoop onderhoudswerkzaamheden te 
verrichten. Hij mag reparaties uitvoeren en verbeteringen aan het vastgoed aan-
brengen en zo proberen een hogere verkoopopbrengst te realiseren. Hierbij moet 
wel worden aangetekend dat een Engelse hypotheekhouder in de praktijk om-
vangrijke renovatieprojecten niet snel zelf ter hand zal nemen. Als daaraan be-
hoefte is, zal hij hoogstwaarschijnlijk een bewindvoerder aanwijzen die vervol-
gens	zo’n	project	voor	hem	uitvoert.	De	figuur	van	bewind,	althans	de	situatie	
waarbij een derde wordt aangewezen om het beheer over het vastgoed te voeren, 
komt in hoofdstuk 8 aan bod.117

Naar Nederlands recht wordt onderhoud en renovatie doorgaans geschaard onder 
de beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder.118 Die wordt als een aparte be-
voegdheid gezien, losstaand van de hierboven besproken bevoegdheid van onder 
zich nemen van het vastgoed.119 Dat betekent dat als een hypotheekhouder nadat 
hij het vastgoed onder zich heeft genomen, óók onderhouds- en renovatiewerk-
zaamheden wil verrichten, hij een afzonderlijk beroep op een beheersbeding ex 
art. 3:267 lid 1 BW moet doen. Hierop moet volgens mij wel een uitzondering 
worden gemaakt voor werkzaamheden die (verdere) schade aan het vastgoed 
beogen te voorkomen.120 Deze werkzaamheden vallen immers onder de zorg-
plicht die in mijn visie op hem als houder van het vastgoed rust.121 Het separaat 
moeten inroepen van een beheersbeding voor werkzaamheden waartoe hij als 
houder van het vastgoed al verplicht is, komt mij hoe dan ook onwenselijk voor.

Het hierboven genoemde art. 3:267 lid 1 BW, dat de hypotheekhouder de moge-
lijkheid biedt om in de hypotheekakte een beheersbevoegdheid overeen te ko-
men, luidt:

‘1.	In	de	hypotheekakte	kan	worden	bedongen	dat	de	hypotheekhouder	bevoegd	is	om	het	verhy-
pothekeerde goed in beheer te nemen, indien de hypotheekgever in zijn verplichtingen jegens 
hem	ernstig	tekortschiet	en	de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	hem	machtiging	verleent.’

Voordat in dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe het beheersbeding in een ver-
kooptraject kan worden toegepast en welke concretere bevoegdheden een hypo-
theekhouder met betrekking tot onderhoud en renovatie hieraan ontleent, ga ik 
hierna eerst dieper in op wat in algemenere zin moet worden verstaan onder 

117 Par. 8.8. Zie ook hoofdstuk 4 voor de bespreking van deze mogelijkheid naar Engels recht.
118 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386, Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 635, Visser 2011, Visser 2013a, p. 385-

386, Struycken & Wijnstekers 2016, p. 41.
119 Kamerstukken II 2012/13, 33484, 3, p. 17, zie mijn kritische opmerkingen bij dit onderscheid par. 6.2.3.
120 Zie hiervoor par. 6.2.3.
121	 Die	scheidslijn	is	zeker	bij	commercieel	vastgoed	dun,	reden	te	meer	om	geen	onderscheid	tussen	‘beheren’	en	

‘onder	zich	nemen’	te	maken,	zie	verder	par.	9.3.3.
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‘beheren’	in	de	zin	van	art.	3:267	BW	(par.	6.5.1).	Vervolgens	komt	aan	bod	on-
der welke voorwaarden de hypotheekhouder een beheersbeding kan inroepen 
(par. 6.5.2), op welke wijze hij vastgoed in beheer kan nemen (par. 6.5.3), wat 
met het oog op het technisch onderhoud de omvang van zijn beheersbevoegdheid 
is (par. 6.5.4) en welke gevolgen aan inbeheerneming zijn verbonden (par. 6.5.5). 
Tot slot wordt stilgestaan bij de vraag voor wiens rekening het beheer geschiedt 
(par. 6.5.6). De mogelijkheden die de Nederlandse hypotheekhouder in het licht 
van een verkooptraject heeft, worden daarbij wederom tegen de mogelijkheden 
van de Engelse hypotheekhouder afgezet.

6.5.1 Beheer in de zin van art. 3:267 BW

In	art.	3:267	BW	zelf	wordt	de	term	‘beheer’	niet	uitgelegd.	Voor	de	invulling	
daarvan wordt in de jurisprudentie en literatuur meestal verwezen naar de rege-
ling	met	 betrekking	 tot	 de	 gemeenschap,	 die	wél	 een	wettelijke	 definitie	 van	
‘beheer’	 bevat.122 Volgens de aldaar gegeven omschrijving omvat beheer alle 
handelingen	die	tot	de	‘normale	exploitatie’	van	het	te	beheren	goed	mogen	wor-
den gerekend.123 Ter toelichting op die omschrijving wordt in de parlementaire 
geschiedenis	bij	de	gemeenschap	nog	opgemerkt	dat	‘beheer’	moet	worden	ge-
zien als:

‘(…)	een	economische	werkzaamheid:	alles	wat	nodig	is	voor	het	op	normale	wijze	exploiteren	
van	goederen	en	om	deze	rentedragend	te	maken,	is	als	beheer	aan	te	merken.’124

Het beheren van een goed houdt dus in dat dat goed op normale wijze wordt ge-
exploiteerd,	waarbij	de	beheerder	mag	(of:	moet)	zorgen	dat	het	betreffende	goed	
inkomsten genereert. Bij commercieel vastgoed, dat bestemd is voor verhuur, 
omvat die normale exploitatie alle handelingen die ervoor zorgen dat het vast-
goed via verhuur geld oplevert.125

Wanneer het echter gaat om hypothecair beheer, zoals bedoeld in art. 3:267 lid 1 
BW, wordt in de literatuur op deze algemene omschrijving een belangrijke beper-
king aangebracht. Visser is hierover het meest uitvoerig. Zij stelt dat de ratio van 
een beheersbeding enkel en alleen is gelegen in waardebehoud van het verhypo-
thekeerde goed.126	Zij	koppelt	dit	aan	het	feit	dat	een	hypotheekhouder	‘slechts’	
een zekerheidsgerechtigde is en geen genotsgerechtigde. Beheershandelingen 
worden	daarom	door	haar	gereduceerd	tot	handelingen	‘die	nodig	zijn	voor	be-

122 HR 26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9132, NJ 2005/180, m.nt. Kortmann (Deutsche Hypothekenbank/De 
Liagre Böhl).	Ook	voor	de	invulling	van	het	begrip	‘beheer’	elders	in	de	wet	wordt	meestal	teruggegrepen	op	de	
definitie	van	art.	3:170	BW,	zie	bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	vruchtgebruik	Asser/Bartels	&	Van	Velten	2017/	
283a, en Spath 2010, nr. 14; met betrekking tot vorderingen Biemans 2011, par. 2.3.4.4; in het licht van de be-
heersregeling	bij	gesyndiceerde	leningen	Thiele	2003,	p.	78	en	Scheffers	1999,	p.	8-9,	bij	testamentair	bewind	
Asser/Perrick 4 2017/686, HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:39, AA 2013, p. 677, m.nt. Nuytinck, alsook de 
conclusie van Rank-Berenschot voor dit arrest, ECLI:NL:PHR:2013:BZ7796 en bij meerderjarigenbewind Jan-
sen in: GS Personen en familierecht, art. 1:438, aant. 1 (online, laatst bijgewerkt op 14 februari 2016).

123 Art. 3:170 lid 2 BW, zie o.m. HR 26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9132, NJ 2005/180, m.nt. Kortmann 
(Deutsche Hypothekenbank/De Liagre Böhl), Van Doornmalen in zijn annotatie bij dit arrest in TvI 2002/215, 
Gerver 1994a, p. 79 en Barkey Wolf 2009, p. 123.

124 Parl. Gesch. Boek 3, p. 581.
125 De omvang van de beheersbevoegdheid komt in par. 6.5.4 verder aan bod.
126 Visser 2013a, p. 385. Vgl. ook Struycken & Wijnstekers 2016, p. 41 en Loesberg & Van Ingen 2010.
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houd	van	de	waarde	van	het	onderpand’.127 Van Mierlo, die eenzelfde ratio voor 
beheer hanteert, rekt de omschrijving van beheershandelingen iets verder op. 
Volgens hem mag het ook gaan om handelingen die nodig zijn voor de vermeer-
dering van de waarde van het vastgoed.128 Als voorbeelden van hypothecaire be-
heershandelingen geven zij beiden het onderhoud en verhuur van het vastgoed en 
het instellen van een anti-kraakwacht.129

Hoewel de hierboven genoemde ratio van beheer met name in de recentere lite-
ratuur breed gedragen wordt, ben ik het met deze beperkte opvatting van beheer 
niet eens. In mijn visie is beheer, als hypothecaire bevoegdheid en ter versterking 
van het verhaalsrecht, bedoeld om terugbetaling van de met het hypotheekrecht 
verzekerde vordering te bewerkstelligen. Dat is breder dan behoud van waarde 
alleen. In het verlengde daarvan kan ik mij evenmin verenigen met de conse-
quenties die sommige auteurs aan de beperkte opvatting verbinden voor het toe-
passingsbereik en de omvang van de beheersbevoegdheid van een hypotheek-
houder. Ik licht dit toe.

De auteurs die de beperkte ratio van beheer onderschrijven, lijken ervan uit te 
gaan dat de beheersbevoegdheid van art. 3:267 BW uitsluitend is bedoeld ter 
ondersteuning van het verhaalsrecht van een hypotheekhouder.130 In zijn streven 
naar een maximale verkoopopbrengst, mag de hypotheekhouder dan vooraf-
gaand aan die verkoop nog allerlei handelingen verrichten die de waarde van het 
vastgoed ten goede kunnen komen.131 Als resultaat hiervan levert het hypo-
theekobject bij verkoop meer op, op welke opbrengst de hypotheekhouder uit 
hoofde van zijn hypotheekrecht voorrang heeft boven overige schuldeisers.132 De 
beheersbevoegdheid blijft daarmee binnen de lijntjes van het hypotheekrecht als 
verhaalsrecht.133

Ik meen echter dat de beheersbevoegdheid van een hypotheekhouder niet op die 
manier begrepen moet worden. Een eerste argument hiervoor kan worden gevon-
den in de ontstaansgeschiedenis van art. 3:267 BW. In de Toelichting-Meijers bij 
het oorspronkelijke art. 3:267 BW wordt vooropgesteld dat een hypotheekrecht 
een zekerheidsrecht is en geen genotsrecht. Daaruit volgt volgens Meijers dat 
bevoegdheden als het onder zich houden van vastgoed en het innen van de vruch-
ten inderdaad niet tot de standaardbevoegdheden van een hypotheekhouder be-
horen, maar dat zij – mocht de hypotheekhouder daaraan tóch behoefte hebben – 

127 Visser 2013a, p. 385.
128 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386. Deze uitbreiding wordt ook door Struycken & Wijnstekers aanvaard, die hele 

value enhancement programs onder de beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder scharen, zie Struycken & 
Wijnstekers p. 42-43.

129 Visser 2013a, p. 385-386, Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386. Deze voorbeelden komen in de literatuur vaker te-
rug, zie bijvoorbeeld ook Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 635, Gerver 1994a, p. 77-78, Struycken & 
Wijnstekers 2016, p. 41-42, Loesberg & Van Ingen 2010, Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, aant. 4.1 
en 7.3 (beide laatst bijgewerkt op 1 april 2018). Zie ook Parl. Gesch. Boek 3, p. 650.

130 Zoals dat voortvloeit uit art. 3:227 en 3:268 BW.
131 Visser en Van Mierlo menen dat het gaat om handelingen die nodig zijn voor waardebehoud of -vermeerdering. 

Zie hierna par. 6.5.3.
132 Art. 3:227 jo. art. 3:278 BW.
133 Of zoals Visser omschrijft: de hypotheekhouder is zekerheidsgerechtigde en geen genotsgerechtigde. Zie Visser 

2013a, p. 385.
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uitdrukkelijk moesten worden bedongen. Art. 3.9.4.9 van het Ontwerp-Meijers 
nam hierover elke twijfel weg:

‘Tenzij	uitdrukkelijk	anders	is	bedongen,	mist	een	hypotheekhouder	de	bevoegdheid	een	zaak	
die het voorwerp van de hypotheek is, onder zich te houden en om de vruchten van het verhypo-
thekeerde	goed	te	innen.’ 134

Later	is	de	wettekst	gewijzigd	en	is	het	innen	van	vruchten	vervangen	door	‘in	
beheer	nemen’,	maar	de	gedachte	achter	de	wetsbepaling	is	niet	gewijzigd.	Een	
beheersbevoegdheid hoort naar haar aard niet bij een hypotheekrecht als ver-
haalsrecht – en moet daarom apart worden bedongen. Ik begrijp hieruit dat de 
beheersbevoegdheid	moet	worden	gezien	als	 iets	extra’s,	bovenop	dat	wél	aan	
het hypotheekrecht inherente verhaalsrecht. Door het bedingen van een beheers-
bevoegdheid wordt het hypotheekrecht in wezen uitgebreid met elementen die 
eigenlijk bij een genotsrecht thuishoren.135

Uit deze toelichting bij art. 3:267 BW kan niet worden afgeleid dat de hypotheek-
houder die extra (bedongen) bevoegdheid vervolgens alleen maar zou mogen 
gebruiken ter ondersteuning van zijn verhaalsrecht, in die zin dat zij slechts mag 
dienen ter verhoging van de waarde van het vastgoed. De voorbeelden die de 
wetgever geeft bij de toepassing van een beheersbeding ondersteunen die ge-
dachte ook niet. Zo zou de hypotheekhouder volgens de wetgever het vastgoed in 
beheer	mogen	nemen	als	de	hypotheekgever	achterblijft	met	zijn	financiële	ver-
plichtingen en mag hij als beheerder de vruchten uit het pand innen.136 Zowel 
deze ingangsvoorwaarde enerzijds als de inhoudelijk invulling van het beheers-
begrip anderzijds hebben maar weinig te maken met de verkoopwaarde van het 
vastgoed. Toch noemt de wetgever ze in het kader van hypothecair beheer.137

De strekking van de hypothecaire beheersbevoegdheid moet daarom wat mij be-
treft op een ander niveau worden gevonden. Het hypotheekrecht, en het daaraan 
al inherente verhaalsrecht, beoogt de terugbetaling van de met het hypotheek-
recht gesecureerde vordering veilig te stellen. Dáárin is wat mij betreft de ratio 
van de hypothecaire bevoegdheden gelegen: de hypotheekhouder mag (en moet) 
bij de uitoefening van zijn bevoegdheden zorgen dat hij zijn geld terugkrijgt. 
Veruit het belangrijkste recht dat hij daartoe heeft – en wat hij ook met dat doel 
moet aanwenden – is zijn verkooprecht. Maar ook beheer, mits bedongen, kan 
(en moet) daaraan bijdragen. Enerzijds door de hypotheekhouder in de gelegen-
heid te stellen om met het oog op een aanstaande verkoop de waarde van het 
vastgoed te beschermen (waarmee de bevoegdheid past in de beperkte opvatting 
van beheer), anderzijds door via de exploitatie van het vastgoed de inkomsten uit 

134 Parl. Gesch. Boek 3, p. 820-821 (O.M.)
135 De hypotheekhouder zou ook een additioneel recht van vruchtgebruik kunnen bedingen, die bevoegdheid zou 

ook niet slechts strekken tot ondersteuning van de verhaalsbevoegdheid (tenzij dat overeen zou worden geko-
men). De mogelijkheid van een vruchtgebruik bij hypotheek werd door Suijling al in 1940 geopperd, zie Suijling 
1940, p. 491-492.

136 Parl. Gesch. Boek 3, p. 820-821 (O.M.)
137 Een bevoegdheid waar overigens degenen die een beperkte opvatting van de beheersbevoegdheid voorstaan ook 

‘gewoon’	vanuit	gaan.	Zie	Visser	2011.
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het vastgoed te maximaliseren en te incasseren, zodat ook op die manier, via 
verrekening, de hypothecaire vordering wordt voldaan.138

Dat een ruimere opvatting nog steeds te verenigen is met het karakter van een 
zekerheidsrecht laat het Engelse recht zien. Ook de Engelse hypotheekhouder is 
bij de uitoefening van zijn bevoegdheden gehouden dit te goeder trouw te doen 
(in good faith),139 wat inhoudt dat zijn handelen dient bij te dragen aan het terug-
betaald krijgen van de vordering. Het zekerheidsrecht biedt op die manier nog 
steeds een kader waarbinnen de hypotheekhouder zijn bevoegdheden mag uitoe-
fenen. En ook in de Nederlandse rechtsgeschiedenis kon de zekerheidsgerechtig-
de met de zekerheidsgever een gebruiksbevoegdheid overeenkomen. Tot de in-
voering van het oud BW was dit mogelijk via een zogeheten ‘antichresis’, 
waarbij de inkomsten uit het in gebruik genomen vastgoed door de zekerheidsge-
rechtigde	gebruikt	konden	worden	ter	aflossing	van	rente	en/of	hoofdsom.140 Het 
enkele feit dat het Nederlandse hypotheekrecht een zekerheids- c.q. verhaals-
recht is, sluit daarom mijns inziens een daarbovenop te bedingen gebruiksbe-
voegdheid voor de hypotheekhouder niet uit.141 Zeker niet als het beoogt de 
vruchten van het in zekerheid gegeven goed in de zekerheid te betrekken.142

Een tweede argument voor mijn bredere opvatting van de hypothecaire beheers-
bevoegdheid	 is	 (enigszins	 paradoxaal)	 dat	 de	wetgever	 voor	 de	 term	 ‘beheer’	
heeft gekozen. Hiermee heeft hij nadrukkelijk de exploitatie van het vastgoed, en 
daarmee het genereren van inkomsten uit het vastgoed, binnen het palet van hy-
pothecaire bevoegdheden getrokken. Zou hij slechts waardebehoudende maatre-
gelen	op	het	oog	hebben	gehad,	dan	had	een	term	als	‘bewaarneming’	veel	meer	
voor de hand gelegen.143 Bij bewaarneming dient de bewaarnemer te zorgen dat 
hij	‘de	staat	van	de	zaak	behoudt	en	beschermt,	en	voorkomt	dat	de	zaak	vergaat,	
verslechtert	of	wordt	gestolen’.144 Over het verschil tussen bewaarneming en be-
heer merkt Tjong Tjin Tai op:145

‘Een	dergelijke	overeenkomst	[lastgeving	tot	beheer,	toev.	SvB]	ligt	dicht	aan	tegen	bewaarne-
ming. Het verschil is dat bewaarneming in beginsel gericht is op het veilig behoud van zekere 
goederen, opdat deze in goede staat kunnen worden geretourneerd (vgl. art. 7:600 BW), waarbij 
het rendement van deze goederen secundair is, terwijl het beheer in de zin van lastgeving in 
sterkere mate gericht is op het bereiken van een goed exploitatieresultaat, en het behoud van de 
goederen	zelf	veelal	niet	vereist	is	indien	alsdan	een	beter	resultaat	kan	worden	bereikt.’

138 Zie hierover uitgebreid hfdst. 8, nadrukkelijk anders: Loesberg & Van Ingen 2010 en Visser 2013a, p. 385 e.v.
139 Zie over deze norm naar Engels recht in relatie tot inbezitneming par. 3.3.1 en 3.4.3.
140	 Bobbink	2016.	Bobbink	bespreekt	drie	toepassingen	van	de	antichresis	in	het	kader	van	aflossing	van	een	gese-

cureerde	vordering.	Het	Franse	recht	kent	deze	‘antichrèse’	volgens	Bobbink	nog	steeds.
141 Evenmin als de mogelijkheid dat de hypotheekhouder naast zijn hypotheekrecht een recht van vruchtgebruik zou 

bedingen; zie Suijling 1940, p. 491-492.
142 De burgerlijke vruchten, zoals de huurpenningen, maken tot het moment van opeisbaar worden nog deel uit van 

het vastgoed, zie art. 3:9 BW.
143 Art. 7:600 BW.
144 Asser/Van Schaick 7-VIII 2018/9; zie ook De Boer in GS Bijzondere overeenkomsten, art. 7:600 BW, aant. 6 

(online laatst bijgewerkt op 1 juni 2013).
145 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/279.
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Gelet op de door de wetgever gekozen terminologie strekt de beheersbevoegd-
heid mijns inziens dus verder dan waardebehoudende handelingen alleen. Waar-
debehoud zal weliswaar over het algemeen een belangrijk doel zijn van de be-
heershandelingen die een hypotheekhouder verricht, maar beheer mag in mijn 
optiek óók zijn gericht op het behalen van een beter exploitatieresultaat, mits dat 
kan bijdragen aan de terugbetaling van de hypothecaire vordering.

Het voorgaande brengt mij tot de volgende omschrijving van beheer in de zin van 
art. 3:267 BW. Hypothecair beheer omvat alle handelingen die tot de normale 
exploitatie van het verhypothekeerde vastgoed kunnen worden gerekend, mits zij 
redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het terugbetaald krijgen van de met het hy-
potheekrecht verzekerde vordering. Dit uitgangspunt is van belang voor zowel 
het bepalen wanneer een hypotheekhouder tot inbeheerneming mag overgaan als 
voor de vraag wat hij vervolgens als beheerder mag doen. Hoe dit concreet uit-
werkt in ofwel een verkooptraject ofwel een beheertraject, wordt in de volgende 
paragrafen (voor het verkooptraject) en hoofdstuk 8 (voor het beheertraject) ver-
der uiteengezet.

6.5.2 Voorwaarden voor inbeheerneming

De bevoegdheid van de Engelse hypotheekhouder om onderhoudswerkzaamhe-
den te verrichten en verbeteringen aan te brengen, vloeit van rechtswege voort uit 
zijn recht op inbezitneming. Verzuim van de hypotheekgever, zoals gebruikelijk 
gespecificeerd	in	de	kredietovereenkomst,	is	daarom	over	het	algemeen	voldoen-
de.146

Een Nederlandse hypotheekhouder moet voor inbeheerneming voldoen aan de 
eisen die zijn gesteld in art. 3:267 lid 1 BW. In deze paragraaf zal blijken dat dit 
hem in het kader van herstel- en verbeterwerkzaamheden in een vergelijkbare 
positie brengt als die van de Engelse hypotheekhouder.

6.5.2.1	 De	wettelijke	voorwaarden	van	art.	3:267	lid	1	BW

Voor een geslaagd beroep op een beheersbeding moeten naar Nederlands recht 
drie voorwaarden worden vervuld. Ten eerste moet de bevoegdheid in de hypo-
theekakte zijn bedongen. Er moet bovendien sprake zijn van een ernstig tekort-
schieten door de hypotheekgever en tot slot moet de rechter machtiging verlenen 
voor het in beheer nemen van het vastgoed. Evenals bij een verzoek tot afgifte 
van het vastgoed, geldt ook hier dat de rechter het verzoek van hypotheekhouder 
met name aan de eerste twee voorwaarden toetst.

Net als bij het onder zich nemen van vastgoed verwacht ik weinig problemen 
voor een hypotheekhouder bij het voldoen aan het eerste vereiste. Een beheers-
beding wordt standaard in hypotheekakten opgenomen, zodat elke zorgvuldig en 
conform gebruik opgestelde akte een dergelijk beding zal bevatten. Zou de bepa-

146 Zie 3.5. Hierbij moet worden aangetekend dat een Engelse hypotheekhouder vastgoed niet in bezit zal nemen 
omdat hij	herstelwerkzaamheden	wil	verrichten.	Daarvoor	zijn	de	aansprakelijkheidsrisico’s	te	groot.
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ling echter ontbreken, dan mist de hypotheekhouder ook de bevoegdheid om het 
vastgoed ex art. 3:267 lid 1 BW in beheer te nemen.147

De tweede voorwaarde van het artikel, het ernstig tekortschieten door de hypo-
theekgever, roept meer vragen op. Zo is het de vraag (i) op welke verplichtingen 
van de hypotheekgever het wetsartikel doelt, (ii) wanneer het tekortschieten in 
die verplichtingen dan ernstig (genoeg) is om een beroep op het beheersbeding 
toe te staan en (iii) of partijen in de hypotheekakte zelf kunnen bepalen wanneer 
van ernstig tekortschieten in de zin van art. 3:267 lid 1 BW sprake is.

Over de eerste vraag is men in de Nederlandse literatuur en rechtspraak verdeeld. 
Sommige auteurs en rechters stellen zich op het standpunt dat het hier slechts 
gaat om tekortschieten in verplichtingen die direct verband houden met de waar-
de van het vastgoed.148 Hieronder valt dan bijvoorbeeld de (contractuele) ver-
plichting om het vastgoed behoorlijk te onderhouden. Deze uitleg van het wetsar-
tikel sluit een beroep op het beheersbeding uit in gevallen waarin de 
hypotheekgever	tekortschiet	in	zijn	financiële	verplichtingen.	Met	dit	laatste	is	
niet iedereen het eens. Tegenstanders hiervan stellen, in mijn ogen terecht, dat 
een beroep op het beheersbeding wel degelijk openstaat als er enkel sprake is van 
financieel	tekortschieten	van	de	hypotheekgever.149

In het verkooptraject dat hier wordt besproken gaat het om de vraag of de hypo-
theekhouder met het oog op de aanstaande verkoop onderhoudswerkzaamheden 
mag verrichten en (technische) verbeteringen mag doorvoeren. Voor zover er op 
dat vlak sprake is van een tekortkoming aan de zijde van de hypotheekgever, 
staat buiten discussie dat de aard van die tekortkoming niet in de weg staat aan 
een beroep op het beheersbeding. Men is het erover eens dat de beheersbevoegd-
heid in elk geval is bedoeld om verwaarlozing of achterstallig onderhoud te voor-
komen.150 De mogelijkheid om in die gevallen een geslaagd beroep op een be-
heersbeding	te	mogen	doen,	staat	daarom	wel	vast.	Op	de	vraag	of	ook	financiële	
tekortkomingen tot inbeheerneming zouden moeten kunnen leiden, kom ik in 
hoofdstuk 8 terug.

Met	 een	 ‘gewone’	 tekortkoming	 in	 de	 onderhoudsverplichtingen	 is	 de	 hypo-
theekhouder	er	echter	nog	niet;	de	geconstateerde	tekortkoming	moet	‘ernstig’	
zijn.	De	wetgever	heeft	‘ernstig’	aan	het	wetsartikel	toegevoegd	nadat	de	KNB	
bezwaren had geuit bij de oude redactie van het wetsartikel, waarin een gewone 
tekortkoming nog wel voldoende was voor inbeheerneming. Hypotheekhouders 
zouden vastgoed hierdoor te lichtvaardig in beheer kunnen nemen waardoor so-
ciale onrust zou kunnen ontstaan. Ik kan mij niet anders voorstellen dan dat de 

147 Gerver noemt een uitzonderlijk geval waarbij een beheerbeding op grond van de redelijkheid en billijkheid in de 
hypotheekakte werd ingelezen. Zie Gerver 1994b (oratie), p. 19 met verwijzing naar Rb. Amsterdam 8 juli 1993, 
rolnr. KG 93/1799Be (niet gepubl.). Zie over de vraag of het voldoende is om het beding in de algemene voor-
waarden op te nemen: Loesberg & Van Ingen 2010 en Struycken & Wijnstekers 2016 (bevestigend), en Huijgen 
2018, nr. 13 en Van Velten 2015, p. 723 (ontkennend).

148 Visser 2013a, p. 390 en Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386.
149 Struycken & Wijnstekers 2016, p. 41, Gerver 1994a, p. 79 en Barkey Wolf 2009, p. 122.
150 In de schaarse rechtspraak is een enkel geval te vinden waarin gebreken aan de woning (brandschade) als grond 

voor beheer werden aangevoerd. Het beroep op het beheersbeding werd in deze procedure toegewezen, zie Hof 
Den Haag 16 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:265.
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KNB hiermee doelde op inbeheerneming van woningen; sociale onrust bij het 
overnemen van vastgoedbeheer bij commercieel vastgoed is nauwelijks denk-
baar. De wetgever heeft echter in het wetsartikel geen onderscheid gemaakt tus-
sen verschillende typen vastgoed, zodat nu strikt genomen ook bij commercieel 
vastgoed voor een geslaagd beroep op het beheersbeding sprake moet zijn van 
een ernstige tekortkoming. Bij het formuleren van dit vereiste heeft de wetgever 
aansluiting gezocht bij de regelingen van erfpacht en vruchtgebruik.151 Op grond 
van die regelingen kan de eigenaar bij ernstig tekortschieten van de beperkt ge-
rechtigde het erfpachtrecht beëindigen respectievelijk de in vruchtgebruik gege-
ven goederen in beheer (laten) nemen.152

Net als bij de toepassing van voornoemde regelingen, impliceert de eis van een 
ernstige tekortkoming dat de rechter een belangenafweging moet maken. Bij in-
beheerneming gaat het dan om het afwegen van het belang van de hypotheekhou-
der (terugbetaling van de vordering) tegen dat van de hypotheekgever (behoud 
van beheer). Met deze verplichte belangenafweging wijkt het Nederlandse recht 
– zeker bij commercieel vastgoed – af van het Engelse recht, nu naar Engels recht 
bij een verzoek tot inbezitneming voor een belangenafweging geen plaats is.

Of dit de Nederlandse hypotheekhouder daadwerkelijk in een nadeligere positie 
plaatst dan de Engelse, hangt af van de vraag hoe die belangenafweging in de 
Nederlandse praktijk uitpakt. De rechtspraak zou hiervoor enige houvast moeten 
kunnen bieden. Maar de uitspraken die met betrekking tot het beheersbeding zijn 
gewezen, bieden amper aanknopingspunten. Het grootste euvel is dat rechters 
niet expliciet ingaan op de vraag of een geconstateerde tekortkoming ernstig is, 
laat staan dat de belangen van hypotheekhouder (de vordering terugbetaald krij-
gen) en hypotheekgever (behoud van beheer over het vastgoed) expliciet worden 
benoemd en afgewogen.153

Soms is de ernst van de tekortkomingen van de hypotheekgever evident, in die 
zin dat helder is dat zij de zekerheid van de hypotheekhouder direct aantasten. Zo 
werd een beroep op het beheersbeding toegewezen in een zaak waarin de hypo-
theekgever een betalingsachterstand van ca. € 10.000 had, het pand niet verze-
kerd was, het onbevoegd werd verhuurd en die huurder een hennepplantage op 
zolder hield waardoor brand was uitgebroken.154 Hoewel het hof dat niet met 
zoveel	woorden	overweegt,	 is	duidelijk	dat	de	hypotheekhouder	 in	zo’n	geval	
een groot belang bij inbeheerneming (en ontruiming) heeft. De waarde van het 
vastgoed loopt door het handelen van de hypotheekgever acuut gevaar. Dat het 
verzoek van de hypotheekhouder op basis van deze feiten wordt toegewezen, 
zegt echter niet zo veel over waar de grens ligt tussen een gewone tekortkoming 
en een ernstige tekortkoming zoals art. 3:267 BW vereist; wat zogezegd de on-
dergrens is voor een beroep op een beheersbeding.

151 Art. 5:87 BW resp. art. 3:221 BW.
152 Of onder (straf)bewind stellen.
153 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 8 september 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:6724 (r.o. 5.6).
154 Hof Den Haag 16 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:265.
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Een ander voorbeeld waarin de rechter tot de conclusie kwam dat de geconsta-
teerde	tekortkomingen	tot	toewijzing	van	inbeheerneming	‘noopten’,	betrof	een	
zaak	waarin	de	hypotheekgever	 ‘geen	enkele	vorm	van	beheer’	meer	over	het	
commercieel vastgoed voerde, waardoor gevreesd moest worden voor de waarde 
van het vastgoed.155 Daarbij opgeteld dat hij ook niet meer voldeed aan zijn (con-
tractuele) informatieplichten jegens de hypotheekhouder en gelet op zijn gedrag 
en betrouwbaarheid werd het verzoek tot inbeheerneming toegewezen.156 In deze 
casus was duidelijk sprake van verwaarlozing van het vastgoed, wat, gelet op de 
gevolgen daarvan voor de hypotheekhouder, als ernstig kan worden aangemerkt. 
Over de juistheid van deze conclusie bestaat geen twijfel, maar ook deze uit-
komst zegt niets over de benodigde mate van ernst bij een beroep op art. 3:267 
lid 1 BW.

Tot slot ontbreekt ook in andersoortige gevallen, waarin de onderhoudsstaat van 
het onderpand geen (hoofd)rol speelt, de toelichting op de ernst van de tekortko-
ming. Rechters oordelen wel dát er sprake is van een ernstige tekortkoming, maar 
zetten niet uiteen hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. Het hof Den Haag oor-
deelde bijvoorbeeld dat een betalingsachterstand van € 30.000 en de weigering 
om aan bezichtigingen mee te werken, een toewijzing van het verzoek tot beheer 
rechtvaardigen.157 De rechtbank Oost-Brabant kwam tot eenzelfde oordeel op 
basis van een betalingsachterstand (met onbekende hoogte), terwijl het vastgoed 
onbevoegd werd verhuurd.158 En de rechtbank Alkmaar stond een beroep op het 
beheersbeding toe, omdat de hypotheekgever in ernstige mate tekortschoot in de 
betalingsverplichtingen; de door de bank opgeëiste vordering bedroeg hier ruim 
€ 250.000.159 Het moge zo zijn dat zulke feiten inbeheerneming door de hypo-
theekhouder rechtvaardigen, maar nu de precieze motivering voor deze beslissin-
gen ontbreekt, kan uit deze uitspraken niet worden afgeleid welke omstandighe-
den zijn meegenomen in dat oordeel.

De vraag hoe ernstig de tekortkoming(en) van de hypotheekgever voor een ge-
slaagd beroep op een beheersbeding moet(en) zijn, kan daarom slechts in ab-
stracto worden beantwoord. Wat uit de rechtspraak volgt, is dat de gevolgen van 
een tekortkoming van de hypotheekgever voor de zekerheid van de hypotheek-
houder het meeste gewicht in de schaal leggen.160 Die zekerheid neemt af als de 
verwachte verkoopwaarde van het vastgoed afneemt. Dat betekent dat tekortko-
mingen die een negatieve invloed hebben op de verkoopwaarde relatief snel als 
ernstig kunnen worden aangemerkt. Maar uiteindelijk spelen alle omstandighe-
den een rol spelen bij de vraag of de tekortkoming ernstig is of niet.

155 Rb. Oost-Nederland 11 maart 2013, C/08/135448 KG RK 13-91 (niet gepubl.).
156 Deze aanvulling blijkt uit een tweede uitspraak van de Rechtbank Overijssel in deze kwestie: Rb. Overijssel 

31 oktober 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4160 (r.o. 3.12).
157 Hof Den Haag 3 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1157.
158 Rb. Oost-Brabant 13 augustus 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4937, JOR 2014/244.
159 Rb. Alkmaar 13 maart 2008, ECLI:NL:RBALK:2008:BC6642.
160 Uit de door Loesberg en Van Ingen gegeven voorbeelden volgt dat ook zij de mate waarin de zekerheid van de 

hypotheekhouder wordt geschaad door het tekortschieten van de hypotheekgever van doorslaggevend belang 
achten, zie Loesberg & Van Ingen 2010. Vgl. bij vruchtgebruik: Van Gaalen 2001 p. 302. Ook Heisterkamp past, 
gelet op de door hem gegeven voorbeelden, (impliciet) een dergelijke belangenafweging toe, zie Pitlo/Reehuis 
& Heisterkamp 2012, p. 486.
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In het licht van art. 3:267 BW zal daarom een tekortkoming bijvoorbeeld eerder 
als ernstig gelden als de hypotheekgever opzettelijk schade aan het onderpand 
toebrengt (mate van verwijtbaarheid), hij gedurende een langere periode onder-
houd of het doen van betalingen achterwege laat (duur van de tekortkoming), de 
hypotheekgever	achterblijft	met	zijn	financiële	verplichtingen	(zijnde	de	kern-
verplichting binnen de hypotheekrelatie) 161 of dat er sprake is van over- of onder-
waarde (omvang van de schade voor de hypotheekhouder).162 De verschillende 
omstandigheden hangen ook met elkaar samen; ook twee of meer wat minder 
ernstige tekortkomingen kunnen samen een ernstige tekortkoming opleveren. Tot 
slot kan bijvoorbeeld ook van belang zijn in hoeverre de hypotheekgever in de 
nabije toekomst weer aan zijn verplichtingen jegens de hypotheekhouder zal 
(kunnen) voldoen.163 Hierbij kunnen externe omstandigheden, zoals de krediet-
crisis, deze toekomstverwachtingen kleuren.164

Uit het voorgaande blijkt dat, in tegenstelling tot het Engelse recht, naar Neder-
lands recht niet elk verzuim met betrekking tot de technische staat van het vast-
goed de hypotheekhouder de bevoegdheid geeft om tot inbeheerneming over te 
aan. Wanneer het echter gaat om verloedering van het vastgoed, waarbij de waar-
de van het onderpand onder druk komt te staan, zal een hypotheekhouder bij een 
verzoek tot inbeheerneming niet snel nul op rekest krijgen en is het verschil tus-
sen de beide rechtsstelsels toch minder groot dan op het eerste oog lijkt. Gaat het 
daarentegen om de wens om verbeteringen aan het pand aan te brengen, nog 
voordat van een (ernstige) tekortkoming met betrekking tot het onderhoud sprake 
is, dan is er een reële kans dat het verzoek tot inbeheerneming naar Nederlands 
recht wordt afgewezen, terwijl naar Engels recht, mits contractueel goed gere-
geld, de hypotheekhouder die mogelijkheid wél heeft.

6.5.2.2	 Contractuele	definitie	‘ernstige	tekortkoming’

Partijen kunnen vooraf duidelijkheid verkrijgen over de voorwaarden voor inbe-
heerneming, als zij in de hypotheekovereenkomst vastleggen wanneer sprake is 
van een ernstige tekortkoming.165	Zo’n	bepaling	is	vergelijkbaar	met	een	opsom-
ming van events of default, zoals in Engelse hypotheekovereenkomsten gebrui-
kelijk	is.	Ook	naar	Nederlands	recht	zijn	partijen	in	beginsel	aan	zo’n	contractu-
ele opsomming gebonden,166 zeker bij commercieel vastgoed waar een 
commerciële verhouding tussen professionele partijen bestaat. Rechtszekerheid 

161	 Barkey	Wolf	noemt	het	niet	voldoen	aan	financiële	verplichtingen	in	het	kader	van	een	kredietovereenkomst	
‘evident	ernstig’.	Zie	Barkey	Wolf	2009,	p.	123	en	ook	Gerver	1994a,	p.	79.	Vgl.	bij	 erfpacht	Vonck	2013,	
p. 250, met verwijzing naar HR 10 augustus 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0673, NJ 1992/715 (Lensink/
Koppenhagen), HR 22 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2993, NJ 2000/208, m.nt. J. Hijma (Twickler) en 
HR 9 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9965.

162 Zie ook Loesberg & Van Ingen 2010, vgl. bij vruchtgebruik Van Gaalen 2001, p. 302. Dit aspect ontleent van Van 
Gaalen aan HR 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1573, NJ 1995/224 (Van Opstal/Van Miert).

163 Vgl. bij erfpacht Vonck 2013, p. 242-260, die dit ophangt aan een subsidiariteitstoets, en bij vruchtgebruik 
Mellema-Kranenburg in: GS Vermogensrecht, art. 3:221 BW, aant. 3 (online laatst bewerkt op 10 april 2015) en 
HR 9 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1578, NJ 1995/224 (Van Opstal/Van Miert).

164 Zie ook Barkey Wolf 2009, p. 122. Vgl. Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 509, met betrekking tot vrucht-
gebruik. Op basis van eerdere tekortkomingen is een vrees voor nieuwe tekortkomingen gerechtvaardigd (en dus 
een beroep op art. 3:221 BW).

165 Aldus ook Visser 2011.
166 Vgl. HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929, NJ 2015/70, m.nt. Tjong Tjin Tai (ING/De Keijzer Beheer) 

en Wibier 2015.
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staat voorop, de rechter zal slechts in uitzonderingssituaties een afspraak tussen 
partijen terzijde schuiven (zie hierna).

Voor de vraag hoe ver partijen daarin mogen gaan, kan mijns inziens aansluiting 
worden gezocht bij de heersende leer ten aanzien van opzegging van kredietover-
eenkomsten. Opzegging van een krediet leidt immers tot opeisbaarheid van de 
gehele	lening.	Behoudens	herfinanciering	zal	een	hypotheekgever	zelden	in	staat	
zijn om die lening in één keer af te lossen, waardoor een opzegging veelal uit-
mondt in verzuim van de hypotheekgever. Op grond daarvan mag de hypotheek-
houder vervolgens het hypotheekrecht uitwinnen via verkoop van het verbonden 
goed.167 Als het nu partijen vrijstaat de voorwaarden voor een executieverkoop 
zelf te bepalen, dan zouden zij mijns inziens ook de vrijheid moeten hebben om 
te bepalen onder welke voorwaarden een minder vergaand middel als inbeheer-
neming door de hypotheekhouder mag worden ingezet.168

In de bedoelde rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de opzegging 
van kredietovereenkomsten krijgen partijen inderdaad een grote mate van vrij-
heid om de tussen hen geldende regels te bepalen. Zo kan een tekortkoming die 
op het eerste oog niet ernstig lijkt, dat tóch zijn, enkel omdat zij door partijen als 
‘ernstig’	is	gekwalificeerd.169 Tjong Tjin Tai merkt met betrekking tot een con-
tractuele	opzeggingsbevoegdheid	in	kredietovereenkomsten	op:	‘Ogenschijnlij-
ke	onbeduidende	feiten	kunnen	aanleiding	zijn	voor	strenge	sancties’.170 Het ter-
zijde	 stellen	 van	 zo’n	 afspraak	 zal	 slechts	 kunnen	 worden	 gebaseerd	 op	 de	
beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.171

Naar analogie met dit uitgangspunt ten aanzien van een contractuele opzeggings-
bevoegdheid	 zou	 een	 beding	waarin	 bepaalde	 situaties	 als	 ‘ernstige	 tekortko-
ming’	worden	geduid,	in	principe	slechts	dan	buiten	toepassing	blijven	als	een	
beroep daarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
is.172 Die onaanvaardbaarheid zou kunnen zijn gelegen in de disproportionaliteit 
tussen de geconstateerde tekortkoming en de inbeheerneming. In die gevallen zal 
het verzoek van de hypotheekhouder stranden op misbruik van recht.173 Échte 
futiliteiten,	zoals	één	dag	te	laat	de	verschuldigde	rente-	of	aflossingstermijnen	
betalen, of het eenmalig niet maaien van het gras, zullen daarom niet snel leiden 
tot inbeheerneming door de hypotheekhouder.174 Ook niet als tussen partijen 
werd	overeengekomen	dat	dergelijke	tekortkomingen	als	‘ernstig’	kwalificeren.	

167 Art. 3:268 BW, zie par. 7.3.
168 Anders in het kader van erfpacht Vonck 2013, p. 250 en De Jong 1995, p. 527. De eis van ernstige tekortkoming 

ziet in die gevallen op het tenietgaan van een beperkt recht, zodat de contractvrijheid hier meer is beperkt. Zie 
hierover Struycken 2007, p. 15 e.v.

169 Vgl. de vrijheid van commerciële partijen omtrent de opzeggingsbevoegdheid van kredietovereenkomsten HR 
10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929, NJ 2015/70, m.nt. Tjong Tjin Tai (ING/De Keijzer Beheer) onder 3.

170 HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929, NJ 2015/70, m.nt. Tjong Tjin Tai (ING/De Keijzer Beheer) on-
der 3.

171 Art. 6:248 lid 2 BW.
172 Art. 6:248 lid 2 BW, zie ook Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/435. Bij deze toets past volgens vaste juris-

prudentie van de Hoge Raad terughoudendheid, zie HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2683, 
NJ 2003/591, m.nt. Vranken (Westerheide/Van Wageningen).

173 Art. 3:13 BW.
174 Vgl. Loesberg & Van Ingen 2010. Anders in het kader van erfpacht De Jong 1995 p. 527 en Vonck 2013 p. 250, 

die	menen	dat	het	‘verheffen	van	futiliteiten	tot	ernstige	tekortkomingen’	nietig	is.
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In	alle	andere	gevallen	zouden	omstandigheden	die	in	de	overeenkomst	als	‘ern-
stige	 tekortkoming’	zijn	aangemerkt,	 een	beroep	op	het	beheersbeding	van	de	
hypotheekhouder moeten doen slagen.

Een eventueel gat tussen het Nederlandse en Engelse recht kan dus grotendeels 
worden gedicht met de juiste afspraken in een kredietovereenkomst. Als contrac-
tueel	is	vastgelegd	welke	situaties	tot	‘verzuim’	of	een	‘ernstige	tekortkoming’	
leiden, dan komt het uiteindelijk in beide rechtsstelsels aan op algemene redelijk-
heidsnormen waaraan partijen jegens elkaar gehouden zijn. De Engelse zeker-
heidshouder dient te goeder trouw te handelen (in good faith). Hij moet zijn be-
voegdheid gebruiken voor het doel waarvoor zij gegeven is, zijnde het beschermen 
of executeren van zijn hypotheekrecht.175 De Nederlandse hypotheekhouder is op 
zijn beurt gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid en ook hij mag 
geen misbruik maken van zijn bevoegdheid. In dit traject strekt die bevoegdheid 
tot het beschermen van de waarde van het verhypothekeerde vastgoed. Te ver-
wachten is dat toepassing van die beginselen in de praktijk op dit punt niet tot 
heel grote verschillen zal leiden.176

6.5.3 Wijze van inbeheerneming

Inbezitneming is naar Engels recht vooral een feitelijke constatering; als een hy-
potheekhouder er blijk van geeft dat hij het management over (de verhuur van) 
het vastgoed heeft overgenomen van de hypotheekgever, dan vangt daarmee zijn 
bezit aan. Een duidelijk signaal is wanneer hij de huurders meedeelt dat hij het 
vastgoed in bezit heeft genomen en dat ze vanaf dat moment hun huur nog slechts 
bevrijdend aan hem kunnen betalen.177 Vanaf dat moment is hij verantwoordelijk 
voor het beheer en is hij ook aansprakelijk jegens de hypotheekgever als hij daar-
in tekortschiet.178

In art. 3:267 lid 1 BW is niet bepaald hoe een hypotheekhouder vastgoed in be-
heer dient te nemen. In de literatuur worden twee manieren geopperd om het 
aanvangsmoment van het beheer te bepalen. Visser staat een wijze voor ogen die 
overeenstemt met het Engelse recht. Dat betekent dat zodra de hypotheekhouder 
beheershandelingen gaat verrichten, hij geacht wordt het onderpand in beheer te 
hebben genomen. Struycken en Wijnstekers pleiten voor meer duidelijkheid: zij 
menen dat het moment van inbeheerneming gekoppeld zou moeten worden aan 
het moment waarop de beschikking van de voorzieningenrechter aan de hypo-
theekgever wordt betekend.179 Het grootste voordeel is dat het moment van beteke-
ning een concreet, scherp afgebakend moment is. Volgens hen past het bovendien 
bij de overige hypotheekbedingen; ook voor het uitvoeren van een afgiftebeding 

175 Clark e.a. 2014, p. 599-600.
176 Vanwege de sterk casuïstische aard van deze toets is, bij gebreke van identieke zaken naar Nederlands en Engels 

recht, een sluitende vergelijking niet te maken.
177 Naar Engels recht is het enkele ontvangen van de huurpenningen niet genoeg, een mededeling met de hiervoor 

genoemde strekking moet zijn uitgegaan. Zie Clark e.a. 2014, p. 607.
178 Zie hiervoor par. 3.6.
179 Struycken & Wijnstekers 2016, p. 43. Zie ook Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386.
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en een huurbeding is vereist dat de beschikking aan belanghebbenden wordt be-
tekend.180

Nu mijns inziens de inbeheerneming door de hypotheekhouder als een tenuit-
voerlegging van een rechterlijke beschikking moet worden gezien, acht ik de 
laatstgenoemde visie de juiste. Tenuitvoerlegging vereist immers op grond van 
art. 430 lid 1 Rv een betekening daarvan aan degene tegen wie de executie zich 
richt. Bij inbeheerneming is dat (meestal) de hypotheekgever. Deze methode is 
ook omwille van de rechtszekerheid te prefereren. Door de betekening als aan-
vangsmoment aan te merken, weten alle betrokkenen dat de hypotheekhouder 
vanaf dat moment het vastgoed beheert. De hypotheekhouder weet ook dat hij 
vanaf dát moment rekening en verantwoording over het gevoerde beheer ver-
schuldigd is.181

Het voorgaande neemt overigens niet weg dat, net als ik bij het onder zich nemen 
van vastgoed heb betoogd, inbeheerneming ook buiten rechte bewerkstelligd zou 
moeten kunnen worden. Als hypotheekhouder en hypotheekgever het erover 
eens zijn dat het beheer van het vastgoed bij de hypotheekhouder komt te berus-
ten, dan zou dit als een in mijn optiek evengoed als een inbeheerneming ex 
art. 3:267 lid 1 BW moeten worden beschouwd. Ook dan komt de verantwoorde-
lijkheid voor het beheer van het verhypothekeerde vastgoed bij de hypotheek-
houder te liggen, en is hij rekening en verantwoording over dat gevoerde beheer 
verschuldigd. Betekening van een (dan nog niet verkregen) machtiging is in dat 
geval niet nodig, (aantoonbare) instemming van de hypotheekgever is dan vol-
doende.

6.5.4 Omvang van de bevoegdheden met betrekking tot onder-
houd en renovatie

De waarde van commercieel vastgoed wordt vooral bepaald door de te verwach-
ten toekomstige huurinkomsten.182 Het is daarom belangrijk dat het vastgoed 
aantrekkelijk blijft voor huurders. Een belangrijke factor die de verhuurbaarheid 
in gevaar brengt, is de afnemende (technische) kwaliteit van een gebouw. Huur-
ders zitten nu eenmaal niet te wachten op gebreken aan het pand waarin zij ge-
huisvest zijn. Deugdelijk onderhoud is daarom essentieel voor de waarde van dat 
vastgoed.

Een Engelse hypotheekhouder heeft op dit punt als bezitter van het vastgoed 
vergaande mogelijkheden. De meeste onderhoudswerkzaamheden en investerin-
gen zijn geoorloofd. Hij mag echter in beginsel niet de bestemming van het vast-
goed wijzigen, want hij moet het verhypothekeerde in dezelfde staat aan de hy-
potheekgever kunnen teruggeven wanneer die laatste gebruik maakt van zijn 
lossingsrecht. Dat betekent overigens niet dat dit geheel buiten de mogelijkheden 

180 Art. 555 Rv.
181 Zie hierna par. 6.5.6.
182 De huurovereenkomsten gaan op grond van art. 7:226 BW mee over op de (executie)koper van het vastgoed.
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van een Engelse hypotheekhouder valt; via bewind kan hij een bestemmingswij-
ziging wel degelijk realiseren.183

Voor overige onderhoudswerkzaamheden die de Engelse hypotheekhouder na 
inbezitneming wil verrichten, zit het venijn in de staart: als hij zoveel kosten voor 
onderhoud en verbetering maakt dat de hypothecaire vordering buitensporig op-
loopt en het lossingsrecht van de hypotheekgever in gevaar komt, dan loopt hij 
het risico dat de gemaakte kosten voor eigen rekening blijven. Hierdoor zullen 
hypotheekhouders over het algemeen terughoudend omgaan met het uitoefenen 
van deze bevoegdheid.

In deze paragraaf wordt beschouwd in hoeverre de Nederlandse hypotheekhou-
der inhoudelijk vergelijkbare mogelijkheden heeft om onderhoudswerkzaamhe-
den te verrichten (par. 6.5.4.1), verbeteringen aan het vastgoed aan te brengen 
(6.5.4.2) en het vastgoed te slopen (6.5.4.3). Ook wordt stilgestaan bij de moge-
lijkheid om de beheersbevoegdheid in de hypotheekakte uit te breiden 
(par. 6.5.4.4). Het kostenaspect van deze werkzaamheden komt in de volgende 
paragraaf aan de orde.

6.5.4.1	 Herstel	en	onderhoud

In par. 6.5.1 heb ik beheer in de zin van art. 3:267 lid 1 BW omschreven als alle 
handelingen die passen binnen de normale exploitatie van vastgoed, voor zover 
zij kunnen bijdragen aan het terugbetaald krijgen van de hypothecaire vordering. 
Een belangrijk onderdeel van de exploitatie van commercieel vastgoed is het 
technisch onderhouden van het pand. Dit houdt de verhuurbaarheid op peil, zodat 
de waarde van het vastgoed behouden blijft.184

Om een idee te krijgen van de concrete handelingen die onder technisch onder-
houd vallen, kan worden gekeken naar het vastgoedmanagement. Hieruit volgt 
dat technisch beheer bestaat uit zowel correctief185 als preventief onderhoud.186 
Met inbeheerneming ex art. 3:267 BW haalt de hypotheekhouder aldus de be-
voegdheid naar zich toe om reparaties te (laten) verrichten en om maatregelen te 
nemen om gebreken aan het vastgoed te voorkomen.187 Praktisch gezien komt dit 
neer op bijvoorbeeld het houden van inspecties, het uitvoeren van planmatig on-
derhoud, het verhelpen van storingen aan installaties, het vervangen van daken of 
dakpannen en het verhelpen van gebreken aan bijvoorbeeld hang-en-sluitwerk, 
goten, muren en kozijnen.188 Daarnaast wordt ook het serviceonderhoud wel on-
der technisch beheer begrepen. Dit gaat hoofdzakelijk om dienstverlening aan 
huurders op het gebied van schoonmaak, beveiliging, onderhoud van groenvoor-

183 De hypotheekgever is er in de hypotheekakte mee akkoord gegaan dat hij ter zake van die werkzaamheden wordt 
vertegenwoordigd door een bewindvoerder.

184 Van Beukering 2011, p. 271. Ook in de beperkte opvatting van de hypothecaire beheersbevoegdheid behoort het 
technisch onderhoud tot de beheershandelingen van de hypotheekhouder, nu deze strekt tot behoud of vermeer-
dering van waarde.

185 Van Beukering 2011, p. 227.
186 Een verdere onderverdeling is mogelijk, bijvoorbeeld mutatie-onderhoud dat uitgevoerd wordt bij wisseling van 

huurders. Het voert echter te ver hierop verder in te gaan. Zie Vermeulen en Van Hooydonk p. 190.
187 Van Beukering 2011, p. 227.
188 Van Beukering 2011, p. 232 en 271.
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zieningen en afvalverwerking.189 Zijn er voor bepaalde werkzaamheden onder-
houds- en servicecontracten afgesloten, dan kan bijvoorbeeld ook coördinatie 
hiervan en het houden van toezicht daarop tot het technisch beheer van een ge-
bouw worden gerekend.190

Voor het verrichten van deze werkzaamheden moet een hypotheekhouder derden 
inschakelen en met hen overeenkomsten aangaan.191 Voor het Nederlandse recht 
wordt aangenomen dat hij zulke overeenkomsten in eigen naam, maar voor reke-
ning van de hypotheekgever sluit.192 Het uitoefenen van de wettelijke beheersbe-
voegdheid van art. 3:267 lid 1 BW biedt op die manier een rechtsgrond om de 
gemaakte kosten op de hypotheekgever te verhalen (zie hierna par. 6.5.6).193

Een relevante vraag die speelt bij inbeheerneming is in hoeverre de Nederlandse 
hypotheekhouder gebonden is aan lopende onderhoudscontracten, dat wil zeg-
gen: contracten die de hypotheekgever met betrekking tot het vastgoed was aan-
gegaan. Mogelijk zal de hypotheekhouder die willen beëindigen, bijvoorbeeld 
omdat hij ontevreden is over het gevoerde onderhoud (hij neemt het beheer niet 
voor niets over) of omdat hij met hem bekende partijen onder de door hem ge-
wenste voorwaarden wil contracteren.

In	beginsel	valt	het	beëindigen	van	dergelijke	contracten	onder	het	begrip	‘be-
heer’.	Ten	 eerste	 is	 het	 iets	wat	 tot	 de	 ‘normale	 exploitatie’	 van	 commercieel	
vastgoed kan worden gerekend. Daarnaast kan voor deze constatering steun wor-
den gevonden in de regeling omtrent beheer bij vruchtgebruik. Anders dan bij het 
hypotheekrecht is de beheersbevoegdheid van de vruchtgebruiker wél in de wet 
uitgewerkt. Die regeling kan daarom bij de invulling van hypothecair beheer 
dienst doen als spoorboekje, voor zover de aard van het hypotheekrecht zich 
daartegen niet verzet.194 Met betrekking tot de bevoegdheid van de vruchtgebrui-
ker tot het opzeggen of ontbinden van overeenkomst bepaalt art. 3:210 lid 2 BW:

‘2.	Tenzij	bij	de	vestiging	anders	is	bepaald,	is	hij	(de	vruchtgebruiker,	toev.	SvB)	tot	ontbinding	
en opzegging van overeenkomsten slechts bevoegd, wanneer dit tot een goed beheer dienstig kan 
zijn.’

Het opzeggen of ontbinden van lopende overeenkomsten kán dus dienstig zijn 
aan goed beheer en als dat zo is, dan is de vruchtgebruik/beheerder daartoe be-
voegd.	De	cruciale	vraag	die	evenwel	onbeantwoord	blijft,	is	wat	dat	‘goed	be-

189 Van Beukering 2011, p. 272-273, en Vermeulen & Wieman, p. 123.
190 Van Beukering 2011, p. 271.
191 Vergelijk art. 3:207 lid 2 BW over beheer bij vruchtgebruik.
192 Gerver 1994a, p. 78. Deze gedachte is ontleend aan de visie van Groefsema, zie Groefsema 1993. Anders voor 

huurovereenkomsten: Struycken & Wijnstekers 2016, p. 42. Zij menen dat in het kader van verhuur de hypo-
theekhouder als direct vertegenwoordiger van de hypotheekgever mag optreden (zie verder hfdst. 7). Deze visie 
wordt onderschreven door Van Mierlo, zie Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386.

193 Vgl. art. 7:601 lid 3 BW bij bewaarneming: de bewaargever is gehouden de aan de bewaring verbonden onkosten 
te vergoeden.

194 Zie art. 3:207 e.v. BW. Over de analoge toepassing van de bepalingen van vruchtgebruik merkte Langemeijer in 
de conclusie bij HR 26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9132, NJ 2005/180, m.nt. Kortmann (Deutsche Hy-
pothekenbank/De Liagre Böhl)	op:	‘bij	onzekerheid	over	de	reikwijdte	van	de	beheersbevoegdheden	de	bepalin-
gen voor vruchtgebruik overeenkomstig kunnen worden toegepast, tenzij de aard van het hypotheekrecht zich 
hiertegen	verzet.’	(ECLI:NL:PHR:2002:AD9132).
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heer’	dan	eigenlijk	inhoudt.	Of,	als	deze	bevoegdheid	wordt	vertaald	naar	hypo-
thecair	beheer,	wat	‘goed	hypothecair	beheer’	inhoudt.

Op dit punt wordt duidelijk dat de keuze voor een beperkte of ruime opvatting 
van de ratio van beheer verschil maakt. In de visie van onder meer Visser en Van 
Mierlo, die uitgaan van de beperkte opvatting waarbij beheer slechts mag zien op 
de waarde van het vastgoed, zal een hypotheekhouder niet snel bevoegd zijn lo-
pende contracten te beëindigen. Die bevoegdheid blijft beperkt tot overeenkom-
sten waarvan de uitvoering (of juist het gebrek daaraan) een bedreiging vormt 
voor de waarde van het vastgoed (het beëindigen strekt tot behoud van waarde), 
of wanneer de door de hypotheekhouder geselecteerde partijen het onderhoud tot 
een hoger niveau weten te tillen (het beëindigen strekt tot vermeerdering van 
waarde).

Ik zou hier echter een stap verder willen gaan. Beheer ziet mijns inziens immers 
ook op het behalen van een beter exploitatieresultaat. Dus als de hypotheekhou-
der de exploitatiekosten kan drukken door zelf, tegen gunstigere voorwaarden, 
service- en onderhoudscontracten te sluiten, dan is hij daar naar mijn mening toe 
bevoegd (en zelfs verplicht). Ervan uitgaande dat de hypotheekhouder de huurin-
komsten uit het pand mag innen en verrekenen met de beheerskosten en de hypo-
thecaire vordering,195 kan het beëindigen van die overeenkomsten op die manier 
bijdragen aan het terugbetaald krijgen van die vordering. Hierdoor valt het beëin-
digen van onderhoudscontracten omwille van het omlaag brengen van de exploi-
tatiekosten onder de door mij voorgestane omschrijving van hypothecair beheer.

De hypotheekhouder is bij het beëindigen van lopende contracten mijns inziens 
echter	wél	gebonden	aan	de	beëindigingsmogelijkheden	die	de	betreffende	con-
tracten bieden.196 Het is niet aannemelijk dat een hypotheekhouder in dat opzicht 
een ruimere bevoegdheid heeft dan de hypotheekgever zelf. Dat betekent dat als 
hij een overeenkomst wil opzeggen, die overeenkomst hem daartoe de mogelijk-
heid moeten bieden, terwijl voor bijvoorbeeld ontbinding de wettelijke vereisten 
moeten zijn vervuld.197 Het is daarom voor een hypotheekhouder zinvol om met 
de hypotheekgever afspraken te maken over de door hem te sluiten duurovereen-
komsten, zodat inbeheerneming door de hypotheekhouder als beëindigingsgrond 
daarin wordt opgenomen.

Om eventuele onzekerheid op dit punt verder uit te sluiten kan de hypotheekhou-
der bij het vestigen van het hypotheekrecht ook een zogeheten duty of care agree-

195 Op de hier veronderstelde innings- en verrekeningsbevoegdheid van de hypotheekhouder kom ik in par. 8.2 en 
8.4 nog uitvoerig terug.

196	 Dit	speelt	bijvoorbeeld	een	grote	rol	bij	aanbestedingen,	zie	hierover	in	het	licht	van	projectfinanciering	bijvoor-
beeld Van Ee 2015.

197 Art. 6:265 BW.
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ment aangaan.198 Dit is een driepartijenovereenkomst tussen hypotheekhouder, 
hypotheekgever én vastgoedmanager.199 De bedoeling van deze meerpartij-
enovereenkomst	is	dat	er	een	directe	contractuele	relatie	ontstaat	tussen	de	finan-
cier en de vastgoedmanager, waarbij de vastgoedmanager zich (ook) jegens de 
hypotheekhouder verbindt om het onderpand zorgvuldig te beheren. Komt hij die 
verplichting niet na, dan kan de hypotheekhouder conform de normale regels van 
contractenrecht de overeenkomst ontbinden en eventuele schade op de vastgoed-
manager verhalen.200 Doordat hij zelf partij is bij de overeenkomst, heeft hij daar-
voor de beheersbevoegdheid niet eens nodig en hoeft hij ook niet langs de rechter 
voor een machtiging om dit resultaat te bereiken.

Tot slot lijkt de vraag gerechtvaardigd of een hypotheekhouder eigenlijk wel tot 
beëindiging van lopende overeenkomsten hoeft over te gaan als hij het vastgoed 
in beheer neemt. Naar Engels recht lijkt men de relatieve werking van de onder-
houdscontracten die de hypotheekgever heeft gesloten voorop te stellen: de En-
gelse hypotheekhouder zou deze contracten waarbij hij geen partij is dan kunnen 
negeren.201 Hij schakelt na inbezitneming die partijen in die hem goeddunken en 
hoeft zich aan de bestaande contracten niets gelegen te laten liggen. De hypo-
theekgever is, als contractspartij, verantwoordelijk voor de afwikkeling van deze 
oude contracten.

Zo’n	zelfde	redenering	acht	ik	ook	voor	het	Nederlandse	recht	verdedigbaar.202 
Ook naar Nederlands recht hebben de door de hypotheekgever gesloten onder-
houdscontracten in beginsel slechts relatieve werking, zodat de hypotheekhouder 
daaraan niet gebonden is. De beheersbevoegdheid van de hypotheekhouder heeft 
daarentegen juist wél derdenwerking, de hypotheekhouder kan haar ook tegen-
werpen aan partijen die bij het vestigen van het hypotheekrecht niet betrokken 
waren.203 Hieronder vallen mijns inziens ook degenen met wie de hypotheekge-
ver een overeenkomst met betrekking tot het vastgoed had gesloten. Zij dienen 
met de mogelijkheid van inbeheerneming rekening te houden en zullen moeten 

198	 Van	’t	Hooft	2016,	p.	16	en	RICS	information	paper,	p.	3	e.v.	Een	hypotheekhouder	kan	bijvoorbeeld	bij	een	
bouwproject ook rechtstreeks betrokken raken via DBFMO-contracten (Design, Build, Finance, Maintain and 
Operate)	of	daarmee	vergelijkbare	(geïntegreerde)	contracten.	De	verhaalsmogelijkheden	voor	de	financier	wor-
den	in	die	contracten	vaak	beperkt,	in	ruil	voor	scherp	toezicht	van	de	financier	op	de	bedrijfsvoering	binnen	een	
speciaal daartoe opgerichte vennootschap (SPV). Bij deze samenwerkingsvorm bepaalt daarom vooral het con-
tract zelf welke handelingsruimte hypotheekhouders op het gebied van beheer (en verhaal) hebben. Zie over 
DBFMO-contracten onder meer Van Cassel-Van Zeeland 2013, Klijn 2010 en Koolhuizen & Te Brake 2015 en 
over alternatieve geïntegreerde contracten Chao 2017.

199	 Van	’t	Hooft	2016,	p.	25.
200 De overeenkomst bevat ook een verplichting voor de vastgoedmanager om zich tegen dergelijke aanspraken te 

verzekeren.	Zie	over	eventuele	specifieke	moeilijkheden	 in	het	 licht	van	opzegging	en	ontbinding	van	zulke	
overeenkomsten Tjong Tjin Tai 2017.

201 Enkele Engelse juristen hebben mij desgevraagd laten weten dat zij van dit uitgangspunt uitgaan, ik heb hiervoor 
geen ondersteunende literatuur of rechtspraak kunnen vinden.

202 Vgl. Barkey Wolf 2009, p. 123.
203 De hypotheekakte met daarin een beheersbeding wordt opgenomen in de openbare registers en is derhalve ken-

baar voor derden.
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accepteren dat zij door een hypotheekhouder aan de kant geschoven worden.204 
Een andere uitkomst zou de beheersbevoegdheid enigszins uithollen. Het vast-
goedbeheer zou immers feitelijk niet kunnen verbeteren als de hypotheekhouder 
gehouden is om alle lopende service- en onderhoudscontracten te continueren.205

6.5.4.2	 Verbeteringen

Voor het behoud van de waarde van commercieel vastgoed kunnen behalve her-
stelwerkzaamheden ook investeringen nodig zijn. Gedacht kan worden aan klei-
ne investeringen, zoals een upgrade of facelift zoals het moderniseren van de 
entree van een kantoorpand of het vernieuwen van de gevel of het sanitair. Met 
name verduurzaming is in de huidige tijd een gewenste en soms zelfs verplichte 
investering, waarbij bijvoorbeeld zonnepanelen worden geplaatst of andere ener-
giebesparende maatregelen worden genomen.206 Nog een stap verder gaat trans-
formatie waarbij een pand een nieuwe bestemming krijgt, zoals het ombouwen 
van overbodig geworden kantoorpanden naar woonruimte.207 Deze maatregel is 
momenteel populair vanwege de vele leegstand van kantoorruimte, en zij wordt 
zelfs door de overheid ondersteund.208

De gedachte dat beheer in de zin van art. 3:267 BW ruimte biedt voor investerin-
gen wordt in de Nederlandse literatuur omarmd.209 Beheershandelingen omvatten 
tevens investeringen die toekomstige exploitatie van het goed mogelijk maken. 
De wetgever noemde in de memorie van toelichting bij de Wet executieveilingen 
2015 als voorbeelden renovatie en verbouwing. En Struycken en Wijnstekers 
schrijven bijvoorbeeld over uitgebreide value enhancement programs die de hy-
potheekhouder op basis van zijn beheersbevoegdheid zou kunnen uitrollen.210 
Een belangwekkende vraag is dan wel hoe ver de hypotheekhouder mag gaan 

204 Tenzij de hypotheekhouder misbruik maakt van die bevoegdheid zoals bedoeld in art. 3:13 BW. Een alternatieve, 
verbintenisrechtelijke norm voor het handelen van de hypotheekhouder volgt uit de arresten over samenhangen-
de overeenkomsten, m.n. HR 3 mei 1946, NJ 1946/323 (Staat/Degens), HR 24 september 2004, 

 ECLI:NL:HR:2004:AO9069, NJ 2008/587, m.nt. Du Perron (Vleesmeesters/Alog) en HR 14 juli 2017, 
 ECLI:NL:HR:2017:1355, NJ 2017/364, m.nt. Tjong Tjin Tai (Vissers/Compaen). Hieruit vloeit voort dat de 

hypotheekhouder bij de wijze waarop hij uitvoering aan de overeenkomst met de hypotheekgever geeft (het 
beheren van het vastgoed) de belangen van bepaalde derden (waaronder de contractanten van de hypotheekge-
ver) niet volledig mag negeren (vgl. de conclusie bij het arrest van A-G Valk onder nr. 2.7 en 2.8, 

 ECLI:NL:PHR:2017:428). Een van de relevante aspecten voor het aannemen van onrechtmatig handelen is of de 
derde er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat zijn belangen door de contractspartij (hier de hypotheekhouder) 
zouden worden ontzien (conclusie onder nr. 2.7). Daarvan is bij hypothecair beheer mijns inziens slechts in uit-
zonderlijke gevallen sprake, zodat reeds hierom onrechtmatig handelen door de hypotheekhouder niet snel mag 
worden aangenomen. Vgl. in meer algemene zin de situatie zoals door Tjong Tjin Tai beschreven in par. 3, onder 
b, in zijn annotatie bij laatstgenoemde arrest.

205 Behoudens de hiervoor genoemde gevallen waarin de overeenkomsten zelf voorzien in een opzeggingsmogelijk-
heid, of de overeenkomst op grond van ontbinding kan worden beëindigd.

206 In 2023 moeten alle kantoorpanden minimaal energielabel C hebben, zie Kamerstukken II 2016/17, 30196, 
nr. 485 (Kamerbrief Blok).

207 Dit onderwerp mag sinds begin van deze eeuw al rekenen op belangstelling in de Tweede Kamer. Zie bijvoor-
beeld Kamerstukken II 2005/06, 30300 XI, nr. 127: Plan van aanpak voor het ombouwen van leegstaande kanto-
ren tot woonruimte met verwijzing naar Kamerstukken II 2004/05, 29800, XI, nr. 69 en 129.

208 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft samen met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten het Expertteam Kantoortransformatie opgericht. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
leegstand-kantoren/inhoud/transformatie-van-kantoren. (laatst geraadpleegd op 2 maart 2017).

209 Vgl. bij vruchtgebruik Parl. Gesch. Boek 3 p. 650, waarin de wetgever het aanbrengen van verbeteringen noemt 
als beheershandeling in de zin van art. 3:207 BW. Struycken & Wijnstekers 2016, p. 42-43.

210 Struycken & Wijnstekers 2016, p. 42-43.
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met het doorvoeren van verbeteringen in het kader van zijn beheersbevoegdheid 
ex art. 3:267 BW.

Als alle handelingen die strekken tot behoud en/of vermeerdering van de waarde 
van het verhypothekeerde vastgoed zijn toegestaan, zoals Van Mierlo beheershan-
delingen omschrijft,211 dan kunnen daaronder alle investeringen vallen die hier-
boven zijn genoemd. Dat zou betekenen dat de Nederlandse hypotheekhouder 
zelf juist méér mag dan de Engelse, nu de Engelse hypotheekhouder gedurende 
zijn bezit gebonden is aan de bestemming die de hypotheekgever aan het vast-
goed gegeven had: een mouterij is geen ijzerloods en op braakliggend terrein 
mag een hypotheekhouder niks bouwen.212 Zoals hiervoor opgemerkt, komt deze 
Engelse regel voort uit het lossingsrecht van de hypotheekgever, dat het bezit van 
de hypotheekhouder in potentie tijdelijk maakt.

Aan de Nederlandse hypothecaire beheersbevoegdheid kleeft mijns inziens een-
zelfde beperking.213 Deze wordt niet in verband gebracht met het lossingsrecht 
van de hypotheekgever, maar direct met diens eigendomsrecht en de inbreuk die 
het handelen van de hypotheekhouder daarop kan maken.214 Ook bij andere be-
perkte rechten die een vorm van beheer kennen, wordt een zó vergaande inbreuk 
op dat eigendomsrecht niet zonder meer toegestaan.215 Zo is bijvoorbeeld bij 
vruchtgebruik in de wet bepaald dat de vruchtgebruiker, die het beheer over de 
goederen voert, niet bevoegd is om zonder toestemming van de eigenaar of rech-
ter wijzigingen in de bestemming van die goederen aan te brengen, ook niet als 
dat ten voordele van de eigenaar zou strekken.216 Ik meen hierachter eenzelfde 
gedachte te ontwaren als die ten grondslag ligt aan het Engelse lossingsrecht van 
de hypotheekgever (equity of redemption). Het vruchtgebruik is in principe een 
‘tijdelijk’	recht	met	betrekking	tot	andermans	goed	en	de	eigenaar	moet	bij	het	
einde van het vruchtgebruik zijn eigendom weer in dezelfde staat terug kunnen 
krijgen als waarin hij het aan de vruchtgebruiker heeft afgestaan.

Ook hypothecair beheer is in principe tijdelijk. De mogelijkheid bestaat dat de 
hypotheekgever,	via	herfinanciering,	de	hypothecaire	vordering	weet	af	te	lossen	
en daarmee het hypotheekrecht (alsook de beheersbevoegdheid) teniet laat 
gaan.217 Daarbij past niet dat de hypotheekhouder de bestemming van het vast-
goed in de tussentijd heeft gewijzigd, en de eigenaar bijvoorbeeld in plaats van 
een kantoorpand een studentencomplex zou moeten gaan exploiteren.218 Dit pleit 
ervoor om ook bij hypothecair beheer bestemmingswijzigingen niet zonder in-
stemming van de eigenaar of rechter toe te staan.

211 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386.
212 Zie hiervoor par. 3.5.2 en de aldaar besproken zaken Southwell v Roberts (1940) 63 CLR 581 en Moore v Painter 

(1842) 6 Jur 903.
213 Vgl. Wolters 2011, par. 4.2.
214 Zie Loesberg & Van Ingen 2010.
215 Zie bij vruchtgebruik art. 3:208 BW en erfpacht 5:89 BW.
216 Art. 3:208 BW, zie Parl. Gesch. Boek 3 p. 649; bij erfpacht geldt een vergelijkbare regel: art. 5:89 BW, met dien 

verstande dat art. 5:89 BW niet de optie geeft dat de rechter de erfpachter machtigt tot bestemmingswijziging.
217 Art. 3:269 BW. Een andere manier waarop het beheer eindigt, is door executieverkoop van het vastgoed.
218 Zie ook Loesberg & Van Ingen 2010.
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Naar mijn idee ligt deze beperking van de hypothecaire beheersbevoegdheid bo-
vendien	ook	al	besloten	in	de	algemeen	aanvaarde	definitie	van	beheer	als	‘nor-
male exploitatie’ van een goed. Met normaal wordt mijns inziens bedoeld dat de 
exploitatie die handelingen omvat die gelet op de aard en bestemming van de 
zaak voor de exploitatie daarvan gebruikelijk zijn.219 Dat betekent dat een auto 
anders geëxploiteerd wordt dan commercieel vastgoed (aard van de zaak) en een 
winkelcentrum anders dan een kantoorpand (bestemming). In deze uitleg past 
niet dat de hypotheekhouder de functie of bestemming van het vastgoed zomaar 
wijzigt, ook niet als daardoor de waarde van dat vastgoed zou toenemen.220

Het voorgaande neemt niet weg dat, zowel naar Nederlands als Engels recht, een 
hypotheekhouder ruime mogelijkheden heeft om zijn beheersbevoegdheid aan te 
wenden voor het opknappen (en moderniseren of verduurzamen) van vastgoed, 
waardoor een hogere verkoopopbrengst kan worden behaald. Mits de hypotheek-
houder bereid is om in het vastgoed te investeren, want voor het terugbetalen van 
de investeringskosten zal hij meestal afhankelijk zijn van de uiteindelijk te reali-
seren verkoopopbrengst.221

6.5.4.3	 Slopen

Als bezitter is een Engelse hypotheekhouder bevoegd om bestaande panden te 
slopen en deze te herbouwen. Die nieuwe panden kunnen dan executoriaal wor-
den verkocht, of de exploitatie daarvan wordt door de hypotheekhouder voortge-
zet	(hoofdstuk	8).	Sloop	en	herbouw	is	zo	in	zekere	zin	de	meest	vergaande	‘in-
vestering’	die	een	Engelse	hypotheekhouder	in	onroerend	goed	kan	doen.

In de Nederlandse literatuur wordt het slopen van vastgoed meestal als voorbeeld 
genoemd van een handeling die niet als beheershandeling kan worden aange-
merkt. Dit is ingegeven door het Deutsche Hypothekenbank/De Liagre Böhl-ar-
rest, waarin een hypotheekhouder het voornemen had om kantoorpanden te slo-
pen.222	 Hij	 had	 hiervoor	 een	 fiscaal	 motief:	 door	 de	 grond	 als	 bouwgrond	 te	
verkopen, zou de omzetbelasting ten laste van de failliete hypotheekgever ko-
men. De curator van de hypotheekgever verzette zich hier echter tegen. Hij be-
toogde dat sloop van vastgoed niet onder beheer in de zin van art. 3:267 BW valt, 
zodat een hypotheekhouder ondanks een geslaagd beroep op het beheersbeding 
daartoe niet bevoegd is.

De Hoge Raad volgt de curator in zijn standpunt. Hij zoekt daarbij aansluiting bij 
de eerder al aangestipte gemeenschapsregeling van Boek 3 BW, die beheershan-
delingen	definieert	als	alle	handelingen	die	aan	de	normale	exploitatie	van	het	

219 Vgl. de bevoegdheid van de vruchtgebruiker ex art. 3:207 lid 1 BW; hij is bevoegd de zaak te ge- en verbruiken 
overeenkomstig de aard van het goed en de ten aanzien van het ge- en verbruik bestaande plaatselijke gewoon-
ten. Van Gaalen voegt hieraan de bestemming van de zaak toe, zie Van Gaalen 2001, p. 266-267.

220 Zie ook Loesberg & Van Ingen 2010. Vgl. ook het verbod tot bestemmingswijziging van de in vruchtgebruik 
gegeven zaak in art. 3:208 lid 1 BW.

221 De ongedekte restvordering op de hypotheekgever is niet heel waardevol, zie par. 3.5.
222 HR 26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9132, NJ 2005/180, m.nt. Kortmann (Deutsche Hypothekenbank/De 

Liagre Böhl).
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goed dienstig kunnen zijn.223	Het	(met	een	fiscaal	motief)	slopen	van	alle	opstal-
len valt daar niet onder, zodat de hypotheekhouder zich daarvan diende te ont-
houden. Of de handeling al dan niet bijdroeg aan de waarde van het vastgoed, is 
in de procedure niet aan de orde geweest.

Er zijn echter ook gevallen denkbaar waarin sloop wél tot de normale exploitatie 
van	vastgoed	kan	behoren.	Als	zo’n	normale-exploitatiehandeling	dan	ook	nog	
strekt tot terugbetaling van de hypothecaire vordering, dan kan zij als beheershan-
deling in de zin van art. 3:267 BW worden aangemerkt.224 Kortmann noemt als 
voorbeeld de sloop van een lekkende tank met gevaarlijke vloeistof of een bijna 
instortende schoorsteen.225 Het gaat in die voorbeelden om maatregelen die nodig 
zijn om veilig gebruik van het vastgoed te waarborgen en verdere schade te voor-
komen. Dit lijken mij zelfs beheershandelingen bij uitstek, waartoe de hypo-
theekhouder op grond van zijn zorgplicht (zie hierna par. 6.5.5) zelfs gehouden 
is.

Van sloop en herbouw, zoals deze onder het Engelse recht is toegestaan, kan 
mijns inziens echter moeilijk worden gezegd dat het onder de normale exploitatie 
van het vastgoed valt. Met de sloop wordt de exploitatie van het oude pand be-
eindigd, en de exploitatie van het nieuwe pand begint zodra dat afgebouwd en 
verhuurbaar is. Van normale exploitatie of het voortzetten daarvan is in zulke 
situaties geen sprake. Daarom kan dit naar mijn mening niet onder het Neder-
landse	begrip	van	‘beheer’	worden	gebracht.	Daarbij	laat	ik	eventuele	auteurs-
rechtelijke kwesties die aan het slopen van vastgoed in de weg kunnen staan nog 
buiten beschouwing.226

6.5.4.4	 Contractuele	specificatie	beheersbevoegdheid

In de vorige paragrafen is besproken dat het wettelijke beheerbegrip van art. 3:267 
BW onderhoudswerkzaamheden en bepaalde renovatiewerkzaamheden omvat. 
De beheersbevoegdheid wordt echter in de praktijk meestal in de algemene voor-
waarden uitgewerkt.227	Zo’n	lijst	dient	ter	invulling	en	verduidelijking,228 tenein-
de geen misverstand te krijgen over wat partijen onder beheer verstaan.229 Dit 
voorkomt wellicht een gang naar de rechter als hypotheekgever en hypotheek-
houder het op enig moment met elkaar oneens worden over een handeling die de 
hypotheekhouder als beheerder wil verrichten. Een interessante vraag is evenwel 
of partijen handelingen die buiten de normale exploitatie van vastgoed vallen, 
zoals de hierboven besproken herontwikkeling of sloop van het vastgoed, op 

223 Art. 3:170 BW.
224 In de beperkte opvatting van beheer gaat het dan om sloop die nodig is voor behoud van de waarde van het 

vastgoed.
225 Zie Kortmann in zijn annotatie bij het arrest.
226 Art. 25 lid 1 onder d Auteurswet en art. 3:13 BW. Zie HR 6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN7830, 

BR 2004/79, m.nt. Adriaansens (Jelles/Zwolle). Zie in de lagere rechtspraak bijvoorbeeld Hof Arnhem 
2 juli 2002, ECLI:NL:GHARN:2002:AE4993, Hof Amsterdam 10 juli 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX3145 
en Rb. Noord-Holland 30 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9878.

227 Loesberg & Van Ingen 2010, Huijgen 2018, nr. 13. Zie ook Barkey Wolf 2009 en Gerver 1994a, p. 78.
228 Struycken & Wijnstekers 2016.
229 Gerver 1994a, p. 78.
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deze manier onder de beheersbevoegdheid van art. 3:267 lid 1 BW kunnen bren-
gen.

In de interne rechtsverhouding tussen de hypotheekhouder en de hypotheekgever 
staat de contractsvrijheid voorop. Niet valt in te zien waarom een contractuele 
bepaling	waarbij	 een	hypotheekhouder	 ‘buitenwettelijke	beheerbevoegdheden’	
bedingt tussen partijen onderling ongeldig zou zijn. Een dergelijk beding zou 
bovendien kunnen worden versterkt met een volmacht of lastgeving door de hy-
potheekgever, zodat de hypotheekhouder indien gewenst in naam en voor reke-
ning van de hypotheekgever kan optreden. De grondslag voor zijn handelen is in 
deze gevallen echter de overeenkomst, het valt niet onder zijn wettelijke beheers-
bevoegdheid van art. 3:267 BW.

Zonder volmacht of lastgeving kan de hypotheekhouder een contractuele uitbrei-
ding van de wettelijke beheersbevoegdheid daarom niet tegen derden inroepen. 
Dit zit hoofdzakelijk in het gesloten karakter van goederenrechtelijke rechten. 
Partijen zijn daarbinnen niet vrij om een andere inhoud aan een recht te geven 
dan	 het	 volgens	 de	 betreffende	wetsbepalingen	 heeft.230 Struycken verwijst in 
zijn dissertatie in dit verband naar de volgende overweging van de wetgever bij 
art. 3:201 BW omtrent vruchtgebruik. Deze overweging van de wetgever is een 
reactie op de destijds bestaande praktijk waarin de bevoegdheden van een vrucht-
gebruiker pleegde te worden verruimd.231 De wetgever zet zijn vraagtekens bij de 
geldigheid van die akten en merkt op:232

‘Men	kan	niet	willekeurig	nieuwe	zakelijke	rechten	scheppen.	Geeft	men	aan	iemand	meer	be-
voegdheden	dan	die	krachtens	de	definitie	van	het	vruchtgebruik	daarin	besloten	liggen,	dan	is	
dit voor de wet een ander recht dan vruchtgebruik, dat niet vrijelijk in het leven kan worden ge-
roepen.’

Als deze redenering op vergelijkbare wijze wordt toegepast op de beheersbe-
voegdheid als onderdeel van het goederenrechtelijke hypotheekrecht, dan leidt 
dat tot de conclusie dat het partijen niet vrijstaat om méér bevoegdheden dan die 
die	krachtens	de	definitie	van	beheer	daarin	besloten	liggen	aan	de	hypotheek-
houder toe te kennen. Het wettelijke beheerbegrip kan dus niet contractueel wor-
den opgerekt.233 Een overeengekomen sloop- of herontwikkelingsbevoegdheid, 
die meestal niet als beheershandeling kan worden aangemerkt, geldt daarom al-
leen tussen de hypotheekhouder en hypotheekgever onderling.

Een situatie waarin de gevolgen hiervan voor de hypotheekhouder voelbaar wor-
den, is in het faillissement van de hypotheekgever.234 Naar zowel Engels als Ne-

230 Struycken 2007, p. 19.
231	 Uitbreiding	van	de	rechten	van	de	vruchtgebruiker	 is	uiteindelijk	mogelijk	gemaakt	door	de	beperking	‘mits	

zorge	dat	de	zaak	zelve	in	stand	blijve’	uit	de	wettekst	te	schrappen.
232 Parl. Gesch. Boek 3 p. 642.
233	 Zie	ook	Struycken	en	Wijnstekers	die	opmerken	dat	partijen	bij	de	specificatie	‘binnen	de	grenzen	van	de	wet’	

moeten blijven. Struycken & Wijnstekers 2016.
234 Een ander geval is bij overdracht van de verhypothekeerde zaak; de hypotheekhouder zal deze bevoegdheden in 

beginsel niet kunnen inroepen tegen de derde-verkrijger. Het Engelse recht kent voor die situatie een tamelijk 
complexe clogs and feathers-regel, die hier niet verder zal worden behandeld.
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derlandse recht geldt in faillissement de regel dat een hypotheekhouder zijn recht 
kan uitoefenen alsof er geen faillissement is.235 Het Engelse recht maakt daarbij 
echter géén onderscheid tussen bevoegdheden die de hypotheekhouder op grond 
van de wet heeft, of die daarbovenop in de hypotheekovereenkomst zijn bedon-
gen. Beide kunnen op eenzelfde wijze in faillissement tegen een curator worden 
ingeroepen.

Dit ligt naar Nederlands recht genuanceerder. Slechts voor een krachtens de wet 
bedongen beheersbevoegdheid, die deel uitmaakt van het hypotheekrecht, mag 
worden aangenomen dat die bevoegdheid in faillissement blijft bestaan.236 Een 
contractuele uitbreiding van de beheersbevoegdheid, zoals een sloop- of heront-
wikkelingsbevoegdheid, valt daarentegen buiten dat hypotheekrecht en kan niet 
met een beroep op art. 57 Fw tegen de curator worden ingeroepen.

Het gaat daarom bij een contractuele sloop- of herontwikkelingsbevoegdheid om 
de vraag of de curator is gehouden aan door de failliet vóór het faillissement 
aangegane overeenkomsten.237 Deze vraag is de laatste jaren enkele keren onder 
de aandacht van de Hoge Raad gebracht.238 In de meest recente uitspraak in de 
zaak Credit Suisse/Jongepier q.q. geeft de Hoge Raad, ter beantwoording van 
enkele prejudiciële vragen, een mini-college over de invloed van faillissement op 
wederkerige overeenkomsten.239

Als uitgangspunt hanteert de Hoge Raad de regel dat een faillissement geen in-
vloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten.240 De verbintenissen die 
uit die overeenkomsten ontstaan, ondergaan in principe ook geen wijziging door 
de faillietverklaring. Dat betekent dat een vóór faillissement overeengekomen 
sloop- of herontwikkelingsbevoegdheid tijdens faillissement van de hypotheek-
gever in beginsel gewoon blijft bestaan. Dat betekent echter niet dat de curator 
ook gehouden is die overeenkomsten na te komen, oftewel dat hij het slopen of 
de herontwikkeling van het verhypothekeerde vastgoed door de hypotheekhou-
der	zal	moeten	toestaan.	Het	fixatiebeginsel	 is	hier	volgens	de	Hoge	Raad	lei-
dend: de situatie zoals de curator die op de dag van faillietverklaring aantreft, 
bepaalt welke bewegingsruimte de curator ten aanzien van de schuldeiser (i.c. de 
hypotheekhouder met zijn sloop- of herontwikkelingsbevoegdheid) heeft.241 De 
Hoge Raad overweegt:242

‘Dat	beginsel	staat	niet	zonder	meer	eraan	in	de	weg	dat	tijdens	faillissement	uit	een	bestaande	
overeenkomst	nog	nieuwe	vorderingen	ontstaan	die	voor	verificatie	in	aanmerking	komen.	Dat	

235 Art. 285 IA resp. art. 57 Fw.
236 Vgl. Struycken en Wijnstekers p. 43, Kaandorp 2015, Van der Aa 2007, par. 7.2.3.1, en Barkey Wolf 2009, p. 125.
237 Art. 37 en 37a Fw.
238 HR 3 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8838, NJ 2007/155, m.nt. Van Schilfgaarde (Nebula), HR 

11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, NJ 2014/407, m.nt. Verstijlen (ABN AMRO/Berzona) en HR 
23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse Brazil Ltd/Jongepier q.q.).

239 HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse Brazil Ltd/Jongepier q.q.).
240 Zie r.o. 3.5.1 van HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse Brazil Ltd/Jongepier q.q.), waarin 

de Raad verwijst naar Van der Feltz I, p. 409, en PG Wijziging Rv p. 387-390.
241 Van Zanten verwierp al eerder een beroep op een overeengekomen sloopbevoegdheid, zie Van Zanten 2014, 

p. 36.
242 HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse Brazil Ltd/Jongepier q.q.), r.o. 3.5.4.
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beginsel	 brengt	 echter	wel	mee	 dat	 verificatie	 van	 dergelijke	 nieuwe	 vorderingen	 uitsluitend	
mogelijk is indien en voor zover zij reeds besloten lagen in de rechtspositie van de schuldeiser 
zoals die bij het intreden van het faillissement bestond. Dat laatste is het geval indien de nieuwe 
vorderingen geen uitbreiding opleveren van de aanspraken die deze schuldeiser op grond van die 
rechtspositie	op	dat	tijdstip	al	had.’

De Hoge Raad werkt in het Credit Suisse-arrest vervolgens verschillende situa-
ties uit. Er is volgens de Hoge Raad één situatie die leidt tot een contractuele 
aanspraak van de schuldenaar die door de curator moet worden nagekomen, en 
dat is de duurverplichting die een schuldenaar voor faillissement was aangegaan 
en die ten tijde van de faillietverklaring al werd nagekomen. Als voorbeeld noemt 
de	Hoge	Raad	het	verschaffen	van	huurgenot	of	het	gebruik	laten	maken	van	een	
licentie.	Ten	aanzien	van	die	verbintenissen	mag	de	curator	niet	(‘actief’)	wan-
presteren. Dus als een verhuurde zaak tijdens de faillietverklaring al aan de huur-
der ter beschikking stond, dan moet de curator die verbintenis ook in faillisse-
ment nakomen. De rechtspositie van deze schuldeisers (huurders of licentienemers) 
wordt door die nakoming namelijk niet uitgebreid, zodat dit geen strijd met het 
fixatiebeginsel	oplevert.	De	Hoge	Raad	bevestigt	hiermee	wat	hij	eerder	in	het	
Berzona-arrest oordeelde.

Dit wordt anders, zo volgt uit de overige voorbeelden die de Hoge Raad geeft, als 
het gaat om een periodieke verplichting van de failliet waartegenover geen tegen-
prestatie van de schuldeiser (meer) staat.243 Bijvoorbeeld wanneer een abonne-
ment al vooruit was betaald. In dat geval kan de schuldeiser slechts zijn vorde-
ring	tot	nakoming	ter	verificatie	bij	de	curator	indienen.244 Hetzelfde geldt voor 
verplichtingen van de failliet die een tegenprestatie vormen voor prestaties die de 
schuldeiser tijdens faillissement heeft verricht én waartoe hij ook verplicht 
was.245 Ook de vordering uit hoofde van die tegenprestatie kan ex art. 26 Fw 
worden	ingediend	ter	verificatie.

Als laatste categorie noemt de Hoge Raad een verplichting van de failliet die in 
faillissement ontstaat, die een tegenprestatie vormt voor een prestatie die de 
schuldeiser weliswaar bevoegd was te verrichten, maar waartoe hij niet verplicht 
was.246	In	dat	geval	komt	de	vordering	van	de	schuldeiser	niet	eens	voor	verifica-
tie in aanmerking. Het accepteren van deze vordering door de curator zou name-
lijk	wél	in	strijd	komen	met	het	fixatiebeginsel.

De genoemde voorbeelden van de Hoge Raad zien alle op duurovereenkomsten. 
Ook het slopen of de herontwikkeling van vastgoed kan op zichzelf als een duur-
verplichting worden beschouwd. Het is voor de boedel bovendien een passieve 
verplichting: de curator hoeft slechts te dulden dat de hypotheekhouder het vast-
goed onder handen neemt. De regels uit Credit Suisse en Berzona lijken dan ook 
mee te brengen dat wanneer de hypotheekhouder al vóór faillissement begonnen 

243 R.o. 7.3.1, onder b.
244 Art. 131 Fw.
245 R.o. 7.3.1, onder c. De Hoge Raad noemt huur als voorbeeld; dit lijkt mij gelet op art. 39 Fw nogal ongelukkig, 

omdat	huur	in	faillissement	niet	een	verifieerbare	vordering,	maar	een	boedelvordering	oplevert.
246 R.o. 7.3.1, onder d.
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was	met	de	sloop	of	herontwikkeling,	de	curator	niet	‘actief’	mag	wanpresteren,	
zodat hij de werkzaamheden van de hypotheekhouder in principe niet kan tegen-
houden.247

Onzeker is hoe ver die bevoegdheid van de hypotheekhouder dan zou gaan. Als 
het om één pand gaat dat op het moment van faillietverklaring door de hypo-
theekhouder is of wordt gesloopt of verbouwd, dan ligt voor de hand om aan te 
nemen dat de hypotheekhouder die werkzaamheden op grond van de regels uit 
voornoemde arresten mag afronden. Maar het wordt mijns inziens anders als de 
te slopen objecten bestaan uit bijvoorbeeld een aantal woningen, waarvan er op 
het moment van de faillietverklaring slechts één is gesloopt. Het gaat (te) ver om 
aan te nemen dat de curator ook in dat geval moet (blijven) dulden dat de overige 
woningen, op grond van de kredietovereenkomst, worden afgebroken. In die ge-
vallen is verdedigbaar dat de sloopbevoegdheid valt onder de tweede categorie 
van voorbeelden die de Hoge Raad noemt: de (periodieke) verplichting waarte-
genover geen concrete tegenprestatie van de hypotheekhouder (meer) staat.248 De 
hypotheekhouder heeft in dat geval voor de sloop van de overige objecten slechts 
een	verifieerbare	vordering	en	hij	moet	zijn	(sloop)werkzaamheden	staken.	Of-
wel het is te scharen onder de vierde categorie: de sloop van de woningen is een 
handeling waartoe de hypotheekhouder bevoegd is, en niet verplicht. In dat geval 
hoeft de curator het handelen van de hypotheekhouder niet toe te staan en even-
min	is	de	vordering	van	de	hypotheekhouder	die	daaruit	ontstaat	verifieerbaar.249 
Dit laatste doet zich ook voor als de hypotheekhouder zijn sloopwerkzaamheden 
pas tijdens faillissement begint.

Of de regel uit het Berzona-arrest, met de uitleg die de Hoge Raad in het Credit 
Suisse-arrest heeft gegeven, inderdaad zo ver strekt dat de curator contractuele 
aanspraken als een sloop- of herontwikkelingsbevoegdheid die al op de datum 
van faillissement worden uitgeoefend tegen zich moet laten gelden (en dienten-
gevolge ook een eventueel hogere hypothecaire vordering moet accepteren), zal 
verdere rechtspraak moeten uitwijzen. Gelet op de negatieve consequenties voor 
de	boedel,	is	aannemelijk	dat	die	bevoegdheden	alsnog	in	strijd	met	het	fixatie-
beginsel worden geacht.250 De lijn die de Hoge Raad heeft ingezet is echter rela-
tief nieuw en nog niet volledig uitgekristalliseerd. Zijn antwoorden op de preju-
diciële vragen in het Credit Suisse-arrest geven weliswaar iets meer richting, 
maar	geen	uitsluitsel.	De	werking	van	een	lijst	met	extra	‘beheersbevoegdheden’	

247 Vgl. de duurverplichting als bedoeld in r.o. 7.3.1, onder a, en HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, 
NJ 2014/407, m.nt. Verstijlen (ABN AMRO/Berzona), zie m.n. r.o. 3.6.3 en 3.6.4.

248 Vgl. de duurverplichting als bedoeld in r.o. 7.3.1, onder b.
249 Vgl. de duurverplichting als bedoeld in r.o. 7.3.1, onder d. Mits het hypotheekrecht ook dekking biedt voor alle 

toekomstige	vorderingen	én	zij	voortvloeien	uit	een	reeds	bestaande	rechtsverhouding	is	de	vraag	naar	verifieer-
baarheid van de vordering voor de hypotheekhouder niet interessant. Zie in dit verband de rechtspraak met be-
trekking tot het overwaarde-arrangement: HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023, NJ 2016/48, m.nt. 
Verstijlen (De Lage Landen/Van Logtestijn q.q.) en HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3094, NJ 2016/49, 
m.nt. Verstijlen (Ingwersen q.q./ING Commercial Finance). De kredietovereenkomst schept hier de sloopbe-
voegdheid, zodat de daaruit ontspruitende vordering ter zake van sloopkosten onder het hypotheekrecht zal 
kunnen worden gebracht.

250 Volgens Van Zanten kan een verbintenisrechtelijke bevoegdheid tot sloop in faillissement niet worden uitgeoe-
fend, omdat die het verhaal van de gezamenlijke schuldeisers te zeer zou schaden. Zie Van Zanten 2014, p. 36. 
Praktisch gezien is echter niet aannemelijk dat een hypotheekhouder vastgoed zou willen (en mogen, zie 
art.	3:13	BW)	slopen	als	dat	niet	tot	een	hogere	verkoopopbrengst	zou	leiden,	maar	ik	kan	op	dit	punt	fiscale	
voordelen (zoals in het Deutsche Hypothekenbank/De Liagre Böhl-arrest) niet uitsluiten.
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voor de hypotheekhouder is dus afhankelijk van de verdere koers die de Hoge 
Raad op dit punt gaat varen.

6.5.5 Aansprakelijkheid met betrekking tot onderhoud en renova-
tie

6.5.5.1	 Aansprakelijkheid	jegens	de	hypotheekgever

Bezit van vastgoed gaat niet alleen gepaard met (omvangrijke) bevoegdheden, 
het	brengt	ook	aansprakelijkheidsrisico’s	met	zich	mee.251 Wanneer een Engelse 
hypotheekhouder vastgoed in bezit neemt, komen op hem enkele zorgplichten 
jegens de hypotheekgever te rusten. In het kader van onderhoud bestaat bijvoor-
beeld een verplichting om noodzakelijke reparaties uit te voeren, mits daarvoor 
voldoende inkomsten uit de exploitatie van het vastgoed worden verkregen. De 
inkomsten uit het vastgoed begrenzen op deze manier de zorgplicht van de hypo-
theekhouder; hij kan niet worden verplicht om meer werkzaamheden uit te voe-
ren dan die uit het beheer kunnen worden bekostigd.

In de Nederlandse literatuur wordt voor de beherend hypotheekhouder evenzeer 
een algemene zorgplicht aangenomen: de hypotheekhouder moet de zorg van een 
‘goed	beheerder’	betrachten.252 Deze zorgplicht wordt ofwel afgeleid uit de be-
heersregeling van vruchtgebruik ofwel aangenomen naar overeenkomstige toe-
passing van de bepalingen over opdracht en bewaarneming.253 Welke regels hier 
precies (naar analogie) worden toegepast, lijkt niet belangrijk; beide zijn een 
uitvloeisel van de algemene norm dat een schuldenaar de zorg van een goed 
schuldenaar moet betonen.254 De invulling van deze norm is afhankelijk van alle 
omstandigheden van het geval, een uitputtende opsomming van concrete ver-
plichtingen is niet te geven.255

Volgens	Van	Mierlo	leidt	de	bedoelde	norm	ertoe	dat	‘ondoelmatig	beheer’	aan-
sprakelijkheid van de hypotheekhouder oplevert. Stein wijst op aansprakelijk-
heid	van	de	hypotheekhouder	voor	‘het	gevoerde	beheer’	en	de	personen	die	hij	
in dat verband in het vastgoed heeft toegelaten.256 Beiden belichten daarmee 
vooral de actieve kant van het beheer: als de hypotheekhouder bij de uitoefening 
van beheershandelingen onrechtmatig handelt, is hij daarvoor aansprakelijk. 
Visser wijst daarentegen meer op de passieve kant; zij bespreekt tot welk mini-
mumniveau van beheer de hypotheekhouder verplicht is. Visser meent dat de be-
herend hypotheekhouder gehouden is tot het verrichten van noodzakelijk onder-

251	 In	het	kader	van	vruchtgebruik	wijst	de	wetgever	op	de	‘beslommeringen’	die	aan	beheer	zijn	verbonden,	zie	
Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 675 (VV II).

252 Vgl. Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386, en Visser 2013a, p. 404.
253 Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, aant. 9 (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018). Vgl. tevens de 

zorgplicht van een bewaarnemer ex art. 7:602 BW, waarover Rutgers 1998, p. 23; van een zaakwaarnemer ex 
art. 6:199 BW, van een pandhouder ex art. 3:243 BW, waarover Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:243 BW, 
aant. 3 (online laatst bijgewerkt op 1 augustus 2018) en Steneker 2012, nr. 35, en van een opdrachtnemer in al-
gemene zin Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/93 e.v.

254 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/93 e.v.: De opdrachtnemer moet handelen als een persoon met gezond inzicht en 
begrip voor de situatie (Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6, p. 324).

255 Zie hierover zeer uitvoerig Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/93 e.v.
256 Vgl. Van Gaalen 2001, p. 247, met het oog op art. 3:207 lid 3 BW, dat ziet op de zorgplicht van de vruchtgebrui-

ker.
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houd en het voorkomen van verval. Hoe ver de hypotheekhouder daarin dan zou 
moeten gaan, wordt echter niet geconcretiseerd.257

Om met dit laatste te beginnen: dát de hypotheekhouder na inbeheerneming ver-
plicht is tot bepaalde onderhoudswerkzaamheden staat wat mij betreft vast. Hij 
heeft immers de exploitatie van het vastgoed van de hypotheekgever overgeno-
men en het technisch beheer van dat vastgoed maakt daar deel van uit. Inbeheer-
neming schept daarom niet alleen de bevoegdheid om onderhoud te verrichten, 
het schept ook een verplichting om dat behoorlijk te doen. Het behoud van de 
waarde van het vastgoed is daarbij het minimale na te streven doel.

Voor een verdere inkadering van die onderhoudsverplichtingen van de hypo-
theekhouder kan het Engelse recht wellicht enige handvatten bieden. Zo zou de 
zorgplicht van de hypotheekhouder ten eerste begrensd kunnen worden door de 
verhouding tussen de kosten van de voorgenomen werkzaamheden en de te ver-
wachten waardestijging. Een reparatie waarvan de kosten de verwachte waarde-
stijging	 overtreffen,	 hoeft	 de	 hypotheekhouder	 uit	 te	 voeren.	 Sterker	 nog:	 hij	
behoort haar niet uit te voeren. Doet hij dat toch, dan zouden de extra kosten voor 
eigen rekening behoren te blijven.

Een tweede begrenzing kan, eveneens naar Engels voorbeeld, worden gevonden 
in de inkomsten die het vastgoed oplevert. De hypotheekhouder kan slechts wor-
den gehouden die werkzaamheden te verrichten die kunnen worden betaald uit de 
gerealiseerde of redelijkerwijs te realiseren exploitatie-inkomsten (huurpennin-
gen) van het vastgoed. Op die manier kunnen partijen niet gedwongen worden de 
hypothecaire vordering verder te laten oplopen omwille van het technisch onder-
houd van het vastgoed. Deze beperking is vanuit het oogpunt van beide betrok-
ken partijen wenselijk.

Als tot slot een hypotheekhouder met het (laten) uitvoeren van een beheershan-
deling schade aan het vastgoed heeft toegebracht, dan zal moeten worden beoor-
deeld of hij onzorgvuldig te werk is gegaan. Van Gaalen noemt in het kader van 
de zorgplicht van de beherend vruchtgebruiker enkele gezichtspunten die mijns 
inziens ook bij beheer door een hypotheekhouder bruikbaar zijn. Hij meent dat 
de omvang van de schade, de aard van de overtreding en de vraag of de rechter 
voor	 de	 betreffende	 handeling	 een	machtiging	 heeft	 verleend	mede	 bepalend	
kunnen zijn voor de vraag of de handeling zorgvuldig was of niet.258 Dit laatste 
ondersteunt de opvatting van Struycken en Wijnstekers die het raadzaam achten 
om in het verzoekschrift tot inbeheerneming gedetailleerd te omschrijven wat de 
hypotheekhouder in het kader van zijn beheer van plan is.259 Het verkrijgen van 
een	machtiging	voor	specifieke	werkzaamheden	kan	zo	het	aansprakelijkheidsri-
sico van de hypotheekhouder verkleinen.

257 Visser 2013a, p. 405; de hypotheekhouder heeft volgens Visser een zekere verantwoordelijkheid, maar er is geen 
sprake van een risico-overgang.

258 Van Gaalen 2001, p. 247, met het oog op art. 3:207 lid 3 BW, dat ziet op de zorgplicht van de vruchtgebruiker; 
vgl. ook Struycken & Wijnstekers 2016.

259 Struycken & Wijnstekers 2016.
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6.5.5.2	 Aansprakelijkheid	jegens	derden

Tot	slot	rijst	de	vraag	welke	aansprakelijkheidsrisico’s	een	beherend	hypotheek-
houder loopt ten opzichte van derden. Naar Engels recht is een bezitter van vast-
goed gehouden om bepaalde verplichtingen met betrekking tot dat vastgoed na te 
leven. Bijvoorbeeld als het gaat om brandveiligheids- of milieuvoorschriften.

In	de	Nederlandse	literatuur	en	rechtspraak	worden	vergelijkbare	risico’s	voor	de	
beherend hypotheekhouder aangenomen. Voorbeelden hiervan zijn aansprake-
lijkheid voor overtreding van milieuvoorschriften260 en aansprakelijkheid jegens 
de gemeente vanwege aanschrijvingen voor bouwkundige gebreken.261 In een 
concreet geval zal het van de toepasselijke regelgeving afhankelijk zijn of de 
hypotheekhouder als beheerder van het vastgoed aan bepaalde voorschriften kan 
worden gehouden. In dit verband is denkbaar dat de beherend hypotheekhouder 
bijvoorbeeld als opdrachtgever voor bouw- of sloopwerkzaamheden verantwoor-
delijk is voor het (doen) aanvragen van de vereiste vergunningen. Of dat voor het 
verwijderen van asbest de juiste procedure wordt gevolgd. Eventuele boetes en 
dwangsommen voor het niet naleven van die voorschriften dienen mijns inziens 
voor rekening van de hypotheekhouder te blijven. Vanwege het hoofdzakelijk 
publiekrechtelijke karakter van deze regelgeving valt een uitvoerige inventarisa-
tie	en	beschrijving	van	de	concrete	risico’s	echter	buiten	het	bereik	van	dit	onder-
zoek.

Privaatrechtelijk	gezien	liggen	de	aansprakelijkheidsrisico’s	van	een	hypotheek-
houder vooral in de sfeer van de onrechtmatige daad.262 Bijvoorbeeld wanneer 
door bouwwerkzaamheden, zoals bij het herstel van een fundering, schade wordt 
toegebracht aan belendende percelen.263 Ook nalaten kan op grond van onrecht-
matige daad aansprakelijkheid van de hypotheekhouder opleveren.264 Indien het 
vastgoed vanwege de erbarmelijk staat waarin het verkeert een gevaar vormt 
voor gebruikers of passanten, is verdedigbaar dat de hypotheekhouder als be-
heerder redelijke maatregelen moet nemen om dat gevaar af te wenden. Doet hij 
dat niet, dan mag naar mijn mening worden aangenomen dat hij in strijd handelt 
met de op hem rustende maatschappelijke zorgvuldigheid en dat hij voor ontsta-
ne schade kan worden aangesproken.

6.5.6 Kosten van beheer

Tot slot is voor de positie van een hypotheekhouder van belang voor wiens reke-
ning het gevoerde beheer komt. Naar Engels recht mag de hypotheekhouder alle 
kosten die met het bezit van het vastgoed gepaard gaan, op de hypotheekgever 
verhalen. Hij mag ze ten eerste in mindering brengen op de inkomsten die het 

260 Van Rijswijk 1995, p. 21, naar wie Loesberg & Van Ingen 2010 en Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, 
aant. 9 (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018) verwijzen.

261 Rb. Noord-Holland 15 augustus 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:8438 (r.o. 2.3).
262 Art. 6:162 BW.
263 Zie Chao-Duivis 2009 en Chao-Duivis 2013, par. 6.2. Zij gaat onder meer in op de vraag wie in een bepaald 

geval aansprakelijk is, de (onder)aannemer of de opdrachtgever (zoals hier de hypotheekhouder).
264 Zie over aansprakelijkheid voor nalaten Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-II 2017/84 en uitvoerig Van Dam 1995, 

Tjong Tjin Tai 2007b, Van Andel 2006, 16.
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vastgoed oplevert; is dat onvoldoende dan mag hij ze bij de hypothecaire vorde-
ring optellen. Zodra die vordering wordt afgelost, bijvoorbeeld door executiever-
koop of lossing, krijgt hij die beheerskosten terug. Hetzelfde geldt voor overige 
aan het vastgoed verbonden lasten, zoals verzekeringspremies en belastingen. 
Om toezicht te kunnen houden op de verkregen inkomsten en gedane uitgaven 
rust op de hypotheekhouder een rekening-en-verantwoordingsplicht.

In par. 6.5.4 is al opgemerkt dat de Nederlandse hypotheekhouder beheershande-
lingen voor rekening van de hypotheekgever verricht.265 Anders dan Loesberg en 
Van Ingen ben ik van mening dat een hypotheekhouder gedurende zijn beheer 
tevens gehouden is de aan het vastgoed verbonden lasten te voldoen. Een op re-
delijkheid en billijkheid gebaseerde constructie waarbij de hypotheekhouder aan 
de hypotheekgever middelen beschikbaar moet stellen om die lasten te voldoen, 
zoals zij bepleiten, is dan ook niet nodig.266 Over alle uitgaven die in het kader 
van beheer zijn gedaan is hij, net als de Engelse hypotheekhouder, verplicht re-
kening en verantwoording af te leggen.267

Wanneer een hypotheekhouder inkomsten uit het vastgoed kan innen (huurop-
brengsten), kan hij de gemaakte kosten, evenals de Engelse hypotheekhouder, 
verrekenen met die geïnde inkomsten (hoofdstuk 8).268 Zijn deze inkomsten on-
toereikend, dan mag de hypotheekhouder de kosten slechts optellen bij de hypo-
thecaire vordering als dat in de hypotheekakte is bedongen.269 Anders dan bij 
pandrecht ontbreekt bij het hypotheekrecht een wetsbepaling op grond waarvan 
het hypotheekrecht mede tot zekerheid van deze vordering strekt.270

In de praktijk zal dit echter zelden een probleem opleveren. De hypothecaire 
vordering strekt gewoonlijk tot al hetgeen de hypotheekhouder van de hypo-
theekgever te vorderen heeft, inclusief rente en kosten tot het in de akte vastge-
legde maximumbedrag.271 Hieronder vallen ook de bedragen die uit hoofde van 
beheer verschuldigd zijn. Zolang de hypotheekhouder zijn vordering niet laat 

265 Vgl. art. 7:601 lid 3 BW over de vergoedingsplicht van de bewaargever.
266 Loesberg & Van Ingen 2010.
267 Die verplichting in de zin van art. 771 Rv is algemeen aanvaard en wordt afgeleid uit Hof Amsterdam 

21 april 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AD2092, NJ 1995/145 (Celebes), vgl. Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386, 
Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, aant. 10 (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018), en Huijgen 2018, 
nr. 18. Een algemene maatstaf voor het aannemen van een rekening-en-verantwoordingsplicht van een partij 
jegens de ander volgt uit HR 9 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1089, NJ 2014/251 (Velázquez/Zalinco NV) (r.o. 
3.6):	 ‘Volgens	 vaste	 rechtspraak	 kan	 een	 verplichting	 tot	 het	 doen	 van	 rekening	 en	 verantwoording	worden	
aangenomen indien tussen partijen een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan krachtens welke de een jegens 
de ander (de rechthebbende) verplicht is om zich omtrent de behoorlijkheid van enig vermogensrechtelijk beleid 
te	verantwoorden.’	Voor	niet	geregelde	rechtsverhoudingen	mag	volgens	de	Hoge	Raad	worden	aangeknoopt	bij	
wél	in	de	wet	geregeld	figuren,	zoals	gemeenschap,	opdracht	of	zaakwaarneming.	De	omstandigheden	van	het	
geval zijn hiervoor beslissend. Gelet op dit uitgangspunt zal hypothecair beheer mijns inziens slechts onder zeer 
bijzondere omstandigheden niet met een rekening-en-verantwoordingsplicht gepaard gaan, bijvoorbeeld wan-
neer hypotheekhouder en hypotheekgever hebben afgesproken dat de beheerskosten voor rekening van de hypo-
theekhouder komen.

268 Gerver 1994a, p. 79, Visser 2013a, p. 404, Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, aant. 10 (online laatst 
bijgewerkt op 1 april 2018). Loesberg & Van Ingen menen dat een rechterlijke machtiging noodzakelijk is, zie 
Loesberg & Van Ingen 2010. Hiervoor zie ik geen grond.

269 Zie art. 3:260 en 3:263 BW.
270 Art. 3:243 BW, dit was oorspronkelijk geregeld in O.M. art. 3.9.1.6, maar is voor het hypotheekrecht niet ingevoerd. 

Zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 739-740.
271	 Op	grond	van	art.	3:231	 lid	1	BW	is	zo’n	 ‘krediet-’	of	 ‘bankhypotheek’	mogelijk,	 zie	hierover	bijvoorbeeld	

Verstijlen 2013, p. 33-35 en Asser/Van Mierlo, Mijnssen & Van Velten 3-VI* 2010/304-305.
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uitstijgen boven genoemd maximum, zullen de kosten van beheer derhalve door 
de	hypotheek	worden	gedekt.	Ontbreekt	nu	toch	zo’n	beding	in	de	akte,	dan	kan	
de hypotheekhouder nog terugvallen op art. 3:284 BW dat een voorrangspositie 
verbindt aan kosten die tot behoud van een goed zijn gemaakt.272 Zoals ook op-
gemerkt bij de ontruimingskosten heeft de hypotheekhouder hier weinig aan als 
het vastgoed onder water staat, of wanneer er later nog hypotheekrechten op het 
vastgoed gevestigd zijn.273 Die hypotheken gaan immers voor op de vordering 
vanwege kosten van behoud.274

Een laatste opmerking is in dit kader nog relevant. In de inleiding van par. 3.5.2 
kwam aan de orde dat de Engelse hypotheekhouder investeringskosten niet onbe-
perkt op de hypotheekgever mag verhalen. Als het de hypotheekgever onmoge-
lijk of moeilijk gemaakt wordt om de hypothecaire vordering nog af te lossen, 
blijven die kosten voor rekening van de hypotheekhouder.275 Op die manier wordt 
het lossingsrecht van de hypotheekgever beschermd.

Naar Nederlands recht wordt geen verband gelegd tussen de bevoegdheid tot het 
doen van investeringen door de hypotheekhouder en het lossingsrecht van de 
hypotheekgever.	Toch	valt	voor	zo’n	verband	wel	iets	te	zeggen.	Zou	er	op	het	
gebied van investeringen geen enkele beperking gelden, dan zou de hypotheek-
houder ongelimiteerd zijn vordering op de hypotheekgever kunnen opdrijven.276 
Dit kan het voor de hypotheekgever lastig, zo niet onmogelijk maken om de hy-
pothecaire vordering nog af te lossen en zo zijn eigendomsrecht te ontdoen van 
het hypotheekrecht. Geïnspireerd op het Engelse recht lijkt hier een dergelijke 
begrenzing wel op zijn plaats, om te voorkomen dat hypotheekhouders de hypo-
theekgever zogezegd uit het onderpand renoveren.

6.6 Voorbereiding van de verkoop naar Nederlands recht

In dit hoofdstuk is gebleken dat de Nederlandse hypotheekhouder, net als de 
Engelse, verschillende mogelijkheden heeft om verhypothekeerd vastgoed 
‘klaar’	te	maken	voor	een	executoriale	verkoop.	Hij	kan	bijvoorbeeld	het	vast-
goed in vuisthypotheek nemen, ongenode gasten uit het vastgoed ontruimen en 
waar nodig reparaties verrichten en onderhoud en renovaties uitvoeren. Met die 
werkzaamheden streeft hij naar een hogere opbrengst bij een aanstaande execu-
tieverkoop.

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op die volgende stap in een verkoop-
traject: de executoriale verkoop zelf. Nadat ook deze bevoegdheid van de hypo-
theekhouder is besproken, zal ter afsluiting van dat hoofdstuk voor het totale 
verkooptraject de tussenbalans worden opgemaakt: de overeenkomsten en ver-

272 Zie ook Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, aant. 10 (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018).
273 Art. 3:279 BW. Zie ook Gerver 1994a, p. 78.
274 Art. 3:284 BW lid 2 BW.
275 In het kader van bewind kunnen partijen anders overeenkomen; de grondslag is dan een andere, nu de bewind-

voerder als vertegenwoordiger van de hypotheekgever geldt.
276 Helemaal ongelimiteerd is het niet: de hypotheekakte bevat een maximumbedrag dat door het hypotheekrecht 

gedekt wordt, zie art. 3:260 BW.



124 6. Een verkooptraject naar Nederlands recht (i): voorbereiding van de verkoop

schillen tussen de bevoegdheden van Engelse en Nederlandse hypotheekhouders 
in een verkooptraject worden op een rijtje gezet, zodat kan worden beoordeeld in 
hoeverre de Engelse en Nederlandse hypotheekhouder in een verkooptraject over 
vergelijkbare bevoegdheden beschikken.
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7 Een verkooptraject naar Nederlands recht 
(ii): de executieverkoop

 

7.1 Inleiding

Het executoriaal verkopen van verhypothekeerd vastgoed is voor de hypotheek-
houder het belangrijkste middel om voldoening van de verzekerde vordering te 
verkrijgen. Na de verkoop mag de hypotheekhouder zich met voorrang boven 
andere schuldeisers op de gerealiseerde verkoopopbrengst verhalen.1 In geval 
van overwaarde kan met de verkoopopbrengst de gehele hypothecaire vordering 
worden afgelost en zijn tevens de kosten van de verkoop gedekt. Is daarentegen 
sprake van onderwaarde, dan zal een ongedekte (veelal waardeloze) restschuld 
op de hypotheekgever overblijven. Dit is voor het Nederlandse hypotheekrecht 
niet anders dan voor het Engelse. Vanuit het perspectief van de hypotheekhouder 
is het daarom vooral in die gevallen belangrijk dat hij de verwachte verkoopop-
brengst kan maximaliseren.

In hoofdstuk 5 is beschreven dat een Engelse hypotheekhouder bijzonder veel 
vrijheid heeft bij het inrichten van de executoriale verkoopprocedure. Hij is vrij 
in het bepalen van het moment waarop het vastgoed verkocht wordt en de wijze 
waarop hij dat wil doen (openbaar of onderhands), zonder dat hij daarvoor in-
stemming van een rechter nodig heeft. Met het vormgeven van de verkoopproce-
dure	kan	een	hypotheekhouder	naar	eigen	inzicht	maatregelen	treffen	die	in	zijn	
optiek een maximale opbrengst opleveren. De keerzijde van deze vrijheid is dat 
zorgvuldigheidsnormen hem dwingen zich ook daadwerkelijk in te spannen om 
die opbrengst te maximaliseren. Schending van deze normen leidt tot aansprake-
lijkheid van de hypotheekhouder.

Zoals hierna zal blijken is het Nederlandse executoriale verkooprecht in vergelij-
king met het Engelse verkooprecht voor de hypotheekhouder behoorlijk star. De 
Nederlandse hypotheekhouder is gebonden aan de dwingendrechtelijke regels 
van art. 3:268 BW (par. 7.2). Die regels worden in dit hoofdstuk belicht. In 
par. 7.3 wordt aandacht geschonken aan de voorwaarden waaronder de hypo-
theekhouder het verhypothekeerde goed mag verkopen. Daarna komen de toege-
stane wijzen van verkoop aan bod (par. 7.4). Tot slot wordt ingegaan op de aan-

1 Art. 3:227 BW.
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sprakelijkheidsrisico’s	die	een	hypotheekhouder	loopt	(par.	7.5)	en	op	de	vraag	
wie de kosten van verkoop draagt (par. 7.6). Evenals in hoofdstuk 6 komen de 
bevindingen ten aanzien van het Nederlandse verkooprecht voort uit een analyse 
van wet en wetsgeschiedenis, alsmede literatuur- en jurisprudentieonderzoek.

7.2 Het verkooprecht van de hypotheekhouder

Het verkooprecht van de Nederlandse hypotheekhouder is in de wet vastgelegd. 
De hypotheekhouder hoeft dat recht dus niet expliciet te bedingen.2 Art. 3:268 
BW, waarin het recht van parate executie van een hypotheekhouder is geregeld, 
luidt:

‘1.	Indien	de	schuldenaar	in	verzuim	is	met	de	voldoening	van	hetgeen	waarvoor	de	hypotheek	
tot waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd het verbonden goed in het openbaar ten 
overstaan van een bevoegde notaris te doen verkopen.
2. Op verzoek van de hypotheekhouder de hypotheekgever of degene die executoriaal beslag 
heeft gelegd kan de voorzieningenrechter van de rechtbank bepalen dat de verkoop onderhands 
zal geschieden bij een overeenkomst die hem bij het verzoek ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
(...)’

De hypotheekhouder heeft voor een gedwongen verkoop geen executoriale titel 
nodig, hij heeft een recht van parate executie.3 Dat betekent dat hij voor een exe-
cutieverkoop in principe niet naar de rechter hoeft, mits hij het verhypothekeerde 
goed via een openbare verkoop executeert. Dat voordeel bestaat namelijk niet als 
de hypotheekhouder het vastgoed onderhands wil verkopen, want daarvoor is op 
grond van lid 2 van voornoemd artikel weer wél toestemming van de voorzienin-
genrechter vereist. Hierin schuilt al direct een verschil met het Engelse recht, op 
grond waarvan noch voor een executoriale openbare verkoop noch voor een exe-
cutoriale onderhandse verkoop rechterlijke goedkeuring nodig is.

De Nederlandse hypotheekhouder kan niet om dit vereiste van een rechterlijke 
machtiging heen. Anders dan de Engelse wettelijke regeling van de executiever-
koop is de Nederlandse regeling dwingendrechtelijk van aard. Dit komt tot uit-
drukking in lid 5 van voornoemd artikel:

‘5.	De	hypotheekhouder	kan	niet	op	andere	wijze	zijn	verhaal	op	het	verbonden	goed	uitoefenen.	
Een	daartoe	strekkend	beding	is	nietig.’

Met andere woorden: de Nederlandse hypotheekhouder is voor een executiever-
koop gebonden aan de voorschriften van art. 3:268 e.v. BW. Een afwijkende 
verkoop	is	niet	ongeldig,	maar	mist	de	kwalificatie	‘executoriaal’.	Hierdoor	heeft	
zij bijvoorbeeld geen zuiverende werking, zodat op het vastgoed rustende hypo-

2 Anders dan bij de overige hypothecaire bevoegdheden het geval is, zie hfdst. 6. Onder het oud BW moest óók de 
verkoopbevoegdheid nog in de hypotheekakte worden bedongen: het beding van eigenmachtige verkoop, dat 
was geregeld in art. 1223 BW (oud).

3 Parate executie impliceert dat noch beslag, noch een executoriale titel nodig is, zie o.m. Asser/Van Mierlo 3-VI 
2016/156 en Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 544.
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theekrechten, beslagen en beperkte rechten die niet tegen de hypotheekhouder 
kunnen worden ingeroepen, niet tenietgaan.4 Daarnaast loopt de hypotheekhou-
der het risico dat hij de verkoopopbrengst in (aanloop naar) een faillissement niet 
meer mag verrekenen met de hypothecaire vordering.5 Maar het belangrijkste 
bezwaar is misschien nog wel gelegen in het feit dat een dergelijke verkoop niet 
afdwingbaar	is;	de	hypotheekhouder	heeft	voor	zo’n	vrijwillige	verkoop	de	me-
dewerking van de hypotheekgever nodig, alsook van eventuele andere beperkt 
gerechtigden en beslagleggers. Dit doet afbreuk aan de rechtspositie van de hy-
potheekhouder, omdat hij voor het optimaal uitwinnen van zijn hypotheekrecht 
afhankelijk is van anderen.6

In de volgende paragrafen zullen (onder meer) bovengenoemde verschillen ver-
der worden uitgediept. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld welke mogelijk-
heden een Engelse hypotheekhouder met betrekking tot (de inrichting van) de 
executieverkoop heeft, die de Nederlandse hypotheekhouder vanwege het dwin-
gende karakter van de verkoopregeling mist.

7.3 Voorwaarden voor het ontstaan en uitoefenen van het 
verkooprecht

Voordat de executoriale verkoopprocedure inhoudelijk aan bod komt, wordt hier 
eerst ingegaan op de voorwaarden voor het opstarten van die procedure. In deze 
paragraaf zal naar voren komen dat deze voor het grootste deel contractueel zijn 
in te vullen, zodat er op dit punt nauwelijks verschillen bestaan tussen de rechts-
positie van de Nederlandse hypotheekhouder en die van de Engelse hypotheek-
houder.

7.3.1 Ontstaan van het verkooprecht

De Engelse wettelijke verkoopregeling is van regelend recht. Hieronder vallen 
ook de voorwaarden voor het ontstaan van het verkooprecht. Hypotheekhouder 
en hypotheekgever hebben daarom een ruime vrijheid om te bepalen onder welke 
omstandigheden de hypotheekhouder zijn verkooprecht kan gebruiken. In de 
praktijk is een gebruikelijke contractuele lijst met events of default leidend.7 Doet 
een daarin opgenomen situatie zich voor, zoals het niet nakomen van betalings- 
of onderhoudsverplichtingen, dan ontstaat voor de hypotheekhouder het recht het 

4 Art. 3:273 BW. Bij een executieverkoop wordt de titel van rechtswege gezuiverd van hypotheekrechten en be-
slagen, alsook van beperkte rechten die niet tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen. Dit zijn hoofdzakelijk 
jongere rechten die, gelet op het prioriteitsbeginsel, in rang na het hypotheekrecht van de executerende hypo-
theekhouder komen.

5 Dit laatste was aan de orde in HR 19 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3137, NJ 2005/199 (ING/Gunning 
q.q.). Van Velten somt de verschillende rechtsgevolgen op voor een openbare en onderhandse executieverkoop 
en	een	‘gewone’	onderhandse	verkoop:	bij	een	niet-executoriale	verkoop	blijven	art.	3:264	(huurbeding),	3:270	
(rangregeling), 3:273 (zuivering) en 7:19 BW (aansprakelijkheid bij executieverkoop) buiten toepassing. Zie 
Van Velten 2015, p. 734.

6 Behoudens misbruik van recht door deze derden. Daarvan was volgens het hof bijvoorbeeld geen sprake in Hof 
Leeuwarden 11 januari 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BP1189. De beslagleggers mochten hun medewerking 
weigeren aan een onderhandse verkoop (niet executieverkoop). Zie hierover Bartels & Verstappen 2011, p. 322-
323.

7 Zie par. 3.2.
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verbonden goed te verkopen. Gewoonlijk wordt daarbij afgesproken dat de hypo-
theekhouder het vastgoed niet eerder zal verkopen dan dat hij de hypotheekgever 
nog een laatste termijn heeft gesteld om de hypothecaire vordering af te lossen 
(door middel van een notice).8

Voor het ontstaan van het verkooprecht naar Nederlands recht is art. 3:268 BW 
bepalend. Deze verkoopregeling eist dat de schuldenaar in verzuim is met de 
voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt.9 Dit kan af-
lossing	van	de	hoofdsom	betreffen,	maar	ook	de	(maandelijks	te	vervallen)	rente	
op die hoofdsom.10 De regels voor het intreden van verzuim van de schuldenaar 
zijn te vinden in art. 6:81 e.v. BW.11 De wet schrijft voor dat voor verzuim sprake 
moet zijn van het uitblijven van een opeisbare prestatie12 en dat de eisen van 
art. 6:82 en 6:83 BW moeten zijn vervuld. Art. 6:82 BW schrijft voor dat voor 
verzuim in beginsel een ingebrekestelling nodig is, waarbij de schuldenaar een 
redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Art. 6:83 BW bepaalt vervolgens 
dat	zo’n	ingebrekestelling	echter	niet	nodig	is,	en	verzuim	dus	van	rechtswege	
intreedt, indien:
a) partijen een fatale (betalings)termijn zijn overeengekomen en deze termijn is 

verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden;13

b) de verbintenis een verbintenis betreft uit onrechtmatige daad of wanprestatie 
en deze niet terstond wordt nagekomen;14

c) de	schuldeiser	uit	een	mededeling	van	de	schuldenaar	moet	afleiden	dat	deze	
in de nakoming van de verbintenis tekort gaat schieten.15

Voor betalingsverplichtingen geldt over het algemeen dat de in de kredietover-
eenkomst	afgesproken	aflossings-	en	rentetermijnen	fatale	termijnen	zijn	zoals	
hierboven onder a bedoeld. Niet tijdige nakoming van betalingsverplichtingen 
doet daarom het verzuim van de schuldenaar/hypotheekgever op grond van 
art. 6:83 BW direct intreden, zodat ook het recht van parate executie in die geval-
len direct ontstaat. Verzuim in financiële verplichtingen leidt aldus onder beide 
rechtsstelsels vrijwel altijd tot het ontstaan van een verkoopbevoegdheid van de 
hypotheekhouder.

De contractuele lijst van events of default die onder het Engelse recht de ver-
koopbevoegdheid kunnen doen ontstaan, kan echter (veel) breder zijn dan ver-
zuim in betalingsverplichtingen alleen. Ook een tekortkoming in onderhoudsver-

8 Een verkoop die niet voorafgegaan wordt door een notice wordt als ‘oppressive’ gezien,	maar	is	niet	per	definitie	
verboden. Zie Clark e.a. 2014, p. 680.

9 Het verzuimvereiste in commerciële verhoudingen wordt gehekeld door Sieburgh, zie Asser/Sieburgh 6-I 
2016/384.

10 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 636, art. 3:263 BW.
11	 Zie	ook	Reehuis	1987,	p.	113:	de	invulling	van	het	begrip	‘verzuim’	zoals	vereist	voor	het	inroepen	van	het	recht	

van parate executie vindt plaats aan de hand van de betekenis daarvan in Boek 6 BW.
12 Zonder dat het uitblijven van de prestatie wordt gerechtvaardigd door het uitoefenen van een opschortingsbe-

voegdheid, zie Katan in GS Verbintenissenrecht, art. 6:81 BW, aant. 15 (online, laatst bijgewerkt op 9 februa-
ri 2015).

13 Art. 6:83 sub a BW.
14 Art. 6:83 sub b BW.
15 Art. 6:83 sub c BW.
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plichtingen of bijvoorbeeld een te hoge loan to value-ratio16 kan voor de Engelse 
hypotheekhouder de bevoegdheid scheppen om tot verkoop van het vastgoed 
over te gaan.

Zulke situaties worden niet direct bestreken door art. 3:268 BW. Daarvoor is 
immers	nodig	dat	de	schuldenaar	in	verzuim	is	in	de	‘verplichtingen	ter	voldoe-
ning	 van	 hetgeen	waarvoor	 de	 hypotheek	 tot	waarborg	 strekt’.	De	 genoemde	
gevallen van achterstallig onderhoud of een te hoge loan to value-ratio leiden 
daarom niet rechtstreeks tot een verkoopbevoegdheid voor de Nederlandse hypo-
theekhouder. Die heeft daarom een korte omweg nodig, waarbij de schending 
van	een	niet-financiële	verplichting	leidt	tot	een	geldvordering.17 Zo kan aan de 
niet-nakoming	van	niet-financiële	verplichtingen	van	de	hypotheekgever	(zoals	
een onderhouds- of informatieplicht) een verplichting tot betaling van een boete 
of schadevergoeding worden gekoppeld, welke geldvordering door het recht van 
hypotheek wordt gedekt. Verzuim in de terugbetalingsverplichting van die vorde-
ring doet dan het recht van parate executie ontstaan. Of de hypotheekhouder gaat 
over tot opzegging en het opeisen van het krediet, waardoor een hypotheekgever 
(meestal) in verzuim raakt ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen jegens de 
hypotheekhouder en het verkooprecht langs die weg ontstaat.

Een wettelijke grond voor directe opeisbaarheid van hypothecair krediet is te 
vinden in art. 6:40 sub c BW. Als een hypotheekgever/schuldenaar toerekenbaar 
de door hem verstrekte zekerheid doet verminderen én de hypothecaire vordering 
met de overgebleven zekerheid niet volledig kan worden voldaan, kan de hypo-
theekgever/schuldenaar zich ingevolge dit wetsartikel niet meer beroepen op de 
aanvankelijk in de kredietovereenkomst bepaalde vervaldag van het krediet. Dat 
leidt van rechtswege tot directe opeisbaarheid van de hypothecaire vordering.18 
De bepaling is gebaseerd op een zorgplicht van de hypotheekgever/schuldenaar, 
zo blijkt uit de toelichting van de wetgever:

‘Wie	op	een	door	hemzelf	aangeboden	zekerheid	krediet	heeft	gekregen,	behoort	als	goed	schul-
denaar,	soms	ook	met	opoffering	van	eigen	belangen,	voor	het	behoud	der	zekerheid	te	waken.’19

Achterstallig onderhoud door de hypotheekgever/schuldenaar, dat de waarde van 
het vastgoed en daarmee de zekerheid aantast,20 kan op grond van de wet dus tot 
directe opeisbaarheid van de hypothecaire vordering leiden. Dit lijdt slechts uit-
zondering indien sprake is van overwaarde, omdat het vastgoed in dat geval nog 
voldoende verhaal biedt voor voldoening van de hypothecaire vordering.

16 De verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het vastgoed. Dit hoeft de hypotheekgever niet 
toe te rekenen te zijn, maar kan ook door slechte economische omstandigheden worden veroorzaakt. Als immers 
de waarde van het vastgoed daalt, terwijl de lening gelijk blijft, neemt de LTV-ratio vanzelf toe.

17 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/291.
18 Asser/Sieburgh 6-I 2016/252.
19 Parl. Gesch. Boek 6 BW, p. 173 (T.M.)
20 Sieburgh geeft dit voorbeeld in Asser/Sieburgh 6-I 2016/251 onder a.
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In de kredietovereenkomst wordt in aanvulling op deze wetsbepaling doorgaans 
een lijst met opzeggingsgronden opgenomen.21 Van Mierlo noemt situaties als: 
‘het	niet	tijdig	voldoen	aan	rente-,	aflossings-	en	andere	verplichtingen	jegens	de	
hypotheekhouder, overlijden van de schuldenaar, verlies van rechtspersoonlijk-
heid of ontbinding, faillietverklaring, verlening van surseance van betaling, toe-
passing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, ondercuratele- of 
onderbewindstelling, beslag op het verhypothekeerde goed of eigenmachtige 
verkoop	door	een	lager	gerangschikte	hypotheekhouder.’22 De Nederlandse hy-
potheekhouder kan aan deze lijst dezelfde invulling geven als de Engelse hypo-
theekhouder dat doet met de events of default. Indien gewenst, kan verzuim in 
onderhoudsverplichtingen of een te lage loan to value-ratio op deze manier ex-
pliciet als opzeggingsgrond in de kredietovereenkomst worden opgenomen.

De opzegging van het krediet gaat direct over in verzuim van de hypotheekgever 
als tevens wordt overeenkomen dat de hypothecaire vordering na opzegging ter-
stond moet worden terugbetaald. In dat geval is er na opzegging sprake van een 
fatale betalingstermijn in de zin van art. 6:83 sub a BW. Behoudens onmiddellij-
ke	aflossing	van	de	gehele	vordering	door	de	hypotheekgever,	bijvoorbeeld	via	
herfinanciering,	treedt	verzuim	dan	meteen	in	en	mag	de	hypotheekhouder	het	
vastgoed in principe ook direct executoriaal verkopen.23

Uit het voorgaande volgt dat de Nederlandse hypotheekhouder een aantal extra 
stappen moet zetten ten opzichte van de Engelse hypotheekhouder om zijn ver-
kooprecht te laten ontstaan. Maar een lijst van opzeggingsgronden gecombineerd 
met een daaraan gekoppelde fatale betalingstermijn voor de terugbetaling van het 
krediet heeft onder het Nederlandse recht uiteindelijk dezelfde werking als een 
lijst van events of default onder het Engelse recht. Dat betekent dat partijen onder 
beide rechtsstelsels zelf de voorwaarden voor het ontstaan van het verkooprecht 
van de hypotheekhouder kunnen bepalen.

7.3.2 Beperkingen aan het uitoefenen van het verkooprecht

Dan rijst de vraag of een hypotheekhouder onder alle omstandigheden daadwer-
kelijk gebruik mag maken van zijn verkooprecht. Dit aspect is voor een hypo-
theekhouder	uitermate	belangrijk:	hij	ontleent	alleen	‘echte’	zekerheid	aan	het	
hypotheekrecht als hij zijn verkooprecht ook daadwerkelijk mag uitoefenen als 
aan de (overeengekomen) voorwaarden voor verkoop is voldaan. Zou zijn ver-
kooprecht door de hypotheekgever of andere belanghebbenden dan alsnog kun-
nen worden gefrustreerd, dan vermindert dat de waarde van het hypotheekrecht 
als zekerheidsrecht.

Vooropgesteld moet worden dat een hypotheekgever een executieverkoop onder 
beide rechtsstelsels te allen tijde kan voorkomen door de hypothecaire vordering 

21 Vgl. HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929, NJ 2015/70, m.nt. Tjong Tjin Tai (ING/De Keijzer Beheer), 
Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/398, Viëtor 2009, p. 264 e.v., Wibier 2015, p. 480 e.v.

22 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/398.
23 Zie ook Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/398.
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in zijn geheel af te lossen.24 Naar Engels recht moet dat gebeuren vóór het sluiten 
van het koopcontract door de hypotheekhouder,25 naar Nederlands recht kan dit 
tot het moment van toewijzing op de executieveiling of goedkeuring door de 
voorzieningenrechter van een onderhandse verkoop (zie hierna par. 7.4 over de 
wijzen van verkoop).26 De schuldenaar voldoet in dat geval de verzekerde vorde-
ring én de gemaakte executiekosten, waardoor het recht van hypotheek komt te 
vervallen.27

Buiten	de	situatie	waarin	de	hypotheekgever	de	vordering	aflost,	wordt	naar	En-
gels recht een executieverkoop door de rechter in beginsel slechts opgeschort of 
verboden als de hypotheekhouder niet voldoet aan zijn in het kader van die ver-
koop in acht te nemen zorgplichten jegens de hypotheekgever.28 Dat betekent dat 
de hypotheekgever met succes tegen de verkoop kan opkomen als de goede 
trouw aan de zijde van de hypotheekhouder ontbreekt, of wanneer hij het vast-
goed niet tegen de hoogst mogelijke prijs verkoopt. Met andere woorden: slechts 
het onzorgvuldig handelen van de hypotheekhouder zelf leidt naar Engels recht 
tot een uit- of afstel van executie. Overige (economische) omstandigheden, zoals 
een slechte afzetmarkt, staan in principe niet aan een executieverkoop in de weg.

De Nederlandse hypotheekhouder is bij het uitoefenen van zijn recht van parate 
executie evengoed jegens de hypotheekgever gebonden aan algemene zorgvul-
digheidsnormen die naar Nederlands recht worden gestoeld op de beginselen van 
redelijkheid en billijkheid.29 Als de hypotheekgever meent dat deze worden ge-
schonden, kan hij via een executiegeschil trachten de executie tegen te houden.30 
Gelet op het spoedeisend belang is in de meeste gevallen de meest voor de hand 
liggende optie dat de hypotheekgever de hypotheekhouder in kort geding dag-
vaardt.	In	zo’n	executiegeschil	kan	de	hypotheekgever	de	staking	of	schorsing	
van de aangezegde executie vorderen, bijvoorbeeld op grond van misbruik van 
recht, onrechtmatige daad of de redelijkheid en billijkheid. In de jurisprudentie is 
te zien dat die grondslagen nogal eens door elkaar lopen,31 veelal wordt deze 
maatstaf gehanteerd:

24 De equity of redemption resp. het lossingsrecht van art. 3:269 BW.
25 Clark e.a. 2014, p. 702 en 704: de hypotheekgever moet het verschuldigde bedrag op een aangewezen rekening 

storten om ontvankelijk te zijn in zijn verzoek.
26 Art. 3:269 BW. Zie over het lossingsrecht van de hypotheekgever uitvoerig Bartels & Tweehuysen 2010a.
27 Steneker, alsook Bartels & Tweehuysen, gaan ervan uit dat het hoogst geboden bedrag ter veiling als lossingsbe-

drag kan worden voldaan, zie HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5999, JBPr 2010/29, m.nt. Steneker, 
Bartels & Tweehuysen 2010b. Uit rechtspraak volgt dat hypotheekhouders van particuliere woningen ook ge-
noegen (moeten) nemen met zuivering van het verzuim (inlopen van de betalingsachterstand), zie HR 
10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6163, NJ 2011/423, m.nt. Stein (met betrekking tot de verhouding tussen de 
hypotheekhouder en de executiekoper ex art. 6:23 BW), en hierover Van Straaten 2012. Vooralsnog neem ik aan 
dat dit bij commercieel vastgoed, waar een belangenafweging anders uitpakt, niet opgaat.

28 Zie par. 5.4.
29 Vgl HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6163, NJ 2011/423, m.nt. Stein (ING/Kreuger c.s.), afgeleid van 

het aloude arrest HR 15 november 1957, ECLI:NL:HR:1957:AG2023, NJ 1958/67, m.nt. Rutten (Baris/Riezen-
kamp); zie hierover Bakker 2017. Zie ook PG Wesseling-Van Gent in haar conclusie (ECLI:NL:PHR:2013:1381) 
voor HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2134, Bartels & Tweehuysen 2014, p. 83 en Visser 2013a, 
p. 204.

30 Art. 438 Rv.
31 Art. 3:13, 6:162, 6:2 en 6:248 BW. Zie ook Visser 2013a, p. 179 en Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5, 6), p. 1049. 

Zie over het verband tussen misbruik van recht en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid 
Vriend in GS Verbintenissenrecht, art. 6:2 BW, aant. 3.4 (online laatst bijgewerkt op 1 oktober 2017), Stein in GS 
Vermogensrecht, art. 3:13 BW, aant. 6 (online laatst bijgewerkt op 1 januari 2017) en Schrage 2012, nr. 2.5.
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‘Uitgangspunt	is	dat	een	hypotheekhouder	bevoegd	is	tot	executie	over	te	gaan,	indien	de	schul-
denaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt. 
Dit kan evenwel anders zijn, indien de hypotheekhouder – mede gelet op de belangen aan de 
zijde van de schuldenaar die door de executie zullen worden geschaad – geen in redelijkheid te 
respecteren belang heeft bij gebruikmaking van de bevoegdheid om tot parate executie over te 
gaan.’32

Van Mierlo merkt over de toe te passen maatstaf op:

‘Als	maatstaf	zal	daarbij	kunnen	gelden	of	de	hypotheekhouder,	in	het	licht	van	de	omstandighe-
den van het concrete geval en gelet op de wederzijdse belangen van hypotheekhouder, hypo-
theekverlener en schuldenaar, in redelijkheid tot uitoefening van zijn recht van parate executie 
kan	komen.’33

Uit de bedoelde normen vloeit voort dat een Nederlandse rechter aan wie een 
executiegeschil wordt voorgelegd, eerst zal moeten vaststellen dát de hypotheek-
houder belang heeft bij verkoop en welk belang dat is.34 De verkoop zal moeten 
leiden	tot	(een	op	z’n	minst	gedeeltelijke)	voldoening	van	de	hypothecaire	vor-
dering.35 Dit komt overeen met wat uit hoofde van de goede-trouweis naar Engels 
recht geldt: de hypotheekhouder moet zijn bevoegdheden gebruiken om de gese-
cureerde vordering voldaan te krijgen. Gebruikt de hypotheekhouder zijn be-
voegdheid voor een ander doel, dan kan de executieverkoop op grond van mis-
bruik van recht worden verboden.36

Vervolgens moet naar Nederlands recht een belangenafweging worden gemaakt 
tussen het bedoelde belang van de hypotheekhouder en het belang van de hypo-
theekgever bij uit- of afstel van die verkoop. Hierbij moet worden beoordeeld of 
de hypotheekhouder, gelet op het belang dat zal worden geschaad van de hypo-
theekgever of derden, in redelijkheid niet tot de uitoefening van zijn hypotheek-
recht kan komen.37 Op dit punt verschilt het Nederlandse recht van het Engelse, 
nu	naar	Engels	recht	zo’n	belangenafweging	niet	plaatsvindt.	De	Engelse	bena-
dering komt zakelijker over. Is eenmaal voldaan aan de (contractuele) voorwaar-
den, dan heeft de hypotheekgever in commerciële verhoudingen het nakijken, 
tenzij	blijkt	dat	hij	binnen	een	redelijke	termijn	de	volledige	vordering	kan	aflos-

32 Zie ter illustratie enkele recente uitspraken: Rb. Midden-Nederland 15 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2601 
(r.o. 4.3), Rb. Oost-Brabant 21 februari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:977, Rb. Amsterdam 23 februari 2016, 
ECLI:NL:RBAMS:2016:2117, vgl. ook Rb. Overijssel 13 juni 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2386 (impliciet; 
zie r.o. 4.12) en Rb. Den Haag 13 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1632 (r.o. 4.1). De norm is afgeleid 
van HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575, NJ 1984/145, m.nt. Heemskerk (Ritzen/Hoekstra) inzake 
een executiegeschil over een ontruimingsvonnis.

33 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/398.
34 Zie bijvoorbeeld Rb. Noord-Holland 14 maart 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:3333.
35 Vgl. Visser p. 179 e.v. Zoals ook executoriaal beslag dient achterwege te blijven als er geen reëel uitzicht op 

(spoedig) verhaal is, zie MvA II Inv. bij art. 475 Rv., Parl. Gesch. Wijziging Rv. e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 158, 
waarnaar de Hoge Raad verwijst in HR 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4504, NJ 2006/203, m.nt. 
Snijders (Van den Berg/Van der Walle) (r.o. 3.7).

36 Voor het Nederlandse recht verwoord in art. 3:13 lid 2 BW.
37 Vgl. Bartels & Tweehuysen 2014, p. 92 en o.m. HR 27 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3389 (r.o. 3.5), 

NJ 2002/620, m.nt. Van Schilfgaarde. Eenzelfde afweging moet worden gemaakt bij het inroepen van het huur-
beding, zie HR 14 mei 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC3573, NJ 1977/150, m.nt. Kleijn (Albers/Assmann). Zie 
par. 6.4.
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sen. Onder het Engelse recht lijkt de positie van een (zekerheids)crediteur daar-
door wat beter gewaarborgd te zijn.38

Veel hoeft een Nederlandse hypotheekhouder van commercieel vastgoed mijns 
inziens van deze belangenafweging niet te vrezen. Ook in de Nederlandse juris-
prudentie wordt vooropgesteld dat, bij het uitoefenen van het recht van parate 
executie, misbruik van dat recht niet snel mag worden aangenomen. Er moet 
sprake zijn van buitengewone omstandigheden om een beroep op misbruik van 
dat recht te honoreren.39	Het	enkele	feit	dat	een	executieverkoop	‘onomkeerbare	
gevolgen’	heeft	of	tot	een	restschuld	voor	de	hypotheekgever	leidt,	is	veelvuldig	
onvoldoende gebleken.40 Zoals gezegd is een consistente lijn in deze rechtspraak 
voor de hypotheekhouder van groot belang, omdat de zekerheid van de hypo-
theekhouder aanmerkelijk afneemt als rechters een beroep op misbruik van recht 
sneller zouden toestaan.41

Uit de beschikbare (gepubliceerde) jurisprudentie kan worden afgeleid dat – als 
het belang van de hypotheekhouder bij verkoop vaststaat – een executieverkoop 
in de regel slechts wordt verboden indien de hypotheekgever daardoor in een 
noodtoestand komt te verkeren.42 In aanvulling daarop plegen rechters het voor-
traject te beoordelen: is de hypotheekhouder onverwachts tot executie overge-
gaan, of is er vaak of langdurig contact geweest tussen hypotheekhouder en hy-
potheekgever?43 In dat laatste geval had de hypotheekgever kunnen weten dat hij 
zijn woning zou verliezen, en had hij maatregelen kunnen nemen om een eventu-
ele noodtoestand af te wenden. Ook de mate waarin de hypotheekgever zelf heeft 
bijgedragen aan de executie door de hypotheekhouder blijkt belangrijk. Rechters 
tonen over het algemeen weinig genade voor hypotheekgevers die betalingsrege-
lingen niet nakomen, woningen onbevoegd (blijven) verhuren en/of verzeke-
ringspremies onbetaald laten, maar zijn strenger als de hypotheekhouder onvol-
doende zorgvuldig is geweest in zijn relatie tot de (meestal consument-)
hypotheekgever.

38 Zie par. 5.2.
39 Vgl. voor verhaal door middel van beslag HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ8836, NJ 2009/597, 

r.o. 3.4. Zie Visser 2013a, p. 178.
40 Zie bijvoorbeeld, Rb. Midden-Nederland 21 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:7534, Rb. Overijssel 6 de-

cember 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4952, Rb. Overijssel 31 oktober 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4160 en 
Rb. Noord-Nederland 28 september 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4351, Rb. Limburg 18 januari 2016, 
ECLI:NL:RBLIM:2016:390, NJF 2016/137.

41 Een uitspraak als die van de Rb. Amsterdam 13 mei 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0869, JOR 2013/227, 
m.nt. Atema, is vanuit dit oogpunt dan ook onwenselijk. Zie hierover Bartels & Tweehuysen in hun annotatie bij 
Rb. Gelderland 2 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6487, JOR 2014/144.

42 Deze eis vloeit voort uit HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575, NJ 1984/145, m.nt. Heemskerk (Ritzen/
Hoekstra), r.o. 3.2. Een uitzondering is bijvoorbeeld Hof Arnhem 1 maart 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ2971, 
JOR 2011/203, m.nt. Loesberg, waarin de executoriale titel werd betwist en in dat geval het belang van de hypo-
theekhouder volgens het hof niet opwoog tegen een verliesgevende verkoop met onmiddellijke ontruiming voor 
de hypotheekgever.

43	 Kredietrelaties	tussen	Nederlandse	partijen	lijken	te	worden	gekenmerkt	door	een	‘poldercultuur’:	desgevraagd	
gaven bankmedewerkers aan meestal niet zonder langdurig voortraject tot executie over te gaan. Deze cultuur 
voert decennia terug, zo blijkt uit een uitspraak waarnaar Gerver in zijn oratie verwijst (zie Gerver 1994a (ora-
tie), p. 10, met verwijzing naar Rb. Amsterdam 31 mei 1935, NJ 1936/115) en is inmiddels voor consumenten-
hypotheken verankerd in de wet, zie art. 7:128a BW. Zie hierover Biemans 2017, p. 182. Zie voor voorbeelden 
uit recentere rechtspraak m.b.t. consumentenhypotheken Visser 2013a, p. 175. Onder het Engelse recht wordt 
steeds de sterke positie van de zekerheidsschuldeiser benadrukt, hoewel ook daar consumenten zich door bijzon-
dere wetgeving beschermd weten.
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Uitspraken waarin een dreigende noodtoestand aan de zijde van de hypotheekge-
ver uiteindelijk leidde tot een verkoopverbod zijn schaars. Die uitspraken hebben 
bovendien betrekking op woningen en niet op commercieel vastgoed. Bij com-
mercieel vastgoed zal van een noodtoestand zelden sprake zijn, al wordt het door 
commerciële partijen toch ook wel aangevoerd.44 In commerciële situaties spelen 
over	het	algemeen	hoofdzakelijk	financiële	belangen,	en	financiële	risico’s	aan	
de zijde van de hypotheekgever worden als inherent aan een executieverkoop 
beschouwd. Zij vormen in principe geen grond om die tegen te houden.45 De kans 
dat een Nederlandse hypotheekhouder van commercieel vastgoed op grond van 
misbruik van recht het verhypothekeerde vastgoed niet mag verkopen, lijkt daar-
om gering.

In een enkel uitzonderlijk geval, waarin het ging om commercieel vastgoed, werd 
de executieverkoop voor enige tijd opgeschort.46 De executieverkoop zou op dat 
moment voor de hypotheekgever zeer bezwaarlijk zijn, terwijl hij een actieve 
houding aannam om (naar verwachting met succes) de waarde van het vastgoed 
te verhogen en zo het verkoopverlies te beperken. Onder die omstandigheden gaf 
de rechter de hypotheekgever nog enkele maanden respijt. Dus als een vastgoed-
ondernemer laat zien dat hij de nodige stappen zet, bijvoorbeeld door het vast-
goed te verbouwen en daarin te investeren, zou de belangenafweging in het voor-
deel van de hypotheekgever kunnen uitpakken en zal de hypotheekhouder even 
moeten wachten met de executieverkoop. De hypotheekhouder zou hier in prin-
cipe niet slechter van moeten worden; de door de hypotheekgever te nemen 
maatregelen zijn juist gericht op het verbeteren van de verkoopopbrengst van het 
vastgoed,	waarvan	primair	de	hypotheekhouder	profiteert.47

In vergelijking met het Engelse recht, lijkt het Nederlandse recht iets meer ruim-
te te bieden voor uitstel van een executieverkoop nadat het recht om te verkopen 
voor de hypotheekhouder is ontstaan. Het gaat echter om een gering verschil, dat 
naar verwachting geen afbreuk doet aan de sterke positie van de hypotheekhou-
der bij verkoop. Een uitstel of verbod van verkoop moet bij commercieel vast-
goed ook naar Nederlands recht als zeldzame uitzondering worden gezien; in het 
overgrote	deel	van	de	gevallen	zal	de	hypotheekhouder	‘gewoon’	mogen	execu-
teren als de hypotheekgever in verzuim is met zijn verplichtingen uit de kredie-
tovereenkomst, tenzij hij de volledige verzekerde vordering alsnog van de hypo-
theekgever voldaan krijgt.

44 Zie bijvoorbeeld Rb. Overijssel 14 september 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3743 over een verhypothekeerd 
vakantiepark.

45 Anders: Rb. Amsterdam 13 mei 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0869, JOR 2013/227, m.nt. Atema. Deze 
uitspraak is kritisch besproken in Bartels 2014 en Bartels & Tweehuysen 2014, p. 83.

46 Rb. Overijssel 2 november 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4343; vgl. Rb. Groningen 10 maart 2006,
 ECLI:NL:RBGRO:2006:AV6087.
47 Vgl. voor particuliere woonruimte Hof Den Haag 1 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:831, JOR 2018/226 

m.nt. Van Bergen, waarin een verkoop krachtens volmacht door de hypotheekhouder als misbruik van recht werd 
aangemerkt in een situatie waarin een als kwetsbaar beoordeelde hypotheekgever sinds anderhalf jaar extra be-
talingen deed om de betalingsachterstand in te lopen en de hypotheekhouder vanwege de opgaande woningmarkt 
door een uitstel van verkoop niet benadeeld zou worden.
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7.4 Inrichting van de verkoopprocedure

Als de verkoop eenmaal mag plaatsvinden, dan kenmerkt het Engelse verkoop-
recht zich door een grote mate van vrijheid voor de hypotheekhouder. Hij mag 
zelf bepalen wanneer en hoe hij het vastgoed verkoopt. Deze vrijheid wordt in-
gekaderd door zorgplichten die op hem rusten. Zo moet hij zorgen dat hij zich 
inspant om de hoogst haalbare prijs te realiseren en mag hij niet aan zichzelf 
verkopen.

Anders dan naar Engels recht schrijft de Nederlandse wettelijke verkoopregeling 
de toegestane wijzen van executieverkoop dwingend voor.48 De hoofdregel is 
openbare verkoop, via een (online) veiling.49 Uitzondering op die hoofdregel is 
de onderhandse verkoop.50 Beide verkoopprocedures worden hier belicht, waar-
na aandacht wordt besteed aan de (on)mogelijkheid om verhypothekeerd vast-
goed via een verkoopprocedure toe te eigenen.

7.4.1 Hoofdregel: openbare executieverkoop

De hoofdregel voor uitwinning van verhypothekeerde zaken in Nederland is via 
openbare verkoop. Deze verkoopprocedure vangt aan met een aanzegging van de 
executie door de hypotheekhouder. Hij doet dit door middel van het uitbrengen 
van een exploot ex art. 544 Rv.51 In het exploot wordt een notaris aangewezen die 
verantwoordelijk is voor de verkoopprocedure.52 De notaris draagt onder meer 
zorg voor kennisgeving van de voorgenomen verkoop aan belanghebbenden zo-
als die uit de registers bekend zijn en doet een openbare aankondiging van de 
voorgenomen verkoop.53 Vervolgens stelt de notaris de veilingvoorwaarden 
vast.54 De veilingvoorwaarden bevatten de voorwaarden waaronder de executori-
ale verkoop zal geschieden.55 Nadat op de veiling bij opbod en afmijning het 
onderpand is verkocht,56 moet de koper de koopprijs aan diezelfde notaris vol-
doen.57 Anders dan naar Engels recht is het niet de hypotheekhouder zelf die (als 
trustee)	de	financiële	afwikkeling	van	de	executieverkoop	verzorgt.58

De verkoopopbrengst wordt conform art. 3:270 en 3:271 BW door de notaris 
verdeeld. Dit houdt in dat de notaris als eerste de kosten van executie op de ver-
koopopbrengst afhoudt.59 Daarna gaat hij over tot verdeling van de netto execu-
tieopbrengst. Wanneer de hypotheekhouder de enige belanghebbende is bij de 

48 Punte is uitvoerig ingegaan op andere aspecten van de verkoopbevoegdheid, zoals verkaveling en splitsing in 
appartementsrechten, zie Punte 2013.

49 Art. 3:268 lid 1 BW jo. art. 519 Rv.
50 Art. 3:268 lid 2 BW.
51 Zie voor de eisen die aan een dergelijk exploot worden gesteld art. 544 Rv.
52	 ‘Te	wiens	overstaan’	de	verkoop	zal	plaatsvinden,	zie	art.	544	Rv.	Zie	uitgebreid	over	de	executoriale	verkoop-

procedure Visser 2013a en Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/401.
53 Art. 516 jo. art. 546 Rv: de aankondiging dient sinds invoering van de Wet Internetveilingen op 1 januari 2015 

digitaal te worden gedaan.
54 Art. 517 en 518 jo. art. 546 Rv.
55 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 640.
56 Art. 519 jo. art. 546 Rv.
57 Art. 3:270 lid 1 BW.
58	 Door	het	ontbreken	van	een	trustfiguur	in	het	Nederlandse	recht	zou	daaraan	een	faillissementsrisico	kleven.
59 Art. 3:270 lid 1 BW (zie hierna par. 7.6).
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verkoopopbrengst, dan kan de notaris op grond van art. 3:270 lid 2 BW direct tot 
uitkering aan hem overgaan.60 Het surplus komt toe aan de hypotheekgever. Als 
er wel andere belanghebbenden dan de hypotheekhouder zijn, zoals beslagleg-
gers, beperkt gerechtigden die hun recht verloren hebben zien gaan door de zui-
vering bij de executieverkoop61 en de huurders tegen wie een huurbeding is inge-
roepen,62 dan dient een rangregeling te worden opgemaakt. Voor zover de 
verschillende partijen niet al vóór de verkoop tot overeenstemming waren geko-
men omtrent de verdeling van de opbrengst, zal de verkoopopbrengst bij een 
bewaarder worden gestort.63 Komen partijen in het geheel niet tot overeenstem-
ming, dan kunnen zij een gerechtelijke rangregeling verzoeken.

De levering aan de koper vindt plaats op grond van art. 525 Rv: de koper ver-
krijgt het recht op het verkochte goed door inschrijving van het proces-verbaal 
van toewijzing.64 Het proces-verbaal dient tevens tot ontruiming van het ver-
kochte onroerend goed.65 De koper kan de geëxecuteerde alsmede derden die 
zich zonder recht of titel in de verkochte zaken bevinden tot ontruiming dwin-
gen.66 Voor zover met derden een huurovereenkomst werd aangegaan, is de koper 
voor de bevoegdheid tot ontruiming afhankelijk van een door de hypotheekhou-
der gemaakt huurbeding (zie hiervoor par. 6.4).

Het gevolg van levering ingevolge een executoriale verkoop is het tenietgaan van 
alle ingeschreven beslagen, alle hypotheken die op het goed rustten en andere 
beperkte rechten die niet tegen de executerend hypotheekhouder konden worden 
ingeroepen.67 Oftewel: hypothecaire uitwinning heeft een titelzuiverende wer-
king.68 Voor zover de hypotheekhouder zijn vordering niet volledig heeft kunnen 
laten voldoen uit de verkoopopbrengst, behoudt hij een concurrente vordering op 
de schuldenaar.

7.4.2 Alternatief: onderhandse executieverkoop

Naast openbare verkoop bestaat onder bepaalde omstandigheden de mogelijk-
heid om het onderpand onderhands te verkopen.69 De mogelijkheid van onder-
handse verkoop werd door de wetgever bij invoering van het nieuwe BW in het 
leven geroepen. Hij had hierbij voornamelijk verkoop van grote gebouwen en 
gebouwencomplexen op het oog, zo kan uit de parlementaire geschiedenis wor-
den opgemaakt.70 Dergelijke grote objecten, waaruit commercieel vastgoed voor 

60 Art. 3:270 lid 2 BW: hetgeen aan deze blijkens een door hem aan de notaris te verstrekken verklaring krachtens 
zijn door de hypotheek verzekerde vordering (...) toekomt.

61 Art. 3:273 BW.
62 Zij hebben mogelijk recht op schadevergoeding ex art. 3:264 lid 7 BW.
63 Art. 3:270 lid 3 BW en Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 645: in de praktijk zal de notaris de betrokkenen 

aansporen tot het bereiken van onderlinge overeenstemming omtrent de verdeling van de opbrengst.
64 Art. 546 jo. art. 525 lid 1 Rv.
65 Art. 525 lid 3 jo. art. 546 Rv.
66 Art. 525 lid 3 jo. art. 556 en 557 Rv.
67 Art. 3:273 lid 1 BW. Voor het bepalen welke beperkte rechten wel en niet tegen de hypotheekhouder kunnen 

worden ingeroepen, geldt de prior-temporeregel. Alle beperkte rechten die zijn ontstaan na inschrijving van het 
hypotheekrecht, kunnen daartegen niet worden ingeroepen.

68 Stein in GS Vermogensrecht, aant. 5.1.5 bij art. 3:268 lid 1 BW (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018).
69 Art. 3:268 lid 2 BW.
70 Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 824 (MvA II).
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een belangrijk deel bestaat, lenen zich volgens de wetgever niet voor openbare 
verkoop.	Dit	zou	samenhangen	met	‘de	grote	belangen	waarom	het	daarbij	gaat	
en	 de	 daarbij	 betrokken	financieringsproblemen.’71 Daarnaast werd destijds al 
onderkend dat veilingen steeds minder een geschikt middel zijn om een behoor-
lijke prijs te verkrijgen. Latere onderzoeken bevestigen dit vermoeden, ook voor 
minder grote objecten (particuliere woningen).72 Onvolledige informatie bij de 
koper, de hoge transactiekosten en kartelvorming tussen potentiële kopers wor-
den aangewezen als oorzaken voor een lagere opbrengst bij een openbare execu-
tieverkoop.73 In 2011 en 2013 deelde de NMa voor die mededingingsbeperkende 
afspraken nog boetes uit aan onroerendgoedhandelaren voor in totaal ruim 
12 miljoen euro.

De wetgever heeft echter executoriaal onderhands verkopen niet onbegrensd mo-
gelijk willen maken. Hij meende dat de belangen van direct betrokkenen be-
scherming behoefden. Aldus bevat de wet dwingendrechtelijke voorschriften 
waaraan	een	onderhandse	verkoop	dient	 te	voldoen,	wil	deze	kwalificeren	als	
executieverkoop.74 Het eerder genoemde art. 3:268 lid 5 BW vormt daarvan het 
sluitstuk. Een onderhandse executieverkoop moet worden ingeleid met een daar-
toe strekkend verzoek van de executerend hypotheekhouder of de hypotheekge-
ver aan de voorzieningenrechter.75 Bij dat verzoek tot goedkeuring moet de vol-
ledige koopakte aan de rechter worden overgelegd, evenals de biedingen die bij 
de notaris zijn binnengekomen, dan wel diens verklaring dat er geen biedingen 
zijn ontvangen.76 Deze voorgeschreven gang van zaken betekent dat de hypo-
theekhouder vaak alsnog gedwongen wordt om eerst het openbare executiever-
kooptraject te doorlopen.77 Art. 544 e.v. Rv zijn van toepassing, dus ook bij on-
derhandse verkoop moet onder meer de executie worden aangezegd, een notaris 
worden ingeschakeld en de voorgenomen verkoop openbaar worden gemaakt.78 
De	financiële	afwikkeling	van	de	verkoop	vindt	op	dezelfde	manier	plaats	als	
hierboven beschreven.

7.4.3 Kritiek op de onderhandse verkoopprocedure

Uit verschillende richtingen en met het oog op verschillende soorten hypo-
theekobjecten is in de juridische literatuur kritiek geleverd op de onderhandse 
verkoopprocedure zoals deze thans in de wet is vastgelegd. Al vóór invoering 
van het nieuwe BW had Van Velten tegen de voorgenomen onderhandse ver-
koopprocedure zijn bezwaren geuit.79 Nu de wet geen ruimte laat voor een onder-

71 Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 824 (MvA II).
72 ACM Marktadvies executieveilingen onroerend goed 2013. Ferwerda e.a. 2007.
73 ACM Marktadvies executieveilingen onroerend goed 2013, p. 1. Zie ook Brounen en De Jong-Tennekes 2012 en 

Visser 2013, p. 3. De op 1 januari 2015 in werking getreden Wet executieveilingen 2015 zou hierin (enige) ver-
andering moeten brengen. 

74 Zie over oneigenlijke lossing en het arrest HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4072, JOR 2014/270, m.nt. 
Faber en Vermunt en een eerdere bijdrage van mijn hand (Van Bergen 2014) alsook Steneker 2014 en Van Velten 
2015, p. 732.

75 Art. 3:268 lid 3 BW; het verzoekschrift kan behalve door een advocaat ook door een notaris worden ingediend.
76 Art. 548 Rv.
77 Art. 3:268 lid 4 BW jo. art. 548 Rv. Zie hierover kritisch Philips 2014.
78 Het nut hiervan wordt onderschreven door Van Ingen & Jongbloed 2007, p. 38.
79 Van Velten 1986, p. 91 en 92. Zie voor een uitgebreid overzicht van nadien in de literatuur verschenen bezwaren 

Stein in GS Vermogensrecht, aant. 5.3.18 bij art. 3:268 BW (online laatst bijgewerkt op 1 april 2018).
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handse verkoop anders dan via de inleiding van de openbare verkoopprocedure, 
kan het zijn dat er onnodig tijd en geld in een executoriale verkoopprocedure 
moet worden gestoken. Van Velten wijst er bovendien op dat deze kosten voor 
rekening van de hypotheekgever komen. Zeker in het geval dat men al onder-
handse biedingen heeft ontvangen, terwijl van een veiling geen hogere opbrengst 
hoeft te worden verwacht, lijkt het openen van een openbare verkoopprocedure 
een weinig voor de hand liggend traject.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt echter dat de wetgever op dit punt be-
wust een afweging heeft gemaakt tussen het kunnen verkrijgen van een zo hoog 
mogelijke opbrengst en het verkleinen van de kans op misbruik van de regeling. 
Daarom moet in elk geval de verkoop openbaar gemaakt worden, opdat gegadig-
den kunnen bieden. De kosten voor dit soort activiteiten, waarvoor de voorschrif-
ten worden gegeven in art. 516 Rv, zijn volgens de wetgever onvermijdelijk. 
Voor	het	overige	zou	de	wet	flexibel	genoeg	zijn	om	de	hypotheekhouder	in	staat	
te stellen onnodige kosten te vermijden wanneer een onderhandse verkoop voor 
de hand ligt.80 De wet hanteert geen termijnen, zodat de dag voor de openbare 
verkoop (ver) in de toekomst kan worden bepaald. Doordat bovendien door het 
indienen van een verzoek tot onderhandse verkoop de dag vervalt waarop de 
openbare verkoop was bepaald, kunnen kosten die met de praktische uitvoering 
van die openbare verkoop gepaard gaan, worden vermeden.81

Van	Ingen	en	Jongbloed	nuanceren	deze	‘op	zichzelf	juiste	visie’	van	de	minister	
aan de hand van de executiepraktijk. Zij stellen dat wanneer een hypotheekhou-
der eenmaal tot executie overgaat, hij de verkoop zo spoedig mogelijk wil laten 
plaatsvinden. Veelal zal betaling van de rente op de hypothecaire vordering uit-
blijven, waardoor de vordering van de hypotheekhouder alleen maar oploopt. 
Ook kan de hypotheekhouder te maken krijgen met verval van het onderpand, 
zodat in dat verband kosten te maken zijn.82 Daarbij komt, zo stellen Van Ingen 
en Jongbloed, dat eventuele pogingen om het onderpand onderhands te verkopen 
vaker in de voorfase al zijn gesneuveld. Niet aannemelijk is dat dan gedurende 
het executietraject wél een koper zal worden gevonden.83 Daarbij moet nog wor-
den opgeteld dat de hypotheekgever de regels en termijnen die hem beogen te 
beschermen, ook ten kwade tegen de hypotheekhouder kan inzetten. Zo kan de 
hypotheekgever, teneinde de executieveiling te frustreren, op het laatste moment 
een verzoek tot onderhandse verkoop indienen, waardoor de dag van de openba-
re verkoop komt te vervallen.84 De onderhandse procedure kan zo uiteindelijk 
veel tijd en geld kosten, met als risico dat potentiële kopers zich terugtrekken, 
wat de verkoopopbrengst niet ten goede komt.85

80 L.v.Antw. II Inv. p. 1377.
81 Art. 548 lid 3 Rv en L.v.Antw. II Inv. p. 1378.
82 Van Ingen & Jongbloed 2007, p. 49.
83 Van Ingen & Jongbloed 2007, p. 50.
84 Art. 548 lid 4 Rv; de hypotheekgever ontleent aan zijn bescherming dus een zekere nuisance value. Vgl. Gerver 

1994b (oratie), p. 21.
85 Zie Van den Bosch & Beekhoven van den Boezem 2009, p. 85 e.v., Philips 2014, p. 289-300. Zie ook Van Mierlo 

in GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 548 Rv, aant. 2 (online laatst bijgewerkt op 1 augustus 2002).
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In de praktijk wordt dan ook wel naar oplossingen gezocht om de kosten van het 
openbare verkooptraject te beperken. Zo bespreekt Philips de mogelijkheden van 
een pre-auction-agreement. Dit is een overeenkomst tussen hypotheekhouder en 
een gegadigde over de inrichting en het doorlopen van een executietraject om 
uiteindelijk de door de hypotheekhouder en de gegadigde beoogde koop te reali-
seren.86	In	zo’n	overeenkomst	worden	bijvoorbeeld	afspraken	gemaakt	over	de	
beoogde koopprijs, hoe zal worden omgegaan met hogere biedingen en of er een 
break up fee zal moeten worden betaald aan de gegadigde als hij niet de hoogste 
bieder op de veiling blijkt te zijn.87 Een dergelijke overeenkomst voorkomt echter 
niet dat een openbaar verkooptraject in gang moet worden gezet. Sommige kos-
ten (onder meer voor de notaris) zullen moeten worden gemaakt, daarna zullen 
zekere wettelijke termijnen in acht moeten worden genomen.88 die zorgen ervoor 
dat de gemiddelde onderhandse verkoop alsnog (minimaal) negen tot dertien we-
ken duurt.89

Tot slot is ook vanuit een andere invalshoek kritiek op de onderhandse executie-
verkoop mogelijk. Net na invoering van het nieuwe BW besteedde Vriesendorp 
al aandacht aan de moeilijkheden bij verkoop van onroerend-goedportefeuilles 
waarvan de verschillende onderdelen in verschillende arrondissementen liggen. 
Interessant is dat Vriesendorp een probleem schetst dat spiegelbeeldig is aan dat 
van Philips en Van Velten. Vriesendorp merkt op dat, wanneer voor een onroe-
rend-goedportefeuille een onderhands bod wordt uitgebracht en de voorzienin-
genrechter wordt verzocht in te stemmen met een onderhandse verkoop (conform 
art. 3:268 lid 2 BW), de daaropvolgende termijn voor andere gegadigden juist te 
kort is om met een reëel bod te komen. Het anti-misbruiksysteem dat de wetgever 
voor ogen had met de beperkingen die aan art. 3:268 lid 2 BW zijn verbonden, 
lijkt juist bij commercieel vastgoed te falen.

Gelet op deze tweeledige kritiek acht ik de vraag gerechtvaardigd of de Neder-
landse dwingendrechtelijk voorgeschreven verkoopprocedure van art. 3:268 BW 
niet haar doel voorbij schiet.90 Enerzijds kan immers niet worden gegarandeerd 
dat bij het volgen van deze verplichte procedure de hoogst haalbare opbrengst 
wordt behaald, zeker niet bij commercieel vastgoed. Anderzijds kost de procedu-
re wél in alle gevallen tijd en geld, wat in de weg kan staan aan het behalen van 
de hoogst haalbare prijs. Het is daarom goed denkbaar dat de netto verkoopop-
brengst (na aftrek van kosten) hoger uitvalt als een hypotheekhouder de vrijheid 
krijgt om het te volgen verkooptraject – met het oog op die hogere opbrengst – 
zelf uit te stippelen.

86 Philips 2014, p. 289-300.
87 Philips bespreekt ook de mogelijkheid om dergelijke kosten ten laste van de schuldenaar te brengen, wat (onder 

voorwaarden) in de Verenigde Staten wel gebruikelijk is. Zie Philips 2014.
88 De veiling wordt bepaald op minstens dertig dagen na aanplakking (art. 516 Rv), ook de verzoekschriftprocedu-

re neemt enige tijd in beslag.
89 Zie Philips 2014.
90	 Vgl.	Bartels	&	Verstappen	2011,	p.	320,	die	erop	wijzen	dat	dit	‘keurslijf’	de	kiem	is	geweest	voor	de	verkoop	

krachtens volmacht of lastgeving.
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7.4.4 Een nieuw alternatief naar Engels voorbeeld

Een Engelse insteek voor de executieverkoop van commercieel vastgoed is naar 
mijn idee daarom het overwegen waard. Daarin is de hypotheekhouder zelf ver-
antwoordelijk voor het behalen van de hoogst mogelijk prijs. Hij dient zich in te 
spannen om die prijs te behalen en moet daarvoor de juiste stappen nemen: de 
juiste makelaar(s) moeten worden ingeschakeld, het vastgoed moet deugdelijk 
worden geadverteerd en afhankelijk van de (economische) omstandigheden van 
het geval dient hij zelf te bepalen wat de beste methode is: openbare of onder-
handse verkoop. De gehekelde termijnen van art. 3:268 lid 2 BW kunnen dan 
komen te vervallen, omdat de hypotheekhouder verantwoordelijk wordt voor het 
gekozen tijdpad. Hij dient te zorgen dat dit de verkoopopbrengst ten goede komt. 
Met het vervallen van die verplichte wettelijke termijnen kan aan een belangrijk 
deel van de hiervoor weergegeven bezwaren tegen art. 3:268 BW tegemoet wor-
den gekomen.

Zou de hypotheekhouder de verplichting om te streven naar de hoogst haalbare 
opbrengst schenden, dan zou dat een grond vormen voor aansprakelijkheid je-
gens de hypotheekgever of andere belanghebbenden bij de verkoopopbrengst, 
zoals een eventuele faillissementscurator, lager gerangschikte hypotheekhouders 
of beslagleggers. Zij kunnen het verschil tussen de behaalde verkoopopbrengst 
en de prijs die volgens hen verkregen had moeten worden door middel van een 
schadevergoeding op de hypotheekhouder verhalen. Nu bij commercieel vast-
goed	hoofdzakelijk	financiële	belangen	op	het	spel	staan,	zou	een	schadevergoe-
ding in geld in de meeste gevallen afdoende compensatie moeten bieden voor de 
nalatigheid van de hypotheekhouder gedurende het verkooptraject.

Een regeling van die strekking sluit bovendien al aan bij de huidige Nederlandse 
praktijk, waarin hypotheekhouders steeds vaker hun toevlucht zoeken in een ver-
koop krachtens volmacht.91 Deze constructie houdt in dat de hypotheekgever al 
bij het vestigen van het hypotheekrecht een onherroepelijke volmacht aan de 
hypotheekhouder geeft om het vastgoed te mogen verkopen wanneer de overeen-
gekomen voorwaarden zijn vervuld. Dit komt dus ook weer neer op een lijst met 
events of default die de hypotheekhouder zijn verkoopbevoegdheid geven. Door-
dat de hypotheekhouder op basis van die volmacht verkoopt, kan hij in beginsel 
ook zelf bepalen hoe de verkoop wordt ingekleed, mits hij daarbij rekening houdt 
met de gerechtvaardigde belangen van de schuldenaar.92 Deze aanpak lijkt daar-
mee in veel opzichten op de Engelse wijze van executie.

Onder het huidige Nederlandse recht kleeft aan deze constructie echter een be-
langrijk nadeel, dat zou worden weggenomen als de inrichting van de executie-
verkoop (binnen de zorgplichtkaders) wordt vrijgegeven. De verkoop zoals die 

91 Zie Verstappen & Bartels 2011. Schoordijk meent dat een dergelijke verkoop nietig is (art. 3:40 BW), Schoordijk 
2009. Vgl. ook Van Velten 2015, p. 733. In de praktijk wordt verkoop via volmacht aanvaard, zie o.m. Hof 
Den Bosch 26 juni 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1973, JOR 2014/342, m.nt. Visser en Visser 2014, p. 97.

92 De hypotheekhouder dient ook hier zorgvuldigheidsnormen in acht te nemen. Zie Verstappen & Bartels 2011. 
Ook hier kan de hypotheekgever tegen de verkoop opkomen met een beroep op art. 3:13 BW, zie bijvoorbeeld 
Hof Den Haag 1 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:831, JOR 2018/226 m.nt. Van Bergen.
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nu	 krachtens	 volmacht	 plaatsvindt,	 kwalificeert	 namelijk	 niet	 als	 executoriale 
verkoop. Dit heeft uiteenlopende negatieve consequenties voor zowel hypo-
theekhouder als hypotheekgever. Zo blijft de hypotheekgever bij een niet-execu-
toriale verkoop immers verstoken van bepaalde waarborgen die het wettelijke 
executietraject biedt. De hypotheekhouder is bijvoorbeeld niet verplicht om hem 
een termijn te stellen waarbinnen de hypothecaire vordering gelost kan worden,93 
er is geen rechter die de verkoopvoorwaarden beoordeelt en kan hij zich niet 
beroepen op bescherming van art. 7:19 BW voor gebreken aan het vastgoed.94

Voor de hypotheekhouder zelf is nadelig dat een niet-executoriale verkoop geen 
zuivering teweegbrengt.95 Dat betekent dat de hypotheekhouder bij een verkoop 
krachtens volmacht het goed niet vrij van andere beperkte rechten of beslagen 
kan verkopen. Als er meerdere schuldeisers zijn die verhaal willen nemen op het 
verhypothekeerde goed, zoals junior-hypotheekhouders of beslagleggers, dan zal 
de hypotheekhouder hun medewerking moeten verkrijgen voor de verkoop van 
het onderpand.96 Zij dienen afstand te doen van hun rechten respectievelijk het 
beslag	op	te	heffen.	De	hypotheekhouder	is	dus	afhankelijk	van	hun	welwillend-
heid, waardoor deze partijen in de positie verkeren dat zij een prijskaartje aan 
hun medewerking kunnen hangen.97 Dan ontstaat de situatie dat de senior-hypo-
theekhouder lager gerangschikte schuldeisers moet betalen. Zelfs als hij via een 
onderhandse verkoop krachtens volmacht de hoogst haalbare verkoopprijs wil en 
kan realiseren. Dit lijkt niet te stroken met de sterke goederenrechtelijke positie 
die hij op basis van zijn hypotheekrecht ten opzichte van die andere schuldeisers 
mag verwachten. Dit vormt reden te meer om de hypotheekhouder binnen de 
executieprocedure meer vrijheid te geven de verkoop naar eigen ideeën in te 
richten, zodat zijn positie ten opzichte van lager gerangschikte partijen wordt 
verbeterd.

Een ander nadeel van een niet-executoriale verkoop voor de hypotheekhouder is 
dat hij niet zonder meer een beroep op een ontruimingsbeding en/of huurbeding 
mag doen, nu daarvoor de executieverkoop ex art. 544 Rv moet zijn aangezegd.98 
Hij kán die aanzegging wel doen, maar dan start hij alsnog het executietraject op, 
en dat was nu juist niet de bedoeling van de volmacht. Bovendien kan aan de 
rechtmatigheid	van	zo’n	aanzegging	worden	getwijfeld,	als	niet	daadwerkelijk	
een executieverkoop is gepland.99 Als mag worden aangenomen dat de hypo-
theekhouder bij verkoop krachtens volmacht geen mogelijkheid heeft om het 
vastgoed te ontruimen en/of ongunstige huurovereenkomsten te beëindigen (zie 
hoofdstuk 6), kan dat tot een lagere verkoopopbrengst leiden.

93 Art. 3:269 BW; bij executieverkoop staat vast wanneer de uiteindelijke verkoop zal plaatsvinden, wat de hypo-
theekgever nog de kans biedt tot het moment van verkoop de vordering te lossen.

94 Zie tevens Verstappen & Bartels 2011 en Schoordijk 2009.
95 Ex art. 3:273 BW.
96 Zie ook Verstappen & Bartels 2011, met een verwijzing naar Hof Leeuwarden 11 januari 2011,
  ECLI:NL:GHLEE:2011:BP1189, waarin de beslagleggers de verkoop krachtens volmacht – met succes – aanvochten.
97 Bij een onderhandse executieverkoop kan de rechter oordelen dat zij geen rechtens te respecteren belang hebben 

bij het weigeren van medewerking. De verkoop is in die gevallen door de hypotheekhouder dus toch af te dwin-
gen. Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 20 januari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:288.

98 Zie par. 6.2.1en 6.4.2.
99 De aanzegging zou misbruik van recht op kunnen leveren, zie art. 3:13 BW.
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Tot slot kleeft aan deze volmachtconstructie het risico van faillissement van de 
hypotheekgever. Bij diens faillissement vervalt de volmacht en wordt de verkoop 
langs deze weg volledig afgesneden.100 En in het licht van een aanstaand faillis-
sement zal de hypotheekhouder voorzichtig met de verkoopopbrengst om moe-
ten gaan, als hij wil voorkomen dat art. 54 Fw in de weg staat aan verrekening 
van de verkoopopbrengst met de hypothecaire vordering. Naar aanleiding van 
ING/Gunning101 kan worden aangenomen dat art. 54 Fw alleen buiten toepassing 
blijft als ofwel de vordering tot betaling van de koopprijs aan de hypotheekhou-
der was verpand,102 ofwel dat duidelijk is dat de verkoopopbrengst aan de hypo-
theekhouder zelf is betaald (en niet aan de hypotheekgever).103

In dat verband lijkt het storten van de verkoopopbrengst op een aparte bankreke-
ning van de hypotheekhouder zelf de veiligste manier.104 Wordt daarentegen de 
verkoopopbrengst op de bankrekening van de hypotheekgever betaald (die bij de 
hypotheekhouder wordt aangehouden), dan moet een aantal extra hordes worden 
genomen om die betaling als betaling aan de hypotheekhouder aan te kunnen 
merken. Zo moet ten eerste tussen de hypotheekgever en de bank/hypotheekhou-
der zijn overeengekomen dat de betaling heeft te gelden als betaling aan de hy-
potheekhouder zelf. Daarnaast moet de hypotheekgever opdracht geven aan de 
notaris om de koopprijs rechtstreeks aan de hypotheekhouder te betalen. Tot slot 
moet	de	betaling	‘daadwerkelijk’	aan	de	hypotheekhouder	geschieden,	bijvoor-
beeld door dat in de omschrijving te vermelden.105 De hypotheekhouder zal daar-
om al bij het vestigen van de hypotheek ervoor moeten zorgen dat de afgegeven 
volmacht tevens uitstrekt tot het verrichten van de nodige handelingen met be-
trekking tot de uitkering van de verkoopopbrengst door de notaris.106 Anders is 
hij alsnog van de medewerking van de hypotheekgever afhankelijk of blijkt hij 
uiteindelijk de verkoopopbrengst niet te kunnen verrekenen.

Hoewel dit laatste probleem administratief lijkt te kunnen worden opgelost, zou 
die administratieve rompslomp niet nodig zijn als de hypotheekhouder meer vrij-
heid krijgt om de executieprocedure in te richten. Het uiteindelijke resultaat is 
hetzelfde: de hypotheekhouder kan (met voorrang) verhaal nemen op het vast-
goed. Maar hij behoudt in dat geval die mogelijkheid in faillissement én hij kan 
zijn verkooprecht inroepen tegen derden met een lager gerangschikt recht of la-
tere beslagleggers, bovendien hebben de hypotheekgever en derden minder mo-
gelijkheden om de hypotheekhouder in de aanloop van de verkoop te dwarsbo-
men. Dit doet meer recht aan zijn sterke positie als zekerheidshouder, terwijl de 
positie van de hypotheekgever en eventuele overige schuldeisers wordt gewaar-
borgd door de zorgplicht om de hoogst haalbare verkoopprijs te realiseren en de 
aansprakelijkheid die daarmee verbonden is. Vanuit de te behalen opbrengst ge-

100 Art. 3:72 sub b BW.
101 HR 19 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3137, NJ 2005/199, m.nt. Van Schilfgaarde (ING/Gunning q.q.).
102 HR 23 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2940, NJ 2000/158, m.nt. Kleijn (Van Gorp q.q./Rabobank).
103 Beekhoven Van Den Boezem & Van Den Bosch 2015, p. 200-207, met verwijzing naar Hof Amsterdam 7 de-

cember 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BO6535, JOR 2011/99. Zie ook Hof Arnhem 21 maart 2006, 
ECLI:NL:GHARN:2006:AV7615, JOR 2006/140 (Quality Ice Cream).

104 ING hanteert deze methode, zo volgt uit Beekhoven Van Den Boezem & Van Den Bosch 2015, p. 200-207.
105 Dit stappenplan is door de Hoge Raad gegeven in ING/Gunning q.q. Zie hierover Steneker in zijn noot bij 

Rb. Utrecht 17 april 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BC3686, JOR 2008/117.
106 Om verboden selbsteintritt ex art. 3:68 BW te voorkomen.
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zien, lijkt om deze redenen de Engelse wijze van executieverkoop bij commerci-
eel vastgoed te prefereren.

Of een dergelijke alternatieve verkoopprocedure onder van oorsprong Neder-
landse	financiers	enthousiast	zou	worden	ontvangen,	is	overigens	te	betwijfelen.	
Het zou betekenen dat zij een hen bekende procedure, die – als zij gevolgd 
wordt	–	relatief	weinig	aansprakelijkheidsrisico’s	kent,	zouden	vervangen	door	
een vrijere procedure waarvan niet op voorhand vaststaat wat precies van de 
hypotheekhouder verlangd wordt. En dat geeft onzekerheid, zeker in een eventu-
ele beginperiode als er nog maar weinig rechtspraak beschikbaar is. Die onzeker-
heid lijkt men niet te willen: geluiden uit de praktijk doen vermoeden dat de 
Nederlandse hypotheekhouder ‘better safe than sorry’ is. Men lijkt liever een 
aantal formaliteiten na te lopen die uiteindelijk tot een risicoloze (of -arme) ver-
koop leiden, dan dat bij elke genomen beslissing een aansprakelijkheidsrisico 
geldt.

Als stelregel zou daarom kunnen worden aangehouden dat het houden van een 
openbare of onderhandse verkoop, waarbij de regels van het huidige art. 3:268 
BW en de procesrechtelijke regels van het Wetboek van Rechtsvordering worden 
gevolgd, in beginsel een voor de hypotheekhouder veilige verkoopmethode is, 
waarbij de hypotheekhouder zo min mogelijk risico loopt aansprakelijk te zijn 
voor de doorlopen stappen. Maar áls een hypotheekhouder mogelijkheden ziet 
om op andere wijze een hogere verkoopopbrengst te genereren, dan kan hij deze 
alternatieve vrije executieprocedure benutten zonder dat hij wordt gehinderd 
door verplichte procedures, termijnen én derden die hem daarbij mogelijk in de 
weg zitten.

7.4.5 Toe-eigening

Een bevoegdheid die een Nederlandse hypotheekhouder in elk geval niet kan 
bedingen, is een bevoegdheid tot toe-eigening van het vastgoed.107 Naar Engels 
recht is toe-eigening slechts toegestaan voor zover de foreclosure-procedure 
wordt gevolgd. Zoals al in de inleiding van dit boek opgemerkt, is deze procedu-
re stroperig, tijdrovend en kent ze een open einde. Daarom wordt zij nauwelijks 
in de praktijk gebruikt. De Engelse hypotheekhouder geeft de voorkeur aan ver-
koop van het onderpand om met de opbrengst de hypothecaire vordering af te 
lossen.

Als de Engelse hypotheekhouder dan eenmaal tot verkoop overgaat, dan geldt 
voor hem een toe-eigeningsverbod. Naar Engels recht levert zelfs een verkoop 
aan zichzelf of een eigen medewerker een nietige verkoop op. Verkoop aan een 
gelieerde vennootschap mag dan weer wel, dus als een hypotheekhouder vast-
goed in eigendom wil verkrijgen, dan kan dat via een zuster- of dochtermaat-
schappij.	 Bij	 zo’n	 verkoop	 komt	wel	 de	 bewijslast	 dat	 de	 verkoop	 de	 hoogst	
haalbare opbrengst heeft gerealiseerd, bij de hypotheekhouder te liggen.108

107 Art. 3:235 BW. Los van de vraag of hypotheekhouders dat eigenlijk wel willen, nu dat zou betekenen dat zij het 
vastgoed zelf in de boeken moeten opnemen.

108 Clark e.a. 2014, p. 701.
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Naar Nederlands recht staat er op zich niets aan in de weg dat een hypotheekhou-
der op de veiling meebiedt.109 Hij kan in principe het vastgoed aan zichzelf ver-
kopen.110 Niettemin is het ook in de Nederlandse praktijk gebruikelijk dit te doen 
via dochtervennootschappen (stroppendochters). Zij bieden mee in de hoop dat 
een bepaalde opbrengst van het vastgoed kan worden gewaarborgd.111 Gelet op 
het openbare karakter van een veiling kan het bod van die dochter zelf immers 
altijd	worden	overtroffen	door	het	bod	van	een	derde.	Hiermee	zou	idealiter	de	
beste prijs voor het object moeten kunnen worden verkregen.

7.5 Aansprakelijkheid jegens de hypotheekgever

Het vrij in te vullen Engelse verkooprecht wordt ingekaderd door de zorgplicht 
om de hoogst haalbare opbrengst te realiseren, een verplichting die in de Engelse 
jurisprudentie is uitgekristalliseerd. Zo moet de hypotheekhouder het vastgoed 
onder meer op gepaste wijze adverteren. Is dat niet gebeurd en kan de hypotheek-
gever aannemelijk maken dat het vastgoed in redelijkheid meer had kunnen op-
leveren, dan is de hypotheekhouder aansprakelijk voor het verschil in verkoop-
prijs. De hypotheekhouder is dan gehouden dat verschil te vergoeden, of bij een 
restschuld dat daarop in mindering te brengen.

In par. 7.3.2 is beschreven dat ook op de Nederlandse hypotheekhouder een alge-
mene zorgplicht rust op grond waarvan hij bij het uitoefenen van zijn recht van 
parate executie rekening moet houden met de gerechtvaardigde belangen van de 
hypotheekgever. In aanvulling daarop bevat de wet een aardig aantal regels en 
formaliteiten waaraan een executieverkoop moet voldoen. Visser heeft in haar 
dissertatie uitgebreid de consequenties van het overtreden van deze voorschriften 
beschreven.112 De belangrijkste voorschriften die tot aansprakelijkheid van de 
executerend hypotheekhouder kunnen leiden, zijn (i) de verplichting de verkoop 
aan te zeggen, 113 (ii) de verplichting publiek en belanghebbenden op te roepen,114 
(iii) veilingvoorschriften, zoals de dertig-dagentermijn voor veiling115 en het bie-
den bij opbod en afmijning,116 en tot slot (iv) de verplichting om verkregen on-
derhandse biedingen aan de hypotheekgever door te geven. Uiteraard kan de hy-
potheekhouder slechts aansprakelijk worden gehouden voor zover het niet 
nakomen van deze procedure tot schade bij de hypotheekgever heeft geleid.117

De onder (iii) en (iv) bedoelde voorschriften beogen de verkoopopbrengst te 
maximaliseren. Zij zijn als het ware een Nederlandse wettelijke equivalent van 
de normen die naar Engels recht in de jurisprudentie zijn ontwikkeld. De hypo-

109 Art. 3:235 BW.
110 Zie ook Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/392.
111	 Pitlo/Reehuis	&	Heisterkamp	2012,	p.	640.	Een	belangrijk	financieel	nadeel	 is	dat	overdrachtsbelasting	ver-

schuldigd wordt.
112 Visser 2013a, p. 205-252, in het bijzonder p. 214 e.v. Haar focus ligt op de geldigheid van de executieverkoop.
113 Art. 544 Rv.
114 Art. 546 jo. art. 515 Rv.
115 Art. 546 jo. art. 516 Rv; zie Albers-Dingemans 2011; Visser denkt hier zelf anders over, zij concludeert tot nie-

tigheid van de verkoop.
116 Art. 546 jo. art. 519 Rv.
117 Art. 6:162 BW.
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theekhouder moet zorgen dat geïnteresseerde partijen in de gelegenheid worden 
gesteld om een bod op het vastgoed uit te brengen. Hiervoor moeten zij op de 
hoogte worden gebracht van de aanstaande verkoop en de tijd krijgen om hun 
bod voor te bereiden. Als een hypotheekgever aannemelijk kan maken dat de 
executieopbrengst lager is uitgevallen vanwege de schending van deze voor-
schriften, ligt aansprakelijkheid van de hypotheekhouder voor de hand.

Er is evenwel een aantal verschillen met het Engelse recht aan te wijzen. Ten 
eerste schrijft de wet preciezer voor wat de Nederlandse hypotheekhouder moet 
doen (waar en wanneer de verkoop bekend moet worden gemaakt). Daarnaast is 
de Nederlandse hypotheekhouder in principe onder alle omstandigheden gehou-
den om die precieze voorschriften in acht te nemen. Ook als dat niet per se tot de 
hoogste opbrengst leidt. Slechts in een enkel geval dacht een voorzieningenrech-
ter hier anders over; naar aanleiding van een verzoek van een deurwaarder om de 
executieveiling bij inschrijving te laten plaatsvinden, overwoog de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Alkmaar:

‘Ten	overvloede	wordt	overwogen	dat	de	door	de	gemeente	voorgestane	wijze	van	verkoop	de	
voorzieningenrechter niet onredelijk voorkomt. Ter zitting heeft de gemeente voldoende aanne-
melijk gemaakt dat door verkoop bij inschrijving doorgaans een aanzienlijk hogere opbrengst 
wordt gegenereerd dan bij verkoop bij opbod. Omdat bij executoriale verkoop het belang van een 
zo hoog mogelijke opbrengst voorop staat, lijkt de beoogde wijze van verkoop het meest tege-
moet	te	komen	aan	het	belang	van	de	gemeente	en	het	belang	van	[gerekwestreerde]’118

Ik ben van mening dat de rechter hiermee zijn boekje te buiten gaat, gelet op de 
beperkingen die art. 3:268 lid 5 BW aan een executieverkoop oplegt.119 Dat 
neemt niet weg dat de gedachte achter deze uitspraak te billijken is, namelijk het 
mogelijk maken dat in het belang van alle betrokken partijen een zo hoog moge-
lijke executieopbrengst kan worden gerealiseerd. Kennelijk bieden de huidige 
executieregels daartoe niet altijd de mogelijkheden. Deze uitspraak vormt daar-
mee tot slot nog een fraaie illustratie van het onvermogen van de Nederlandse 
executoriale verkoopprocedure om in bijzondere gevallen maatwerk te leveren. 
Een versoepeling van die regeling is dan ook het overwegen waard.

7.6 Executiekosten

Een laatste aspect dat in dit hoofdstuk wordt belicht, is wie voor de kosten van de 
executie opdraait. Als een Engelse hypotheekhouder de verkoopopbrengst onder 
zich krijgt, voldoet hij hieruit eerst de executiekosten en daarna wordt de net-
to-opbrengst in mindering gebracht op de hypothecaire vordering.120 De kosten 
komen zo bezien voor rekening van de hypotheekhouder; het bod van de koper is 
inclusief de executiekosten.

118 Vrz. Rb. Alkmaar 15 november 2007, ECLI:NL:RBALK:2007:BB8597. Zie hierover Visser 2013a, p. 247 en 
Vonck 2011, p. 305.

119 Zie ook mijn eerdere bijdrage, Van Bergen 2014.
120 Zie par. 5.5.
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Naar Nederlands recht betaalt de executiekoper aan de notaris de koopprijs als-
mede belastingen en kosten. Welke kosten de koper moet voldoen en welke kos-
ten daarnaast voor rekening van de hypotheekhouder komen, moet worden opge-
maakt uit de veilingvoorwaarden. In art. 9 van de Algemene Voorwaarden Voor 
Executieverkopen 2017 (AVVE 2017) is bijvoorbeeld opgenomen dat bij execu-
tieverkoop van woningen de volgende kosten voor rekening van de koper komen:
 – de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
 – het honorarium van de notaris;
 – het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
 – de kosten van ontruiming.

Gaat het niet om een woning, dan komen volgens hetzelfde artikel ook de vol-
gende kosten voor rekening van de koper:
 – de inzetpremie;
 – de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken, beperkte 

rechten en beslagen;
 – de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon, zaalhuur en/of website;
 – de eventuele kosten van de executoriale verkoop ter voorbereiding en organi-

satie van de veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld;
 – de kosten ingevolge de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

In de Nederlandse praktijk komen de kosten van verkoop dus hoofdzakelijk voor 
rekening	van	de	koper,	en	niet	van	de	hypotheekhouder.	Een	(significant)	voor-
deel zal dit voor de hypotheekhouder echter niet opleveren; de koper zal de ver-
wachte kosten immers in mindering brengen op zijn bod op het vastgoed. Die 
onzekerheid over de uiteindelijke hoogte van de kosten kan zelfs in het nadeel 
van de Nederlandse hypotheekhouder werken; te verwachten is dat de koper met 
zijn	bod	een	buffer	inbouwt	om	eventuele	onzekerheid	over	de	exacte	hoogte	van	
de executiekosten op te vangen.121 De netto-verkoopopbrengst valt in dat geval 
juist lager uit dan wanneer alle kosten voor rekening van de hypotheekhouder 
zouden komen. Het is aan de Nederlandse hypotheekhouder om die afweging bij 
het opstellen van de verkoopvoorwaarden te maken.

7.7 Tussenbalans: het verkooptraject vergeleken

In hoofdstuk 6 en 7 zijn de Nederlandse hypothecaire bevoegdheden afgezet te-
gen die van de Engelse in een traject dat leidt naar executieverkoop. Het ant-
woord op de vraag in hoeverre een Nederlandse hypotheekhouder in een derge-
lijk traject over vergelijkbare mogelijkheden beschikt als de Engelse 
hypotheekhouder, kan als volgt worden samengevat.

In hoofdstuk 6 is onderzocht welke voorbereidingsmaatregelen een hypotheek-
houder	kan	treffen	in	het	licht	van	een	voorgenomen	executieverkoop.	Zowel	de	
Engelse als Nederlandse hypotheekhouder hebben ten eerste de mogelijkheid om 
het vastgoed onder zich te nemen en daarbij de hypotheekgever en eventuele 

121 Zie Visser 2013a p. 81 en Dutmer & Ritsema 2010, onder 3.1.
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krakers (voor zover nodig) uit het vastgoed te ontruimen. Een eerste verschilpunt 
in dit verband is de vraag of de hypotheekgever de feitelijke macht ook vrijwillig 
aan de hypotheekhouder kan afstaan. Naar Engels recht wordt die vraag zonder 
twijfel bevestigend beantwoord. Naar Nederlands recht is dit onduidelijk. Niette-
min zie ik voldoende ruimte om die mogelijkheid ook voor het Nederlandse recht 
te aanvaarden.

Het grootste verschil op dit vlak doet zich voor bij de rechtsgevolgen die met het 
overnemen van de feitelijke macht over het vastgoed voor de hypotheekhouder 
gepaard gaan. Naar Engels recht gaat het management van het vastgoed ook di-
rect mee over op de hypotheekhouder. Voor hem gelden dan de daarbij behorende 
zorgplichten op het gebied van technisch beheer en het maximaliseren van de 
inkomsten. Naar Nederlands recht moet de hypotheekhouder na afgifte van het 
vastgoed vooral als bewaarder worden gezien, omdat de wettelijke regels voor 
het overnemen van het beheer een apart beroep op een beheerbeding noodzake-
lijk maken. Op deze litigieuze scheiding van die twee bevoegdheden wordt in 
hoofdstuk 9 teruggekomen.

Ten tweede is het voor zowel de Engelse als Nederlandse hypotheekhouder mo-
gelijk om in de hypotheekakte de verhuur van het vastgoed door de hypotheek-
gever	te	reguleren.	Wanneer	de	hypotheekgever	toch	in	strijd	zijn	met	zo’n	ver-
huurbeperking huurovereenkomsten aangaat, dan heeft de hypotheekhouder de 
mogelijkheid die huurders uit het vastgoed te (laten) ontruimen. Een verschil 
tussen de beide rechtsstelsels is dat de Engelse hypotheekhouder die huurover-
eenkomsten niet expliciet hoeft te vernietigen, want zij zijn van rechtswege nie-
tig jegens hem. De Nederlandse hypotheekhouder moet daarentegen echter eerst 
(voor zover nodig in rechte122) een geslaagd beroep op een huurbeding doen, 
waarna hij de huurovereenkomst (met relatieve werking) kan vernietigen, of hij 
moet dit overlaten aan de executiekoper.

Een ander verschil is dat naar Nederlands recht voor een beroep op een afgifte- of 
huurbeding steeds de executieverkoop van het vastgoed al moet zijn aangezegd. 
In een verkooptraject is dat verschil alleen praktisch relevant, omdat die aanzeg-
ging in dat geval vooral als een formaliteit kan worden gezien. Maar dat betekent 
bijvoorbeeld ook dat de hypotheekhouder die mogelijkheid in een beheertraject, 
zoals dat hierna in hoofdstuk 8 wordt besproken, niet heeft.

Een laatste verschil op dit terrein wordt veroorzaakt door de hiervoor ook al aan-
gestipte versplintering van de Nederlandse hypothecaire bevoegdheden. Doordat 
de Engelse hypotheekhouder na inbezitneming het management over het vast-
goed volledig overneemt, wordt hij verantwoordelijk voor de verhuur. Hiermee 
gaat een aansprakelijkheid voor wilful default gepaard: hij moet zorgen dat de 
inkomsten uit het vastgoed gemaximaliseerd worden. Kortom: als hij een huur-
overeenkomst beëindigt en daardoor nemen de inkomsten af, dan levert dat hem 
op die grond mogelijk aansprakelijkheid op (als daarbij sprake is van misma-
nagement of fraude). De Nederlandse hypotheekhouder mág daarentegen geen 

122 Art. 3:264 lid 5 BW.
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nieuwe huurovereenkomsten aangaan, zolang hij het vastgoed niet óók in beheer 
neemt. Van een aansprakelijkheid voor het missen van maximale inkomsten kan 
wat mij betreft dan ook geen sprake zijn. Dat neemt echter niet weg dat het be-
eindigen van huurovereenkomsten, zeker bij commercieel vastgoed, de waarde 
van het vastgoed nadelig zou kunnen beïnvloeden. Wanneer de hypotheekhouder 
hiermee de aan hem te stellen zorgvuldigheidsnorm schendt, kan de hypotheek-
houder hiervoor mijns inziens ook op grond van wanprestatie worden aangespro-
ken.

Tot slot zijn zowel de Engelse als Nederlandse hypotheekhouder bevoegd om 
technisch onderhoud aan het vastgoed plegen, met als doel het vastgoed in een 
betere staat te verkopen. Daarvoor is voor de Nederlandse hypotheekhouder no-
dig dat hij zich op een overeengekomen beheersbeding beroept, terwijl de Engel-
se hypotheekhouder die mogelijkheid na het overnemen van de feitelijke macht 
al automatisch heeft. Een opmerkelijk verschil van heel andere aard is de manier 
waarop gekeken wordt naar de mogelijkheid om reparaties en onderhoud aan het 
vastgoed uit te voeren. In de Nederlandse literatuur wordt dit al belangrijkste 
beheersbevoegdheid gezien; een deplorabele staat van het vastgoed wordt zelfs 
als belangrijkste reden voor inbeheerneming genoemd. Naar Engels recht is dit 
geenszins het geval, technisch onderhoud wordt vooral als last en bron voor aan-
sprakelijkheid van de beherend hypotheekhouder genoemd. Om aansprakelijk-
heid te ontlopen, wordt een bevoegdheid tot reparatie of onderhoud aan het pand 
vaak contractueel geregeld. Dat lijkt me ook naar Nederlands recht mogelijk; een 
dergelijke afspraak heeft dan alleen geen derdenwerking.

De praktische mogelijkheden die de hypotheekhouders in het kader van het tech-
nisch onderhoud hebben, zijn onder de beide rechtsstelsels in grote mate verge-
lijkbaar. Herstel en (kleine) verbeteringen die met het oog op de verhuurbaarheid 
van het vastgoed nodig zijn, mag de hypotheekhouder in principe uitvoeren. De 
Engelse hypotheekhouder mag daarin wel verder gaan. Naar Engels recht wordt 
in dit kader zelfs een bevoegdheid tot sloop en herbouw van het vastgoed aan-
vaard. Zij vindt uiteindelijk haar begrenzing in de bestemming van het vastgoed 
(deze mag in principe niet wijzigen) en de gemaakte kosten (die de hypotheek-
houder niet bij de hypothecaire vordering mag optellen als dat de terugbetaling 
van de vordering zou bemoeilijken). Hierdoor kan getwijfeld worden aan de fre-
quentie waarmee Engelse hypotheekhouders dat middel daadwerkelijk inzetten, 
sloop en herbouw gaat immers gepaard met hoge kosten die de hypotheekhouder 
mogelijkerwijs voor eigen rekening moet nemen. Naar Nederlands recht speelt 
het kostenaspect geen rol; hier ontbreekt simpelweg de mogelijkheid om in het 
kader van een beheersbeding vastgoed te slopen en herbouwen. De hypotheek-
houder is in dat verband slechts bevoegd tot normale exploitatie van het vast-
goed, waaronder een sloop- (en herbouw)bevoegdheid in beginsel niet wordt 
gerekend.

Als ten slotte het moment van de executieverkoop aanbreekt, lopen de mogelijk-
heden van de hypotheekhouder onder de beide rechtsstelsels verder uiteen, zo is 
gebleken in hoofdstuk 7. De voorwaarden voor het inroepen en uitoefenen van de 
verkoopbevoegdheid zijn nog wel vergelijkbaar, maar het inrichten van de proce-
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dure	niet.	De	Engelse	procedure	kenmerkt	zich	door	haar	flexibiliteit	en	de	grote	
vrijheid van de hypotheekhouder om hieraan naar eigen inzicht invulling te ge-
ven. Het moment waarop, de wijze waarop (openbaar of onderhands) en de voor-
waarden waartegen de verkoop zal plaatsvinden, worden door de hypotheekhou-
der bepaald. Tegenover die grote vrijheid staat dat hij – bij bezwaren van de 
hypotheekgever – zal moeten kunnen laten zien dat hij in redelijkheid de nodige 
stappen heeft gezet om de maximaal haalbare verkoopopbrengst te realiseren. 
Kan hij dit niet, dan is hij jegens de hypotheekgever aansprakelijk voor het ver-
schil tussen de gerealiseerde verkoopopbrengst en de prijs die hij had kunnen 
krijgen als hij wel de nodige inspanningen had verricht.

De Nederlandse wetgever heeft duidelijk voor een andere insteek gekozen. De 
Nederlandse hypotheekhouder is gebonden aan een dwingendrechtelijk voorge-
schreven procedure. Voor de hypotheekhouder heeft dit als voordeel dat hij (mits 
hij het wettelijke traject volgt) in principe niet aansprakelijk gehouden kan wor-
den voor een tegenvallend verkoopresultaat. Een groot nadeel is dat die procedu-
re niet noodzakelijkerwijs tot de hoogst haalbare verkoopopbrengst leidt. En aan-
gezien de wettelijke bepaling uitsluit dat de hypotheekhouder een alternatieve 
verkoopmethode gebruikt (bijvoorbeeld in overleg met de hypotheekgever), zal 
de hypotheekhouder (en dus ook de hypotheekgever) in een voorkomend geval 
genoegen moeten nemen met een lagere verkoopopbrengst. Ook op deze starre 
executoriale verkoopprocedure kom ik in hoofdstuk 9 nog terug.





1518.1  

8 Een alternatief traject naar Nederlands 
recht: hypothecair beheer

 

8.1 Inleiding

In de vorige twee hoofdstukken is een uitwinningstraject uiteengezet dat eindigt 
in een executoriale verkoop van het verhypothekeerde vastgoed door de hypo-
theekhouder. Dit is voor een hypotheekhouder een vrij snelle en relatief eenvou-
dige manier om in één keer (een groot deel van) de hypothecaire vordering afge-
lost te krijgen. Hij heeft immers met voorrang recht op de verkoopopbrengst die 
met de executieverkoop wordt gerealiseerd en kan die in mindering brengen op 
zijn vordering op de hypotheekgever.

In het tweede uitwinningstraject dat hier wordt besproken draait het om het innen 
van de huurinkomsten en het op orde brengen van de verhuur(baarheid) van het 
verhypothekeerde vastgoed. Dit traject is langduriger van aard en kan interessant 
zijn als de verkoopmarkt is opgedroogd en verkoop van het verhypothekeerde 
vastgoed	onvoldoende	oplevert	voor	de	volledige	aflossing	van	de	hypothecaire	
vordering. Het stelt de hypotheekhouder in staat om de verkoop op de lange baan 
te schuiven en zo een vaak waardeloze restvordering te vermijden, terwijl hij er 
via het beheer van het vastgoed in die periode voor kan zorgen dat de (maximaal 
haalbare) inkomsten uit het vastgoed aan hem toekomen. Dankzij die inkomsten 
loopt de vordering op de hypotheekgever niet verder op, en in een gunstig scena-
rio neemt die vordering zelfs af. Substantiële inkomsten uit het vastgoed vormen 
aldus wel een randvoorwaarde voor het slagen van een beheertraject: als de markt 
voor verhuur eveneens is opgedroogd, mag een hypotheekhouder van dit traject 
niet al te veel verwachten.

Een beheertraject zoals hier omschreven, kan door een Engelse hypotheekhouder 
worden uitgevoerd via inbezitneming.1 Als bezitter oefent de Engelse hypotheek-
houder de feitelijke macht over het vastgoed uit, wat erop neerkomt dat hij ver-
antwoordelijk is voor de verhuur van het pand in brede zin. In de praktijk doet de 
Engelse hypotheekhouder dit via het aanwijzen van een bewindvoerder. Bewind 
verkleint	immers	de	aansprakelijkheidsrisico’s	waarmee	inbezitneming	van	het	
vastgoed naar Engels recht gepaard gaat.2 De door de hypotheekhouder aange-

1 Hfdst. 3.
2 Zie par. 3.6 respectievelijk hfdst. 4.
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wezen bewindvoerder draagt in dat geval zorg voor de exploitatie van het vast-
goed en draagt de inkomsten – na aftrek van de beheerkosten – af aan de hypo-
theekhouder, zodat deze laatste die inkomsten in mindering kan brengen op de 
hypothecaire vordering.

Om te kunnen beoordelen of ook een Nederlandse hypotheekhouder – bij wijze 
van alternatief voor een (verliesgevende) executieverkoop – een beheertraject 
kan volgen, moet een aantal stappen worden doorlopen. Eerst wordt ingegaan op 
de inningsbevoegdheid van de Nederlandse hypotheekhouder (par. 8.2). Zonder 
inkomsten uit het vastgoed kan een beheertraject immers niet voor een afname 
van de hypothecaire vordering zorgen. Vervolgens moet worden gekeken naar de 
voorwaarden waaronder die inningsbevoegdheid kan worden ingeroepen 
(par. 8.3): is dit traject voor de hypotheekhouder beschikbaar zodra de hypo-
theekgever	in	verzuim	is	met	de	betaling	van	de	periodieke	financiële	verplich-
tingen? Daarna wordt beoordeeld op welke manier de hypotheekhouder zich op 
de	door	hem	geïnde	gelden	kan	verhalen	en	in	hoeverre	zo’n	verhaalsbevoegd-
heid ook tegen derden kan worden ingeroepen (zoals tegen een curator, zie par. 
8.4). Voor zover blijkt dat de positie van de Nederlandse hypotheekhouder in dit 
opzicht achterblijft bij die van de Engelse, wordt als sluitstuk van de inningsbe-
voegdheid in par. 8.5 het nut van een aanvullend pandrecht op de huurvorderin-
gen voor de Nederlandse hypotheekhouder besproken.

Vervolgens komt in par. 8.6 de verhuurbevoegdheid van de hypotheekhouder aan 
bod. Ook die bevoegdheid is essentieel in een beheertraject, zeker als het vast-
goed	leeg	staat	of	huurovereenkomsten	spoedig	aflopen.	Zonder	huurders	zijn	er	
immers geen inkomsten. Het is daarom voor de hypotheekhouder van belang dat 
hij als beheerder van het verhypothekeerde vastgoed nieuwe huurovereenkom-
sten mag aangaan. Deze verhuurbevoegdheid en de bijbehorende vraag in welke 
hoedanigheid de Nederlandse hypotheekhouder dan optreedt, wordt in die para-
graaf behandeld.

Tot	slot	zien	par.	8.7	en	8.8	op	de	aansprakelijkheidsrisico’s	die	naar	Nederlands	
recht aan hypothecair beheer zijn verbonden en de wijze waarop die naar Neder-
lands recht beteugeld zouden kunnen worden. Hierbij wordt nadrukkelijk aan-
dacht	besteed	aan	de	Engelse	mogelijkheid	om	een	derde	(een	‘bewindvoerder’)	
het beheer te laten uitvoeren. Zoals ook in de voorgaande hoofdstukken het geval 
was, zijn de hypothecaire bevoegdheden naar Nederlands recht beschreven op 
basis van de wet en de toelichting van de wetgever daarop en aan de hand van 
literatuur- en jurisprudentieonderzoek.

8.2 De kernbevoegdheid van een beheertraject: innen van de 
huurpenningen

Over de inningsbevoegdheid van een Engelse hypotheekhouder bestaat geen en-
kele	twijfel.	Naar	Engels	recht	heeft	de	hypotheekhouder	als	fictief	eigenaar	van	
het verhypothekeerde vastgoed recht op alle inkomsten die het vastgoed op-
brengt. De bevoegdheid om de huurpenningen te innen is daarom niet alleen te-
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gen de hypotheekgever, maar ook tegen derden in te roepen. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld de huurders (die alleen nog bevrijdend aan de hypotheekhouder 
kunnen betalen), derde-verkrijgers van de huurvorderingen (zoals partijen die de 
huurvorderingen door cessie hebben verkregen) en de curator in een faillisse-
ment van de hypotheekgever.

De positie van de Nederlandse hypotheekhouder staat hier in de basis diametraal 
tegenover. Anders dan het Engelse hypotheekrecht geeft het Nederlandse hypo-
theekrecht naar zijn aard namelijk géén recht op de (opeisbaar geworden) huur-
vorderingen uit het verhypothekeerde vastgoed.3 Die inningsonbevoegdheid van 
de hypotheekhouder was in het Ontwerp-Meijers nog expliciet vastgelegd. De 
oorspronkelijke wettekst van het huidige art. 3:267 BW luidde:

‘Tenzij	uitdrukkelijk	anders	is	bedongen,	mist	een	hypotheekhouder	de	bevoegdheid	een	zaak	
die het voorwerp van de hypotheek is, onder zich te houden en om de vruchten van het verhypo-
thekeerde	goed	te	innen.’4

Maar hoewel onbevoegdheid tot het innen van de huurpenningen van de hypo-
theekhouder het uitgangspunt was, heeft Meijers die bevoegdheid ook weer niet 
helemaal uitgesloten. In de toelichting op deze bepaling erkende hij namelijk wel 
de mogelijkheid dat partijen onderling een inningsbevoegdheid overeenkomen. 
Als	praktijkvoorbeeld	van	zo’n	afspraak	noemt	hij	een	cessie	van	toekomstige	
huurtermijnen aan de hypotheekhouder.5 In dat geval staat de inningsbevoegd-
heid van de hypotheekhouder vast: hij mag de huurvorderingen dan als rechtheb-
bende innen.6 Volgens het huidige BW, waarin geen plaats meer is voor een ze-
kerheidscessie, zou de hypotheekhouder een pandrecht op de huidige en 
toekomstige huurvorderingen kunnen laten vestigen.7 Zodra hij mededeling van 
dat pandrecht doet, is hij als pandhouder gerechtigd de huurpenningen te incas-
seren.8

De regel dat de Nederlandse hypotheekhouder geen recht op de huurvorderingen 
heeft, is door de Hoge Raad benadrukt in het arrest Van Berkel/Tribosa.9 De Hoge 
Raad diende zich in dit arrest uit te laten over de rechtspositie van de hypotheek-

3 Tot het moment van opeisbaar worden maken de huurvorderingen als burgerlijke vruchten deel uit van het ver-
hypothekeerde vastgoed en vallen ze als niet zelfstandige (en toekomstige) goederen onder het hypotheekrecht. 
De hypotheekhouder heeft hier weinig aan, nu die vorderingen, zodra ze opeisbaar worden, zelfstandige goede-
ren zijn (art. 3:9 lid 4 BW) en dan weer niet meer onder het hypotheekrecht vallen. Zie hierover Rongen 2012, 
nr. 898.

4 Parl. Gesch. Boek 3, p. 820 (art. 3.9.4.9 O.M.).
5 Dit praktijkvoorbeeld moet worden bezien onder vigeur van het oud BW. Zie over de toepassing van de cessie 

tot zekerheid onder het oud Burgerlijk Wetboek Struycken en Heilbron, GS Vermogensrecht, art. 3:84 BW, aant. 
3.1.4.3. Zie ook Van Mierlo 1991.

6 Om de debiteur bevrijdend aan de cessionaris te laten betalen, moest de akte wel worden betekend, zie art. 668 
lid 2 BW (oud) en art. 1422 BW (oud). Zie ook Zwalve 2000 en Rank 1992, p. 9 e.v.

7 De cessie tot zekerheid is immers niet meer mogelijk, zie art. 3:84 lid 3 BW. Anders: Van Mierlo 1991a, die in 
art. 3:84 lid 3 BW geen obstakel ziet voor cessie van huurtermijnen aan de hypotheekhouder. Ook Snijders 
noemt in zijn noot bij het hierna te bespreken arrest HR 25 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0122, 
NJ 1992/172, m.nt. Snijders (Van Berkel/Tribosa) de mogelijkheid dat de hypotheekhouder de huurvorderingen 
aan zichzelf laat cederen en aldus na executieverkoop van het pand kan doorcederen aan de verkrijger.

8 Art. 3:246 BW. Op de inningsbevoegdheid van de hypotheekhouder als pandhouder wordt hierna in par. 8.5 
dieper ingegaan. Zie over verpanding van toekomstige huurvorderingen Schuijling 2016, par. 5.3.3, 6.3.2 en 
6.3.3.

9 HR 25 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0122, NJ 1992/172, m.nt. Snijders (Van Berkel/Tribosa).
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houder ten opzichte van de huurpenningen, waarop door een schuldeiser van de 
hypotheekgever conservatoir derdenbeslag was gelegd.10 De Hoge Raad over-
woog dat:

‘(…)	de	hypotheek	naar	zijn	aard	slechts	op	het	verhuurde	goed	zelf	rust	en	niet	op	de	vordering	
ter	zake	van	de	huurpenningen	(…)’11

Via deze vaststelling kwam de Hoge Raad in deze zaak tot het uiteindelijke oor-
deel dat een hypotheekhouder van verhuurd vastgoed een (jonger) beslag op de 
huurpenningen moet respecteren.12 Dat betekende hier concreet dat het beslag op 
de huurvorderingen bij de executoriale verkoop van dat vastgoed door de hypo-
theekhouder intact bleef.13 De beslaglegger kon het gelegde beslag dus ook inroe-
pen tegen de executiekoper van het vastgoed. Voor hypotheekhouders is deze 
uitkomst bijzonder nadelig, want een executiekoper zal geen inkomsten uit het 
vastgoed ontvangen zolang de vordering van de beslaglegger niet volledig is 
voldaan. De koopprijs die hij bereid is te betalen zal daarom behoorlijk naar be-
neden worden bijgesteld.14

Het arrest maakt vooral één ding duidelijk: een Nederlandse hypotheekhouder 
heeft in beginsel géén eigen goederenrechtelijke aanspraak op de huurvorderin-
gen.15	Wil	hij	zo’n	aanspraak	wél,	dan	moet	hij	die	bedingen,	waarbij	cessie	van	
die vorderingen of het vestigen van een pandrecht daarop de eerste twee opties 
zijn om dat te realiseren.

Uit de parlementaire geschiedenis bij art. 3:267 BW blijkt evenwel dat de wetge-
ver nóg een mogelijkheid voor ogen had waarop een inningsbevoegdheid voor de 
hypotheekhouder in het leven kon worden geroepen: via het beheren van het 
vastgoed. De redactie van art. 3:267 BW, zoals hiervoor werd weergegeven, werd 
in	het	Gewijzigd	Ontwerp	namelijk	nog	herzien.	Het	mogen	‘innen	van	vruchten’	
van het verhypothekeerde vastgoed uit het Ontwerp-Meijers is daarbij vervangen 
door	het	mogen	‘beheren’	van	dat	vastgoed.	 In	het	Gewijzigd	Ontwerp	kwam	
art. 3:267 BW er als volgt uit te zien:16

‘In	de	hypotheekakte	kan	worden	bedongen	dat	de	hypotheekhouder	bevoegd	is	om,	zo	de	hypo-
theekgever in zijn verplichtingen jegens hem tekortschiet, de zaak die het voorwerp van de hy-
potheek is, onder zich te nemen of het verhypothekeerde goed te beheren. Zonder uitdrukkelijk 
beding	mist	de	hypotheekhouder	deze	bevoegdheden.’

10 Thans geregeld in art. 718 jo. art. 475 Rv.
11 Zie r.o. 3.3 in HR 25 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0122, NJ 1992/172, m.nt. Snijders (Van Berkel/ 

Tribosa).
12 De Hoge Raad neemt nog enkele tussenstappen, zoals uiteengezet door Snijders in zijn noot bij het arrest.
13 De huurovereenkomst gaat ingevolge art. 7:226 lid 2 BW over op de koper.
14 En noopt tot het inroepen van een huurbeding (ar. 3:264 BW) als de huurvorderingen niet vooraf waren gece-

deerd of verpand. Zie hierover verder par. 8.4.5.
15 Dit is m.i. in lijn met de gedachte dat het Nederlands recht geen algemeenheid van goederen kent waarop een 

goederenrechtelijk recht kan worden gevestigd, zie hierover de dissertatie van Tweehuysen: Tweehuysen 2016.
16 Parl. Gesch. Boek 3, p. 821.
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Ter toelichting op deze tekstuele wijziging wordt in de Memorie van Antwoord 
het volgende opgemerkt:17

‘De	bevoegdheid	tot	beheer	sluit	in	de	regel	die	tot	het	winnen	van	de	vruchten	in;	de	hypotheek-
houder zal zich bovendien een pandrecht kunnen bedingen, (…) als het burgerlijke vruchten 
betreft,	op	de	vordering	tot	inning	daarvan.’

Hieruit volgt dat ook een in de hypotheekakte overeengekomen beheersbevoegd-
heid in beginsel voor de hypotheekhouder een bevoegdheid schept om de huur-
penningen te innen.18 Mits die bevoegdheid in de hypotheekakte is opgenomen, 
heeft zij bovendien werking ten opzichte van derden (zie hierna par 8.4).19 An-
ders dan het hierboven bedoelde pandrecht op de huurvorderingen, maakt een 
overeengekomen beheersbevoegdheid wél deel uit van het hypotheekrecht zelf.20

Er zijn voor de hypotheekhouder kennelijk twee wegen die naar Rome leiden. 
Als een hypotheekhouder de huurinkomsten uit verhypothekeerd vastgoed wil 
innen, kan hij zowel zijn hypothecaire beheersbevoegdheid inroepen als zijn 
pandrecht op de huurvorderingen uitwinnen (mits aan de voorwaarden voor het 
inroepen van die rechten is voldaan, zie hierna par. 8.3 en 8.5). Beide moeten 
uiteraard wel zijn overeengekomen en op de juiste wijze zijn geformaliseerd.21 In 
de	praktijk	laten	financiers	in	dat	verband	meestal	niets	aan	het	toeval	over;	ge-
woonlijk worden inderdaad beide rechten bedongen respectievelijk gevestigd.22

In het kader van inning van de huurpenningen hebben daarom ook zowel de be-
heersbevoegdheid als een pandrecht op de huurvorderingen een plaats gekregen 
in dit hoofdstuk. Gelet op het doel van dit hoofdstuk, te weten onderzoeken of de 
Nederlandse hypotheekhouder ter uitwinning van zijn hypotheekrecht een be-
heertraject kan volgen dat vergelijkbaar is met het Engelse, komt nu eerst inning 
via de hypothecaire beheersbevoegdheid aan bod. Wanneer mag het en wat houdt 
die inningsbevoegdheid nu precies in? De reden waarom de hypotheekhouder er 
niettemin	verstandig	aan	doet	om	(in	de	woorden	van	de	wetgever)	‘bovendien’	
een pandrecht te bedingen, wordt besproken in par. 8.5.

8.3	 Beheren	bij	financieel	verzuim	van	de	hypotheekgever

Deze paragraaf gaat in op de voorwaarden waaronder een hypotheekhouder de 
huurpenningen mag gaan innen. Naar Engels recht berust die bevoegdheid bij de 

17 Parl. Gesch. Boek 3, p. 821.
18	 ‘In	beginsel’,	want	partijen	kunnen	de	overeengekomen	beheersbevoegdheid	ook	zodanig	beperken	dat	een	in-

ningsbevoegdheid hiervan geen deel uitmaakt. Het is daarom steeds afhankelijk van de gemaakte afspraken of 
de hypotheekhouder die bevoegdheid wel of niet heeft.

19 Zie Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/383, met betrekking tot de derdenwerking van in de akte opgenomen hypo-
theekbedingen.

20 Zie hiervóór ook par. 6.5.1.
21 De beheersbevoegdheid moet in de hypotheekakte zijn opgenomen (art. 3:267 BW) en het pandrecht, ofwel 

openbaar via art. 3:236 BW ofwel stil via art. 3:239 BW, is gevestigd.
22 Zie Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/379. Het pand- en hypotheekrecht kunnen deel uitmaken van een veel omvang-

rijker zekerhedenpakket; ook persoonlijke borgstellingen, garanties en pandrechten op aandelen kunnen door de 
financier	worden	bedongen.	De	omvang	van	de	uiteindelijke	zekerheden	zal	mede	afhangen	van	de	onderhande-
lingspositie	van	zowel	financier	als	hypotheekgever.
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partij die het vastgoed in bezit heeft. Bij aanvang van een kredietovereenkomst is 
dit meestal de hypotheekgever zelf.23	Onder	 ‘normale	 omstandigheden’	 int	 de	
hypotheekgever dus de huurpenningen, al zullen hypotheekhouders verlangen 
dat	dat	gebeurt	op	een	bij	de	financier	aangehouden	bankrekening.24

In de kredietovereenkomst is vervolgens geregeld onder welke voorwaarden de 
hypotheekhouder het bezit van de hypotheekgever mag overnemen. Die be-
voegdheid ontstaat op basis van de inmiddels veelvuldig genoemde lijst met 
events of default. In dit verband is van belang dat die events of default van uiteen-
lopende aard zijn; zij bestaan uit bijvoorbeeld schending van onderhouds- en in-
formatieverplichtingen, faillissement van de hypotheekgever, een te lage loan to 
value-ratio, maar het kan ook gaan om een betalingsachterstand in rente- en/of 
aflossingstermijnen.

Naar Nederlands recht is dat naar mijn mening niet anders. Voor een geslaagd 
beroep op een beheersbeding is volgens de wettekst een ernstige tekortkoming 
vereist. In hoofdstuk 6 betoogde ik al dat (commerciële) partijen in principe vrij 
zijn om in de kredietovereenkomst vast te leggen wat zij daaronder verstaan.25 
Daarom	meen	ik	dat	partijen	ook	verzuim	in	de	betalingsverplichtingen	als	‘ern-
stige	tekortkoming’	kunnen	bestempelen.	En	als	zij	dat	hebben	gedaan,	staat	er	
wat mij betreft niets in de weg aan het accepteren van een hypothecaire beheers-
bevoegdheid	voor	de	hypotheekhouder,	zodra	dat	financieel	verzuim	aan	de	zijde	
van de hypotheekgever zich manifesteert.

In de Nederlandse literatuur bestaat echter verschil van mening over de vraag of 
een (ernstige) tekortkoming in de nakoming van financiële verplichtingen wel 
kan leiden tot inbeheerneming.26 Een aantal auteurs ziet hierin (mijns inziens te-
recht) geen bezwaar. Zo menen onder anderen Struycken en Wijnstekers, Gerver 
en	Barkey	Wolf	dat	het	niet	voldoen	aan	financiële	verplichtingen	voldoende	re-
den kan zijn om een beroep op het beheersbeding toe te staan.27

Daartegenover staat het standpunt van Visser. Zij heeft in haar proefschrift be-
toogd	dat	financieel	verzuim	geen reden is voor inbeheerneming.28 Volgens haar 
is	de	hypotheekhouder	in	geval	van	financieel	verzuim	aangewezen	op	zijn	recht	
van	parate	executie	en	zal	hij	‘andere	redenen’	moeten	aanvoeren	voor	inbeheer-
neming. Daarbij moet volgens haar worden gedacht aan gevaar voor waardeda-
ling van het vastgoed of de situatie waarin de hypotheekgever het vastgoed onbe-

23 Het recht van bezit wordt door de hypotheekhouder aan hem toegekend en onder tussen partijen overeen te ko-
men voorwaarden kan de hypotheekhouder dat bezit terugnemen, zie par. 3.2.

24 Welk saldo ook weer aan hemzelf verpand kan worden, alles ter verzekering van terugbetaling van de openstaan-
de vordering.

25 Zie par. 6.5.2.
26 Visser 2013a, p. 392 en Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386. Deze auteurs laten in dit kader onbesproken de moge-

lijkheid	dat	een	financiële	 tekortkoming	in	de	kredietovereenkomst	 is	aangemerkt	als	een	‘ernstige	 tekortko-
ming’	in	de	zin	van	art.	3:267	BW.	Nu	echter	geen	voorbehoud	van	die	strekking	is	gemaakt,	wordt	er	hier	van	
uitgegaan dat zij óók in dat geval een beroep op het beheersbeding onmogelijk achten, naar ik begrijp op grond 
van misbruik van recht, art. 3:13 BW.

27 Struycken & Wijnstekers 2016, p. 41, Gerver 1994a, p. 79, en Barkey Wolf 2009, p. 122. Loesberg & Van Ingen 
menen	dat	beheer	‘met	name’	strekt	tot	waardebescherming	en	lijken	financieel	verzuim	dus	ook	niet	geheel	uit	
te sluiten, zie Loesberg & Van Ingen 2010.

28 Visser 2013a, p. 390.
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heerd heeft achtergelaten.29 Deze beperking strookt in haar optiek met de ratio 
van het beheersbeding, zijnde het beschermen van de waarde van het (te execu-
teren) vastgoed door de hypotheekhouder.30 Vissers standpunt is met enige terug-
houdendheid door Van Mierlo gevolgd; ook hij trekt de toelaatbaarheid van inbe-
heerneming	bij	uitsluitend	financieel	verzuim	in	twijfel:31

‘Het	 is	niet	vanzelfsprekend	om	aan	 te	nemen	dat	het	 [financieel	verzuim,	SvB]	ook,	zonder	
bijkomende omstandigheden die leiden tot een (dreigende) waardedaling van het verhypothe-
keerde	goed,	een	reden	vormt	voor	het	inroepen	van	het	beheersbeding.’

Als dit standpunt juist is, dan zouden het Engelse en Nederlandse hypotheekrecht 
op dit punt sterk verschillen. Waar de Engelse hypotheekhouder het vastgoed 
juist	 in	bezit	neemt	om	met	daaruit	 te	verwerven	inkomsten	de	financiële	ver-
plichtingen van de hypotheekgever te voldoen, zou die weg naar Nederlands 
recht zijn afgesneden. Dat zou kunnen betekenen dat de Nederlandse hypotheek-
houder de mogelijkheid mist om via een beheertraject een (verliesgevende) exe-
cutieverkoop af te wenden of te voorkomen.

Maar is het verschil tussen de beide stelsels werkelijk zo groot? Ik denk het niet. 
Ten eerste zal uitsluitend financieel	verzuim	zich	bij	commercieel	vastgoed	niet	
vaak voordoen. Vooral niet wanneer de wanbetaling aan de zijde van de hypo-
theekgever wordt veroorzaakt door betalingsonmacht (en niet zozeer door beta-
lingsonwil, zie daarover verderop in deze paragraaf).32 Als de hypotheekgever de 
hypotheekhouder simpelweg niet meer kan betalen, dan doen zich hoogstwaar-
schijnlijk op meerdere vlakken betalingsproblemen voor. Dat zou betekenen dat 
ook de lasten die aan de exploitatie van het vastgoed zijn verbonden, niet meer 
kunnen worden voldaan. Er is dan vrij snel sprake van achterstallig onderhoud, 
waardoor het pand minder aantrekkelijk wordt voor huurders.33 Achteruitgang 
leidt uiteindelijk tot een lagere huurprijs en in het ergste geval tot leegstand. 
Kortom,	bij	financiële	malaise	van	de	hypotheekgever	komt	commercieel	vast-
goed veelal in een zogenoemde negatieve vervalspiraal terecht.34 Bij commerci-
eel	vastgoed	gaat	financieel	verzuim	daarom	vaak	hand	 in	hand	met	(een	ver-
hoogde kans op) waardevermindering van dat vastgoed. Als de hypotheekhouder 
dat bij een beroep op het beheersbeding aannemelijk kan maken, dan moet dat 

29	 Vgl.	Snijders	&	Rank-Berenschot	2017,	nr.	579;	volgens	Rank-Berenschot	moet	de	wettekst	‘indien	de	hypo-
theekgever	in	zijn	verplichtingen	jegens	hem	in	ernstige	mate	tekortschiet	(…)’	worden	gelezen	als:	‘indien	de	
hypotheekgever in zijn verplichtingen tot beheer	jegens	hem	in	ernstige	mate	tekortschiet	(…)’	(onderstreping	
SvB).

30 Visser 2013a, p. 390. Deze ratio wordt door de meeste auteurs onderschreven, zie Asser/Van Mierlo 3-VI 
2016/386, Struycken & Wijnstekers 2016. Vgl. Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 635, waarin Reehuis op-
merkt dat het beheersbeding uitkomst biedt als de hypotheekgever het vastgoed in ernstige mate verwaarloost. 
In gelijke zin: Snijders & Rank-Berenschot 2017, nr. 579. Reehuis beperkt de doelstelling van beheer daar 
evenwel niet toe. Naar mijn mening moet zij ook niet zo beperkt worden opgevat, zie hiervóór par. 6.5.1.

31 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386.
32 Zie ook Struycken & Wijnstekers 2016, p. 41.
33	 Hierbij	moet	niet	alleen	worden	gedacht	aan	incidentele	reparaties,	maar	ook	aan	‘dagelijks’	onderhoud,	zoals	

schoonmaak, afvalverwerking, hovenierswerkzaamheden etc.
34	 Van	Beukering	2011,	p.	37-39,	onderscheidt	drie	vervalspiralen:	de	hier	bedoelde	financieel-fysieke	vervalspi-

raal,	maar	ook	een	sociaal-fysieke	en	een	financieel-sociale	vervalspiraal	(die	beide	vooral	met	leegstand	samen-
hangen).
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verzoek worden toegewezen, zelfs in de strenge leer van Visser (en Van Mier-
lo).35

Dit leidt tot een zijstapje. Het voorgaande benadrukt het belang van een informa-
tieverplichting in de kredietovereenkomst.36 De hypotheekhouder is immers voor 
de benodigde informatie over de exploitatie van het vastgoed afhankelijk van de 
gegevens die de hypotheekgever hem aanreikt. Aan de hand van de exploitatie-
cijfers kan de hypotheekhouder zich een beeld vormen van de waardeontwikke-
ling van het vastgoed en besluiten op basis daarvan al dan niet een verzoek tot 
inbeheerneming in te dienen. De beschikbaar gestelde gegevens stellen hem bo-
vendien in staat om zijn verzoek tot inbeheerneming te staven. Hij kan ermee 
aantonen dat de waarde van het vastgoed dreigt te verminderen door wanbeheer 
van de hypotheekgever.

Zou de hypotheekgever nu (óók) zijn contractuele informatieverplichting schen-
den, waardoor de hypotheekhouder bij het indienen van het verzoek tot inbeheer-
neming in dat opzicht met lege handen staat, dan hoeft dat nog niet direct aan een 
toewijzing van dat verzoek in de weg staan.37 Indien die informatie niet via de 
weg van art. 21 en 22 Rv op tafel komt, ligt het mijns inziens in de rede dat de 
rechter in een dergelijk geval de stel- of motiveringsplicht van de hypotheekge-
ver	 verzwaart,	 in	 die	 zin	dat	 de	hypotheekgever	wordt	 verplicht	 om	 ‘aankno-
pingspunten	te	verschaffen	voor	de	bewijslevering’	door	de	hypotheekhouder.38 
Op die manier zullen de benodigde exploitatiecijfers alsnog door de hypotheek-
gever op tafel moeten worden gelegd, zodat (in rechte) inzicht wordt verkregen 
in de waardeontwikkeling van het vastgoed. Zonder die verplichting kan de hy-
potheekhouder niet aan zijn bewijslast voldoen, en wordt de beheersbevoegdheid 
illusoir.39

Terug naar het veronderstelde verschil tussen het Nederlandse en Engelse recht 
met betrekking tot de voorwaarden voor het inroepen van de beheersbevoegd-
heid. Een tweede reden waarom ik meen dat het gat tussen het Engelse en Neder-
landse recht op dit punt minder groot is dan hierboven geschetst, is dat de ratio 
van een beheersbeding niet aan inbeheerneming in de weg staat bij verzuim ten 
aanzien	van	de	financiële	verplichtingen	van	de	hypotheekgever.	En	dit	staat	nog	
los van de vraag of de ratio van de beheersbevoegdheid wel zo beperkt moet 
worden opgevat als in de literatuur pleegt te worden gedaan.40

Voor de goede orde: het gaat om de vraag of een hypotheekhouder bij uitsluitend 
financieel	verzuim	het	vastgoed	in	beheer	zou	mogen	nemen.	De	hypotheekgever	
laat	in	dat	geval	rente-	en	aflossingstermijnen	onbetaald,	terwijl	verder	geen	spra-

35	 Vgl.	Struycken	&	Wijnstekers	2016.	De	financiële	tekortkoming	dient	uiteraard	nog	wel	als	‘ernstig’	te	kwalifi-
ceren, zulks al dan niet op grond van de overeenkomst tussen partijen.

36 De omvang van deze informatieverplichting is tussen partijen overeen te komen, net als de sanctie op niet nako-
ming. Zo kan een schending van de informatieplicht contractueel worden aangemerkt als verzuim en/of als op-
eisingsgrond voor de lening. Zie hierover ook par. 7.3.1.

37 De hypotheekhouder zou nog een verzoek ex art. 843a Rv kunnen doen.
38 Asser Procesrecht/Asser 3 2017/306 en 307.
39	 Vgl.	Asser	Procesrecht/Asser	3	2017/307;	de	bewijslevering	door	de	hypotheekhouder	zou	zo	zwaar	worden	‘dat	

de	rechtsbescherming	die	het	materiële	recht	beoogt	te	bieden	te	zeer	in	het	gedrang	komt’.
40 Zie hierover uitvoeriger 6.5.1.
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ke is van enig gevaar voor waardedaling van het vastgoed. De hypotheekgever 
beschikt	 kennelijk	over	 voldoende	financiële	middelen	om	het	 onderpand	 fat-
soenlijk te beheren (en doet dat ook), maar de vorderingen van de hypotheekhou-
der voldoet hij niet. De hypotheekgever schendt daarmee de kernverbintenis on-
der de kredietovereenkomst. Zou de wetgever nu werkelijk hebben bedoeld dat 
de hypotheekhouder in dat geval geen beroep op het beheersbeding kan doen, 
zelfs	niet	als	dat	door	partijen	zelf	in	de	kredietovereenkomst	als	‘ernstige	tekort-
koming’	is	bestempeld?	Dit	lijkt	onwaarschijnlijk.

Allereerst is in dit verband de wettekst van art. 3:267 BW van belang. Op basis 
van	die	wettekst	 biedt	 in	principe	 elke	 ‘ernstige	 tekortkoming’	voor	de	hypo-
theekhouder de mogelijkheid om het vastgoed in beheer te nemen. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt naar de aard van de verplichtingen die door de hypotheek-
gever	 zijn	geschonden.	Daaruit	volgt	dat	ook	 (uitsluitend)	financieel	verzuim,	
mits	 ‘ernstig’,	kan	 leiden	 tot	 inbeheerneming	van	het	vastgoed	door	de	hypo-
theekhouder.

Een sterkere aanwijzing dat de wetgever de toepassing van het beheersbeding 
niet tot waardedalingsgevallen heeft willen beperken, is te vinden in de parle-
mentaire geschiedenis van art. 3:267 BW. Hierin wordt uitdrukkelijk het voor-
beeld genoemd dat de hypotheekhouder van de beheersbevoegdheid gebruik mag 
maken wanneer de hypotheekgever ‘in gebreke is met de voldoening van de vor-
dering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, (…)’.41 De wetgever noemt 
financieel	verzuim	dus	juist	expliciet	als	grond	voor	inbeheerneming.	Hiermee	is	
moeilijk te rijmen dat de wetgever zou hebben bedoeld dat beheer slechts strekt 
tot bescherming van de waarde van het verhypothekeerde vastgoed. Kennelijk is 
voor	inbeheerneming	óók	een	rol	weggelegd	bij	financieel	verzuim	van	de	hypo-
theekgever.

In het licht van de totstandkoming van de tekst van art. 3:267 BW ligt het ook 
helemaal niet voor de hand dat de wetgever inbeheerneming heeft willen beper-
ken tot gevallen waarin de waarde van het onderpand wordt bedreigd. Zoals be-
schreven wilde de wetgever met de oorspronkelijke wettekst slechts duidelijk 
maken dat het innen van huurpenningen niet standaard tot de inhoud van het 
hypotheekrecht mocht worden gerekend.42 Die bevoegdheid bestaat alleen als 
partijen daarover apart overeenstemming bereiken, bovenop het te vestigen hy-
potheekrecht. Hiermee ligt in lijn dat partijen dan ook zelf mogen bepalen wan-
neer de hypotheekhouder die extra bevoegdheid mag gaan uitoefenen. En dat 
hoeft niet alleen zo te zijn als de waarde van het vastgoed wordt bedreigd, maar 
dat kan ook zijn in situaties waarin de hypotheekgever zijn betalingen aan de 
hypotheekhouder	heeft	gestaakt.	Een	beheersbevoegdheid	bij	financieel	verzuim	
mag mijns inziens daarom ook niet stelselmatig worden afgewezen.

In dat verband is het tot slot ook nog interessant te wijzen op het alternatief dat 
de wetgever in de memorie van antwoord heeft gegeven voor het creëren van een 

41 Parl. Gesch. Boek 3 p. 821.
42 Zie par. 8.2.
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inningsbevoegdheid (zie hiervóór par. 8.2). Zoals gezegd benoemt de wetgever 
twee mogelijkheden. De eerste is de hier besproken beheersbevoegdheid, maar 
de	hypotheekhouder	kan	volgens	de	wetgever	‘bovendien’	een	pandrecht	op	de	
huurvorderingen bedingen. En in dat laatste geval bestaat er hoe dan ook géén 
verbod	op	het	inroepen	van	die	inningsbevoegdheid	bij	uitsluitend	financieel	ver-
zuim van de hypotheekgever.

Als pandhouder mag de hypotheekhouder de huurpenningen namelijk innen na-
dat mededeling is gedaan van het pandrecht aan de debiteur van die vordering.43 
Bij een openbaar pandrecht is dat al meteen vanaf het moment van vestiging, nu 
een dergelijk pandrecht tot stand komt door het opmaken van een akte en mede-
deling daarvan aan de debiteur.44 Kiest de hypotheekhouder daarentegen voor 
een stil pandrecht op de huurvorderingen, dat via een authentieke of geregistreer-
de onderhandse akte wordt gevestigd,45 dan blijft de hypotheekgever (als pandge-
ver) zelf bevoegd de huurpenningen te incasseren tot het latere moment waarop 
de hypotheekhouder besluit mededeling van het pandrecht te doen aan de huur-
ders van het vastgoed.

In dit laatste geval rijst de vraag wanneer de hypotheekhouder mededeling mag 
doen van zijn pandrecht – en zogezegd zijn inningsbevoegdheid kan laten ont-
staan. Dit is geregeld in art. 3:239 lid 3 BW. Dit artikellid luidt:

‘3.	Wanneer	de	pandgever	of	de	schuldenaar	in	zijn	verplichtingen	jegens	de	pandhouder	tekort-
schiet of hem goede grond geeft te vrezen dat in die verplichtingen zal worden tekortgeschoten, 
is deze bevoegd van de verpanding mededeling te doen aan de in het eerste lid genoemde perso-
nen. Pandhouder en pandgever kunnen overeenkomen dat deze bevoegdheid op een ander tijd-
stip	ingaat.’

Hiervan is vooral de laatste zin van belang: partijen kunnen onderling afspreken 
op welk moment de hypotheekhouder mededeling mag doen van zijn pandrecht 
aan de huurders. Dat betekent dat hypotheekhouder en hypotheekgever in hun 
overeenkomst een lijst met situaties kunnen opnemen (gelijk aan de hiervoor 
genoemde Engelse events of default) die tot het ontstaan van een inningsbe-
voegdheid als pandhouder leiden. Ook hier geldt weer dat verzuim in betalings-
verplichtingen	aan	de	zijde	van	de	hypotheekgever	van	zo’n	 lijst	deel	kan	(en	
meestal zal) uitmaken.46

Bij commercieel vastgoed waarvan tevens de huurvorderingen aan de hypo-
theekhouder zijn verpand, is het daarom weinig zinvol om een verzoek tot inbe-
heerneming	 te	weigeren,	 enkel	 en	 alleen	omdat	uitsluitend	financieel	verzuim	

43 Art. 3:246 BW.
44 Art. 3:236 lid 2 jo. art. 3:94 lid 1 BW. Uiteraard moet ook aan de overige vereisten van art. 3:84 BW worden 

voldaan.
45 Art. 3:239 lid 1 BW.
46 Reehuis merkt nog op dat de verplichtingen waar het om gaat in voldoende verband moeten staan met de kre-

diet-/pandovereenkomst,	zie	Pitlo/Reehuis	&	Heisterkamp	2012,	nr.	828	en	786.	Bij	rente-	en	aflossingsverplich-
tingen behoeft hieraan niet te worden getwijfeld. Een verschil met art. 3:267 BW is evenwel dat aan art. 3:267 
BW	‘ernstig’	is	toegevoegd,	dat	moest	voorkomen	dat	een	hypotheekhouder	te	‘lichtzinnig’	tot	beheer	zou	over-
gaan. Die toevoeging beoogt naar mijn mening echter niet de toepasselijkheid van art. 3:267 BW uit te sluiten in 
gevallen	van	enkel	financieel	verzuim.
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daarvoor	niet	 ‘voldoende’	zou	zijn.	De	hypotheekhouder	kan	 immers	met	een	
simpele mededeling van zijn pandrecht bewerkstelligen dat hij alsnog de inkom-
sten uit het vastgoed mag innen. Ik meen dat de hypotheekhouder en hypotheek-
gever dan meestal slechter af zijn dan wanneer de hypotheekhouder het vastgoed 
volledig in beheer mag nemen. Bij het uitwinnen van het pandrecht vloeien de 
inkomsten uit het vastgoed immers naar de hypotheekhouder, terwijl de hypo-
theekgever verantwoordelijk blijft voor het beheer van het vastgoed. En die hy-
potheekgever is nu juist verstoken geraakt van inkomsten doordat de hypotheek-
houder de huurpenningen via het pandrecht afvangt. Dit lijkt mij een 
onwenselijke uitkomst; het ligt meer voor de hand om de hypotheekhouder via 
inbeheerneming de controle te geven over zowel de inkomsten én uitgaven. 
Daarom is wat mij betreft die keuze van de wetgever, om het inroepen van de 
beheersbevoegdheid niet te beperken tot die gevallen van (dreigende) waardeda-
ling, ook de juiste.

Het	Engelse	recht	laat	bovendien	zien	hoe	nuttig	een	beheersbevoegdheid	bij	fi-
nancieel verzuim van de hypotheekgever kan zijn. Als het vastgoed dat in beheer 
genomen wordt, inkomsten genereert, en dat is bij commercieel vastgoed in prin-
cipe het geval, kunnen die inkomsten via beheer worden afgevangen. Met de 
ontvangen gelden kan naar Engels recht het verzuim van de hypotheekgever wor-
den ingelopen en kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat er in de toekomst 
weer een betalingsachterstand ontstaat. Inbezitneming, en de inningsbevoegd-
heid die daarvan deel uitmaakt, vormt daarom in de kern een bruikbaar instru-
ment	om	financieel	verzuim	van	de	hypotheekgever	terug	te	dringen.

Het toestaan van beheer heeft vanwege zijn potentieel tijdelijke karakter nog 
enkele andere voordelen. Een eerste voordeel kan worden gevonden in de relatief 
beperkte inbreuk die het middel maakt op het eigendomsrecht van de hypotheek-
gever. Bij inbeheerneming behoudt de hypotheekgever de mogelijkheid om de 
controle over het vastgoed weer terug te krijgen als de betalingsachterstanden 
zijn ingelopen. Daarnaast behoudt hij te allen tijde de mogelijkheid om door af-
lossing van de hypothecaire vordering het hypotheekrecht te doen eindigen. Be-
heer maakt hierdoor een minder grote inbreuk op het eigendomsrecht van de 
hypotheekgever dan een verkoop, die dat eigendomsrecht direct zou doen eindi-
gen.

In	de	visie	van	Visser	en	Van	Mierlo	is	de	hypotheekhouder	bij	financieel	ver-
zuim juist verplicht om tot verkoop over te gaan. Een reëel alternatief heeft de 
hypotheekhouder niet; niets doen en afwachten leidt er alleen maar toe dat de 
hypothecaire vordering verder oploopt, omdat de rentetermijnen niet worden 
voldaan. De hypotheekhouder wordt op die manier gedwongen op een pad dat 
uiteindelijk voor de hypotheekgever veel verdergaande gevolgen heeft dan wan-
neer de hypotheekhouder het vastgoed (tijdelijk) in beheer zou mogen nemen. 
Ook ontnemen zij de hypotheekgever zo de mogelijkheid om gedurende de be-
heerperiode	het	hypotheekrecht	nog	te	lossen,	bijvoorbeeld	via	herfinanciering.	
Ik	zie	niet	goed	in	waarom	bij	financieel	verzuim	de	meest	vergaande,	definitieve	
maatregel (verkoop) de voorkeur zou verdienen boven een potentieel tijdelijke 
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maatregel, waarbij het eigendomsrecht van de hypotheekgever mogelijk behou-
den zou kunnen blijven.

Bovendien wordt die verkoop extra vervelend als het vastgoed onder water staat 
op het moment waarop de verkoop zou moeten plaatsvinden. De hypotheekhou-
der moet dan een groter verkoopverlies nemen dan wanneer, via een langdurig 
beheertraject, gunstigere economische omstandigheden afgewacht zouden kun-
nen worden. Beide partijen kunnen er in dat geval belang bij hebben dat de hypo-
theekhouder,	ook	al	is	er	‘slechts’	sprake	van	financieel	verzuim,	het	vastgoed	in	
beheer mag nemen. Zelfs als er (nog) geen sprake is van een dreigende waarde-
daling zoals voornoemde auteurs dat bedoelen.47

Daarnaast is er een meer pragmatisch argument voor het aanvaarden van een 
bevoegdheid	 tot	 inbeheerneming	 door	 de	 hypotheekhouder	 bij	 financieel	 ver-
zuim. Wanneer de kans op een gedwongen verkoop toeneemt, zal een hypotheek-
gever	over	het	algemeen	minder	geneigd	zijn	om	financiële	middelen	in	het	pand	
te investeren. Dat hoeft niet direct een gevaar voor de waarde van het onderpand 
op te leveren, maar de verwachting dat dat in de (nabije) toekomst gebeurt, lijkt 
reëel. Als de hypotheekhouder in die gevallen het vastgoed (toch nog) niet in 
beheer zou mogen nemen, dan betekent dat feitelijk dat hij zou moeten wachten 
tot het moment waarop de waardedaling zich voordoet. Dus het moment waarop 
huurders hun huurovereenkomst opzeggen of het uitblijven van reparaties tot 
schade aan het pand leidt. Het ligt voor de hand dat de kosten voor herstel van die 
waarde hoger zijn, dan wanneer de hypotheekhouder van meet af aan het vast-
goedbeheer in goede banen kan leiden. Hypotheekhouder noch hypotheekgever 
is hierbij gebaat.

Kortom, er zijn voldoende redenen om de toepassing van ex art. 3:267 lid 1 BW 
niet te beperken tot gevallen van (dreigende) waardedaling. Ik meen daarom dat 
de	beheersbevoegdheid	net	zo	goed	mag	worden	ingeroepen	om	financieel	ver-
zuim	van	de	hypotheekgever	te	beperken	(beheer	ter	aflossing	van	de	hypothecai-
re vordering). Dit past ook bij de door mij voorgestane ruime opvatting van hy-
pothecair beheer; het vastgoedbeheer zal er in dat geval, via de inning van 
huurpenningen, direct aan bijdragen dat de hypothecaire vordering wordt terug-
gebracht. Alleen in gevallen waarin het beheer geen enkel verband houdt met de 
terugbetaling van de hypothecaire vordering, bijvoorbeeld wanneer de hypo-
theekhouder het vastgoed zelf kosteloos in gebruik wil nemen, dan zou een ver-
zoek tot inbeheerneming moeten stranden op grond van misbruik van bevoegd-
heid.48

Ter afsluiting wil ik nog het volgende opmerken over de hierboven bedoelde 
beperkte opvatting van de ratio van beheer in de Nederlandse literatuur. Deze 
wordt vooral beschreven in het kader van een hypotheekrecht op een particuliere 

47 De auteurs verwijzen naar te nemen maatregelen die directe waardedaling van het vastgoed tegengaan, zoals 
reparaties, onderhoud en het verwijderen van krakers. Bij een uitgestelde verkoop voorkomt de hypotheekhou-
der echter geen waardedaling van het vastgoed, maar wacht hij tot de waarde (door van buiten komende, econo-
mische, omstandigheden) weer stijgt.

48 Art. 3:13 BW.
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woning. Woningen worden doorgaans door de hypotheekgever en diens gezin 
bewoond. Zij genereren geen huurinkomsten.49 Hypothecair beheer levert de hy-
potheekhouder in die zin dus niets op; er zijn geen inkomsten die kunnen worden 
gebruikt	om	de	financiële	achterstanden	van	de	hypotheekgever	te	verminderen.	
In dat licht begrijp ik ook de gedachte van Visser en Van Mierlo wel. Inbeheerne-
ming	is	geen	oplossing	voor	financieel	verzuim	van	de	particuliere	hypotheekge-
ver, zodat men zich überhaupt kan afvragen waarom een hypotheekhouder een 
woning dan in beheer zou willen nemen. Daarom is ook zo opmerkelijk dat uit de 
rechtspraakanalyse die Visser op dit punt heeft gemaakt,50 blijkt dat rechters dik-
wijls	inbeheerneming	van	woningen	bij	(uitsluitend)	financieel	verzuim	van	een	
particulier hypotheekgever toestaan.51	Het	is	een	weinig	doeltreffende	maatregel;	
het draagt niet bij aan de waarde van het vastgoed, noch aan het verlagen van de 
hypothecaire vordering.

Gelet op het voorgaande is bij particuliere woonruimte zeker wel iets te zeggen 
voor een beperktere toepassing van het beheersbeding. Die beperking is echter 
niet afhankelijk van het type verzuim van de schuldenaar, maar, zoals gezegd, 
van de vraag of de beheersbevoegdheid (uiteindelijk) kan bijdragen aan de terug-
betaling van de (door het verzuim oplopende) hypothecaire vordering. Als inbe-
heerneming daaraan niet kan bijdragen, zou een verzoek tot inbeheerneming van 
de hypotheekhouder moeten worden afgewezen. En dat is bij woningen vaker het 
geval dan bij commercieel vastgoed.52

8.4 Verhaal op de geïnde huurvorderingen

Belangrijker dan het innen van de huurpenningen is de vraag wat de hypotheek-
houder met de geïnde gelden moet of mag doen. Naar Engels recht strekken de 
geïnde huurpenningen in mindering op de totale hypothecaire vordering. Die 
vordering bestaat niet alleen uit de hoofdsom en vervallen rente, maar zij omvat 
ook de kosten en lasten die de hypotheekhouder ter zake van het vastgoedbeheer 
heeft voldaan.53 Die kosten mogen door de hypotheekhouder namelijk bij de hy-
pothecaire vordering worden opgeteld. Dat betekent dat de geïnde huurpennin-
gen	strekken	ter	aflossing	van	de	hoofdsom,	voldoening	van	renteverplichtingen	
en ter compensatie van betaalde verzekeringspremies, belastingen, kosten voor 
reparaties en bijvoorbeeld kosten die (in en buiten rechte) zijn gemaakt ter incas-
so van de huurvorderingen.54

49 Voor de mogelijkheid om leegstaand particulier vastgoed te verhuren, zie Loesberg & Van Ingen 2010.
50 Visser 2013a, p. 392. Zie ook Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386. De (niet-gepubliceerde) rechtspraak laat volgens 

Visser een wisselend beeld zien.
51 Vgl Rb. Alkmaar 13 maart 2008, ECLI:NL:RBALK:2008:BC6642, Hof Den Haag 3 mei 2016, 
 ECLI:NL:GHDHA:2016:1157, anders: Rb. Zeeland-West-Brabant 28 september 2015, 
 ECLI:NL:RBZWB:2015:6288, WR 2016/62.
52 Als men met Loesberg en Van Ingen aanneemt dat een leegstaande (door de hypotheekgever verlaten) particu-

liere woning door de hypotheekhouder verhuurd mag worden in afwachting van de verkoop, is het verkrijgen 
van inkomsten uit een particuliere woning niet uitgesloten. Zie Loesberg & Van Ingen 2010.

53 Zie hierover hfdst. 3.
54 Clark e.a. 2014, p. 651.
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Op de vraag hoe de Nederlandse hypotheekhouder de door hem als beheerder 
geïnde gelden moet aanwenden, wordt in de Nederlandse literatuur niet uitvoerig 
stilgestaan. Het enige dat vrij consequent wordt aangenomen is de mogelijkheid 
om de geïncasseerde huurpenningen te verrekenen met de gemaakte kosten van 
beheer.55 Loesberg en Van Ingen gaan er daarnaast impliciet vanuit dat de huur-
penningen	in	mindering	mogen	worden	gebracht	op	de	rente-	en	aflossingsver-
plichtingen van de hypotheekgever, welke mogelijkheid ook door Struycken en 
Wijnstekers met enige terughoudendheid wordt genoemd.56

De verrekeningsmogelijkheid van de Nederlandse hypotheekhouder is te herlei-
den naar de hoedanigheid waarin hij optreedt als hij gebruik maakt van zijn be-
heersbevoegdheid. Volgens de heersende leer handelt hij als middellijk vertegen-
woordiger van de hypotheekgever:57 hij int de huurpenningen in eigen naam, 
maar doet dat voor rekening van de hypotheekgever.58 Door deze incasso ontstaat 
een vordering van de hypotheekgever op de hypotheekhouder ter hoogte van het 
geïnde bedrag. Deze schuld kan de hypotheekhouder verrekenen met zijn (opeis-
bare) vordering(en) op de hypotheekgever.59

Naar mijn mening is die verrekeningsmogelijkheid niet beperkt tot slechts zijn 
vordering ter zake van gemaakte kosten van beheer. Voor een rechtsgeldige ver-
rekening door de hypotheekhouder is vereist dat (i) de hypotheekhouder en hy-
potheekgever elkaars schuldenaar zijn, (ii) de prestatie van de hypotheekgever 
aan de schuld van de hypotheekhouder beantwoordt, (iii) de hypotheekhouder 
bevoegd is zijn schuld aan de hypotheekgever te betalen en (iv) zijn vordering op 
de hypotheekgever afdwingbaar is.60 Aan de eerste drie vereisten is in de hier 
bedoelde situatie in principe steeds voldaan. Hypotheekhouder en hypotheekge-
ver hebben beiden geld van elkaar te vorderen en de hypotheekhouder is norma-
liter bevoegd zijn schuld (de afdracht van de geïnde gelden) aan de hypotheekge-
ver te voldoen. Slechts de vierde voorwaarde zou daarom aan verrekening in de 
weg kunnen staan: verrekening is slechts mogelijk voor zover terugbetaling van 
de hypothecaire vordering door de hypotheekhouder kan worden afgedwongen. 
De hypothecaire lening zal daarom bijvoorbeeld door opzegging opeisbaar moe-
ten zijn gemaakt.61 In dat geval kan de hypotheekhouder de geïnde huurpennin-
gen in mindering brengen op de totale som die hij van de hypotheekgever te 
vorderen heeft. Op dit punt verschilt de positie van de Nederlandse hypotheek-
houder dan niet van die van de Engelse.

55 Gerver 1994a, p. 78, Visser 2013a, p. 404, Stein in GS Vermogensrecht, art. 3:267 BW, aant. 11 (online laatst 
bijgewerkt op 1 april 2018). De door de hypotheekhouder gemaakte beheerkosten komen voor rekening van de 
hypotheekgever, zie par. 6.5.6.

56 Loesberg & Van Ingen 2010. Vgl Struycken & Wijnstekers 2016, voetnoot 37.
57 Gerver 1994a, p. 78, genuanceerder: Struycken & Wijnstekers 2016, p. 42; zij menen dat in het kader van ver-

huur de hypotheekhouder ook als direct vertegenwoordiger van de hypotheekgever mag optreden (zie verder 
par. 6).

58 Vgl. Dammingh 1999; Dammingh gaat in op de inning van huurvorderingen door een beherend makelaar.
59 Er is geen sprake van een bevoegdheid tot verhaal op het geïnde, zoals bij pandrecht op de huurvorderingen wel 

het geval is (art. 3:255 jo. art. 3:253 BW).
60 Art. 6:127 BW, zie Asser/Sieburgh 6-II 2017/224-228. 
61 Is het krediet nog niet opgeëist, dan geldt waarschijnlijk nog een tijdsbepaling in het belang van de hypotheek-

gever (art. 6:39 BW). Terugbetaling van de lening kan in dat geval nog niet worden afgedwongen.



1658.4.1  

Toch	zijn	er	significante	verschillen	aan	te	wijzen	tussen	de	posities	van	de	hypo-
theekhouder ten opzichte van de geïnde huurpenningen onder de beide rechts-
stelsels. Deze komen voort uit het verschil in aanspraak dat de hypotheekhouder 
op de huurvorderingen heeft. Anders dan de Nederlandse hypotheekhouder int de 
Engelse	hypotheekhouder	‘eigen’	vorderingen;	hij	wordt	immers	vanaf	het	mo-
ment van vestigen van het hypotheekrecht als rechthebbende van die vorderingen 
gezien.62 De Nederlandse hypotheekhouder int slechts de vordering voor de hy-
potheekgever. Dat verschil in rechtspositie wordt duidelijk als zich bijzonderhe-
den met betrekking tot de huurvorderingen voordoen. Bijzonderheden, zoals een 
faillissement van de hypotheekgever, cessie of verpanding van de huurvorderin-
gen of een beslag daarop en vooruitbetaling of verrekening van de huurpennin-
gen door de huurder. Aan de hand van de hier genoemde situaties, die in de vol-
gende paragraaf worden toegelicht, wordt het nut, of de noodzaak, van een 
aanvullend pandrecht op de huurvorderingen voor de Nederlandse hypotheek-
houder zichtbaar (zie hierna par. 8.5).

8.4.1 Faillissement van de hypotheekgever

De Engelse hypotheekhouder neemt in het faillissement van de hypotheekgever 
een positie in die naar Nederlands recht uitgelegd zou worden als die van separa-
tist. Hij hoeft zich van een faillissement niets gelegen te laten liggen en kan, als 
(fictief)	eigenaar	van	het	vastgoed	de	huurpenningen	blijven	incasseren.63

Ook naar Nederlands recht is de hypotheekhouder separatist; art. 57 Fw bepaalt 
immers dat hypotheekhouders hun recht kunnen uitoefenen, alsof er geen faillis-
sement	was.	Onder	‘hun	recht’	moet	tevens	het	uitoefenen	van	(onder	meer)	de	
beheersbevoegdheid worden begrepen.64 Dat betekent dat óók in faillissement de 
hypotheekhouder het vastgoed in beheer mag nemen en het beheer daarover mag 
voortzetten als die inbeheerneming al vóór faillissement heeft plaatsgevonden. 
Dit strookt met de gedachte dat hypothecaire bedingen derdenwerking hebben;65 
zij zijn óók tegen de curator van de hypotheekgever in te roepen. Maar wat heeft 
de Nederlandse hypotheekhouder aan een (voortgezette) inningsbevoegdheid in 
faillissement? Deze baat hem alleen als hij de geïnde huurpenningen mag blijven 
verrekenen met zijn vordering op de hypotheekgever. Als hij niet mag verreke-
nen,	zal	hij	immers	de	geïnde	gelden	‘gewoon’	aan	de	curator	moeten	afdragen,	
en dan levert het beheer niets op.

Waar de hypotheekhouder buiten faillissementssituaties op grond van art. 6:127 
BW zijn vordering op de hypotheekgever met die van hypotheekgever op hem 
mag verrekenen, wordt die verrekening in faillissement beheerst door de regels 
van art. 53 Fw en 54 Fw. Voor verrekening tijdens faillissement is vooral art. 53 
lid 1 Fw van belang, dat bepaalt:

62 Vgl. de positie van de vruchtgebruiker met betrekking tot de vruchten van het in vruchtgebruik gegeven goed.
63 Art. 285 IA 1986. Dit is anders in een (enigszins) met de surseance vergelijkbare procedure: de administration 

order. De administration leidt tot een algeheel moratorium, waarbij uitwinning slechts met toestemming van de 
adminstrator kan geschieden. Zie IA 1986 Sch B1, par. 41 e.v.

64 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/387.
65	 Anders	dan	bij	een	‘gewone’	lastgeving	ter	incasso,	die	vervalt	in	faillissement,	zie	art.	7:422	BW.
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‘Hij	die	zowel	schuldenaar	als	schuldeiser	van	de	gefailleerde	is,	kan	zijn	schuld	met	zijn	vorde-
ring op de gefailleerde verrekenen, indien beide zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of voort-
vloeien	uit	handelingen,	vóór	de	faillietverklaring	met	de	gefailleerde	verricht.’

Het ontstaansmoment van de hypothecaire vordering (de vordering van de hypo-
theekhouder op de hypotheekgever) vormt in beginsel geen probleem voor ver-
rekening. Van die vordering vormt de geldlening de hoofdmoot, en die is ont-
staan (ruim) vóór de faillietverklaring van de hypotheekgever. Dit is anders voor 
de te verrekenen schuld van de hypotheekhouder aan de hypotheekgever. Deze 
ontstaat namelijk doordat de hypotheekhouder de huurvorderingen incasseert. 
Als die incasso in faillissement plaatsvindt, dan ontstaat die schuld dus niet al 
vóór faillissement. Ingevolge art. 53 Fw kan die vordering dan nog slechts wor-
den verrekend indien zij voortvloeit uit een handeling die de gefailleerde vóór 
faillietverklaring mede heeft verricht.

De Hoge Raad heeft zich al meerdere keren over soortgelijke kwesties gebogen.66 
Het ging in deze zaken om betalingen van derden die (bevoegd) werden ontvan-
gen door een ander dan de rechthebbende zelf, terwijl die rechthebbende al in 
staat van faillissement was verklaard. Door de ontvangst van de betalingen zagen 
zij een mogelijkheid om hun vorderingen op de gefailleerde te verrekenen met de 
geïnde bedragen, een situatie die vergelijkbaar is met de hypotheekhouder die in 
faillissement van zijn hypotheekgever de huurtermijnen int en wil verrekenen.

Ik neem ter illustratie de casus Kervel/NMB. In die zaak werd in het faillissement 
van Kervel door assuradeuren een schade-uitkering betaald aan de bank (NMB).67 
De bank wilde de schuld die daardoor aan Kervel ontstond verrekenen met haar 
vordering uit rekening-courant op Kervel. Zij betoogde dat verrekening in dit 
soort gevallen is toegestaan, omdat de betaling van de assuradeuren aan (de assu-
rantie-afdeling van) de bank verband hield met de rechtsverhouding die tussen de 
bank en Kervel bestond. Een begrijpelijk gedachte, maar zo moet de eis van 
art. 53 Fw volgens de Hoge Raad niet worden uitgelegd.

Art. 53 Fw vereist, zo oordeelt de Hoge Raad, dat een verband bestaat tussen de 
bedoelde rechtsverhouding en de betaling zelf.68 En dát was hier niet het geval. 
De betalingen van de assuradeuren vloeide immers voort uit de verzekerings-
overeenkomsten tussen hen en Kervel; niet uit de rechtsverhouding tussen Ker-
vel en de bank. Verrekening is dan niet toegestaan. Met deze en vergelijkbare 
overwegingen stak de Hoge Raad in alle aan hem voorgelegde gevallen een stok-

66 Zie HR 10 januari 1975, ECLI:NL:PHR:1975:AB4313, NJ 1976/249, m.nt. Wachter (Postgiro/Standaardfilms), 
HR 27 januari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0606, NJ 1989/422, m.nt. Van Schilfgaarde (Otex/Steenbergen) en 
HR 15 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1335, NJ 1994/607, m.nt. Van Schilfgaarde (Kervel/NMB) en HR 
14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5663, NJ 2013/421, m.nt. Verstijlen.

67 Via verrekening in rekening-courant met de assuradeuren.
68 Zie ook Van Schifgaarde in zijn noot bij HR 15 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1335, NJ 1994/607 (Kervel/

NMB).
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je voor verrekening door de ontvanger van de betalingen; het college oordeelde 
consequent dat art. 53 Fw aan de door hen beoogde verrekening in de weg staat.69

Deze regel zit ook de hypotheekhouder dwars bij de verrekening van de huurpen-
ningen die hij als beheerder tijdens het faillissement van de hypotheekgever int. 
Zeker waar het verrekening met de hoofdsom en vervallen rentetermijnen betreft. 
De ontvangen huurbetalingen houden immers geen verband met de rechtsver-
houding tussen hem en de hypotheekgever, maar zij vloeien voort uit de rechts-
verhouding (huurovereenkomst) tussen de hypotheekgever en de huurders.70 Dat 
betekent dat ook bij incasso van de huurpenningen door een hypotheekhouder 
ingevolge de door de Hoge Raad geformuleerde regels art. 53 Fw aan verreke-
ning in faillissement van de hypotheekgever in de weg staat.71 Onduidelijk is of 
de Hoge Raad hetzelfde zou oordelen als het gaat om verrekening van de geïnde 
huurpenningen met de kosten van het beheer. In dat geval houden de vordering 
van de hypotheekhouder (ter zake van beheerskosten) en de schuld aan de gefail-
leerde (ter zake van de als beheerder geïnde huren) beide verband met het beheer 
van de hypotheekhouder, dat gebaseerd is op één en hetzelfde beheersbeding. 
Zeker nu het om een goederenrechtelijk werkende beheersbevoegdheid gaat, is 
verdedigbaar dat een uitzondering op de hoofdregel wordt aanvaard, maar een 
uitgemaakte zaak is dit (nog) niet.

Tot slot kan de bevoegdheid tot verrekening ook al vóór faillissement komen te 
vervallen. Betalingen door derden op de bankrekening van een aanstaande failliet 
(hier zou dat de hypotheekgever zijn) zijn door de Hoge Raad gebracht onder de 
werking art. 54 Fw, ook al is strikt genomen van schuldoverneming geen spra-
ke.72 Aannemelijk is dat eenzelfde redenering opgaat voor betalingen aan een 
inningsbevoegde tussenpersoon, in dit geval de beherend hypotheekhouder.73 Het 
betreffende	wetsartikel	bepaalt:

‘Niettemin	is	degene	die	een	schuld	aan	de	gefailleerde	of	een	vordering	op	de	gefailleerde	vóór	
de faillietverklaring van een derde heeft overgenomen, niet bevoegd tot verrekening, indien hij 
bij	de	overneming	niet	te	goeder	trouw	heeft	gehandeld.’

Een hypotheekhouder is bij de ontvangst van de huurbetaling (waardoor een 
schuld aan de hypotheekgever ontstaat) niet te goeder trouw, indien hij op dat 
moment wist dat de hypotheekgever in een zodanige toestand verkeerde dat zijn 

69 De enige uitzondering kan worden gevonden in het arrest HR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, 
NJ 1996/471, m.nt. Kleijn (Mulder q.q./CLBN); het moet dan gaan om de inning van een verpande vordering, 
welk pandrecht strekt tot verzekering van de te verrekenen vordering (zo volgt uit HR 14 juni 2013,

  ECLI:NL:HR:2013:BZ5663, NJ 2013/421, m.nt. Verstijlen).
70 De overeengekomen incasso- en verrekenbevoegdheid in het arrest Otex-Steenbergen bracht hierin ook geen 

verandering. De Hoge Raad kende geen relevantie toe aan de vraag of de incassobevoegdheid door het faillisse-
ment van de rechthebbende ten einde was gekomen, maar oordeelde direct dat art. 53 Fw aan verrekening in de 
weg staat. Zie HR 27 januari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0606, NJ 1989/422, m.nt. Van Schilfgaarde (Otex/
Steenbergen), r.o. 3.3.

71 Wibier heeft in zijn dissertatie een constructie beschreven waarbij in de huurovereenkomst de hypotheekhouder 
als rechthebbende van de huurvorderingen wordt aangemerkt; daarmee zou volgens Wibier de art. 54-problema-
tiek worden voorkomen. Zie Wibier 2007, p. 141 e.v.

72 HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449, m.nt. Vranken (Amro/THB).
73 Vgl. Faber 2005, nr. 375, en Verdaas in GS Faillissementswet, art. 54 Fw, aant. 11 (online laatst bijgewerkt op 

1 januari 2016).
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faillietverklaring was te verwachten.74 Die wetenschap zal bij de hypotheekhou-
der al in een relatief vroeg stadium aanwezig zijn, omdat de hypotheekgever 
doorgaans contractueel verplicht is de hypotheekhouder informatie te verschaf-
fen	over	zijn	financiële	toestand.	Is	eenmaal	het	faillissement	in	zicht,	dan	staat	
art. 54 Fw aan verrekening van de ontvangen huurbetalingen in de weg.75

Anders dan naar Engels recht doet naar Nederlands recht een (aanstaand) faillis-
sement van de hypotheekgever dus wel degelijk afbreuk aan het nut van de in-
ningsbevoegdheid van de hypotheekhouder. De hypotheekhouder mag weliswaar 
de huurpenningen innen, maar zal ze – bij gebreke van een verrekeningsbevoegd-
heid – moeten afdragen aan de curator.

8.4.2 Cessie en verpanding van huurvorderingen

Het is inmiddels al meerdere keren besproken dat de Engelse hypotheekhouder 
aan zijn hypotheekrecht een sterk recht op de huurpenningen ontleent. Dat blijkt 
niet alleen in faillissementssituaties, maar ook in gevallen waarin de hypotheek-
gever na het vestigen van het hypotheekrecht de huurvorderingen cedeert of ver-
pandt. Doordat naar Engels recht het recht van de hypotheekhouder op die vor-
deringen al ontstaat bij het vestigen van het hypotheekrecht, kunnen latere 
beschikkingshandelingen van de hypotheekgever hem niet worden tegengewor-
pen, ook niet als hij het vastgoed pas daarna in bezit neemt. Een dergelijke cessie 
of verpanding (assignment) van de huurvorderingen raakt de hypotheekhouder 
simpelweg niet.76

De positie van de Nederlandse hypotheekhouder steekt op dit punt schril af bij 
die van de Engelse. De huurvorderingen uit het verhypothekeerde vastgoed ko-
men naar Nederlands recht in beginsel niet aan de hypotheekhouder, maar aan de 
hypotheekgever toe.77	De	hypotheekhouder	 heeft	 (mits	 bedongen)	 ‘slechts’	 de	
bevoegdheid die vorderingen van de hypotheekgever als beheerder te innen. Een 
recht van hypotheek tast daarom niet van rechtswege de beschikkingsbevoegd-
heid van de Nederlandse hypotheekgever aan; hij blijft in beginsel gewoon be-
voegd de huurvorderingen te vervreemden of te verpanden. Eenmaal vervreemde 
of openbaar verpande vorderingen kunnen niet meer door de hypotheekhouder 
worden geïncasseerd.

De Nederlandse wetgever heeft op zich wel onderkend dat een cessie of verpan-
ding van huurvorderingen desastreus kan uitpakken voor de hypotheekhouder. 
Daarom is in de wet de mogelijkheid opgenomen om in de hypotheekakte een 
huurbeding overeen te komen.78	In	zo’n	huurbeding	kan	worden	bepaald	dat	de	

74 HR 30 januari 1953, NJ 1953/578, m.nt. Houwing (Doyer en Kalff).
75 Een uitzondering mag wellicht worden aangenomen voor huurovereenkomsten die de hypotheekhouder (in ei-

gen naam, maar voor rekening van de hypotheekgever) als beheerder van het vastgoed heeft gesloten. Vgl Hof 
Amsterdam 12 mei 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AU4324, JOR 2005/252. Het hof oordeelt, spijtig genoeg 
zonder verdere motivering, dat van schuldoverneming in de zin van art. 54 Fw dan geen sprake is.

76 Clark e.a. 2014, p. 648.
77 Art. 3:9 lid 4 BW: zodra zij opeisbaar zijn, zijn zij zelfstandige goederen waarop de hypotheekhouder in beginsel 

geen aanspraak heeft. Zie hiervóór par. 8.2.
78 Art. 3:264 BW, zie over de werking van een huurbeding verder par. 6.4.1.
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hypotheekgever niet bevoegd is de huurpenningen te vervreemden of te verpan-
den.	Een	dergelijk	verbod	kan	op	basis	van	het	betreffende	wetsartikel	worden	
ingeroepen tegen zowel de hypotheekgever zelf, als tegen degene aan wie de 
huurpenningen zijn vervreemd of verpand.

Het gevolg van een geslaagd beroep op een huurbeding is dat de hypotheekhou-
der de gehele huurovereenkomst kan vernietigen, welke (relatieve) nietigheid 
kan worden tegengeworpen aan degene aan wie de huurvorderingen waren ver-
vreemd of verpand.79 Een tweede optie, en daarbij kan de huurovereenkomst 
worden behouden, is dat de hypotheekhouder op grond van het huurbeding de 
cessie of verpanding zelf vernietigt. Als de huurovereenkomst voor het overige 
gunstig is voor de waarde van het vastgoed, bijvoorbeeld doordat een goede 
huurprijs bedongen is, ligt deze mogelijkheid meer voor de hand dan de vernieti-
ging van de huurovereenkomst in zijn geheel.

Er kleeft echter één belangrijk nadeel aan het huurbeding zoals dat nu is vormge-
geven, en dat is zijn toepassingsbereik. In een beheertraject, waarin van een ver-
koop (nog) geen sprake is, komt de hypotheekhouder geen beroep op een huur-
beding toe. De wetgever heeft het inroepen van dat beding namelijk beperkt tot 
gevallen waarin de hypotheekhouder de executie van het vastgoed al heeft aan-
gezegd. De wetgever had voor toepassing van het huurbeding kennelijk slechts 
het herstel of beschermen van de (verkoop)waarde van het vastgoed op het oog. 
Die waarde is bij commercieel vastgoed sterk afhankelijk van de te verwachten 
inkomsten, aan de hand daarvan wordt veelal de koopprijs van het vastgoed be-
paald. In geval van cessie zijn die inkomsten nihil, en in geval van een pandrecht 
worden ze verminderd met de gesecureerde vordering van de pandhouder zodra 
die zijn pandrecht openbaar maakt. Kopers zijn daarom over het algemeen niet 
geïnteresseerd in commercieel vastgoed waarvan de huurvorderingen zijn gece-
deerd of verpand, wat ernstig afbreuk doet aan de waarde van dat vastgoed. Door 
een huurbeding in te roepen en een eventuele cessie of verpanding ongedaan te 
maken, kan de hypotheekhouder de waarde van het vastgoed herstellen.

Doordat het inroepen van het huurbeding op deze manier is voorbehouden aan 
een verkooptraject, zoals in hoofdstuk 6 en 7 besproken, biedt het geen oplossing 
voor een hypotheekhouder die tijdens het beheer wordt geconfronteerd met een 
cessie of verpanding van huurpenningen. Op dit punt wijkt de positie van de 
Nederlandse hypotheekhouder af van de Engelse, en heeft de Nederlandse hypo-
theekhouder een aanvullend pandrecht op de huurvorderingen nodig om het gat 
tussen de beide posities te verkleinen.

8.4.3 Vooruitbetaalde huurpenningen

Wat voor een cessie en verpanding van toekomstige huurtermijnen geldt, geldt 
ook voor huurpenningen die door huurders vooruit zijn betaald. Zij maken ener-
zijds inbreuk op de waarde van het vastgoed (relevant voor verkoop) en zorgen 

79 Vóór invoering van 3:264 BW stond de noodzaak van een verbod op cessie en verpanding van huur in algemene 
zin ter discussie, zie Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI/366.
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er anderzijds voor dat de hypotheekhouder in een beheertraject geen inkomsten 
uit het vastgoed kan realiseren. Onder het Engelse recht vormt dit voor de hypo-
theekhouder geen probleem. De huurtermijnen die vervallen in de periode dat hij 
het vastgoed in bezit heeft, kan hij bij de huurder opeisen. Het maakt daarbij niet 
uit of die huurder de huurpenningen voorafgaand aan de inbezitneming al aan de 
hypotheekgever vooruit had betaald; die vooruitbetalingen bevrijden hem ten op-
zichte van de hypotheekhouder niet.80

Als een huurder naar Nederlands recht besluit om de huurvordering te voldoen 
nog voordat zij opeisbaar is, heeft dat tot gevolg dat de vordering tenietgaat.81 In 
dat geval is er voor de hypotheekhouder niets meer te innen. Ook hier geldt in 
principe dat een huurbeding op zich de mogelijkheid biedt om vooruitbetaling 
van huurtermijnen te verbieden, maar dat het inroepen van dat huurbeding in een 
beheertraject niet mogelijk is. De hypotheekhouder staat daarom met lege han-
den als de huurders hun huurpenningen al hebben voldaan. Wederom een ver-
schil met de positie van de Engelse hypotheekhouder die nogmaals betaling van 
huurpenningen kan afdwingen.

8.4.4 Verrekening van de huurpenningen

Een ander potentieel probleem doet zich voor als de huurder een vordering heeft 
op de hypotheekgever, die hij wil verrekenen met de te betalen huurtermijnen. Na 
het voorgaande mag nauwelijks verbazen dat de positie van de Engelse hypo-
theekhouder ook op dit punt sterk is. De mogelijkheid tot verrekening door de 
huurder vervalt naar Engels recht vanaf het moment dat de hypotheekhouder het 
vastgoed in bezit heeft genomen.82 De huurder zal de huurpenningen aan de hy-
potheekhouder moeten afdragen en zijn vordering op de hypotheekgever op an-
dere wijze voldaan moeten krijgen.

Dit is naar Nederlands recht anders. Verrekening door de huurder wordt bestre-
ken door de algemene regel van art. 6:127 BW. Als de huurder een opeisbare 
vordering heeft jegens zijn verhuurder en de verhuurder een opeisbare huurvor-
dering jegens de huurder, dan mag de huurder die vorderingen (gewoon) verre-
kenen.83 Ook bij een last tot inning, waarmee de inning door een beherend hypo-
theekhouder vergeleken kan worden, wordt aangenomen dat de schuldenaar van 
de te innen vordering in beginsel de mogelijkheid behoudt om die vordering te 
verrekenen met een schuld die hij aan de lastgever (hier: hypotheekgever) heeft.84

Door verrekening gaat de vordering van de hypotheekgever op de huurder teniet, 
en is er later voor de hypotheekhouder niets meer te innen. Verrekening vermin-

80 Dit is slechts anders indien de huur al vóór het vestigen van het hypotheekrecht vooruit was betaald. Zie Clark 
e.a. 2014, p. 648.

81	 Rongen	werkt	voor	het	geval	huurvorderingen	als	‘bestaande	vorderingen’	zouden	worden	aangemerkt	uit	hoe	
de verhoudingen dan zouden zijn. De huurder zou volgens hem in dat geval niet bevrijdend aan de hypotheek-
gever kunnen betalen, omdat de huurvorderingen als burgerlijke rechten onderdeel uitmaken van de verhypothe-
keerde zaak. Zie Rongen 2012, p. 1174, voetnoot 328 slot, met verwijzing naar art. 3:246 BW.

82 Clark e.a. 2014, p. 648.
83 Zie ook Dammingh 1999, p. 121.
84 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/282, en over de vragen die in dit verband kunnen rijzen Kortmann 1994, p. 222-

223.
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dert daarom mogelijk de inkomsten die een hypotheekhouder gedurende zijn be-
heer kan incasseren. Ook hier geldt dat de hypotheekhouder via het huurbeding 
de hypotheekgever kan verplichten om een verrekeningsverbod in de huurover-
eenkomst op te nemen; maar de hypotheekhouder kan een huurovereenkomst 
waarin	zo’n	beding	ontbreekt	of	waarvan	de	huurder	het	negeert,	pas	vernietigen	
zodra de verkoop is aangezegd. Anders dan de Engelse hypotheekhouder, heeft 
de Nederlandse hypotheekhouder daarom geen mogelijkheid om in een beheer-
traject tegen verrekening door de huurder op te komen.85

8.4.5 Beslag op toekomstige huurvorderingen

Tot slot ondervindt de Nederlandse hypotheekhouder een bijzonder nadeel als 
een andere schuldeiser van de hypotheekgever beslag legt op de huurvorderingen 
die uit het vastgoed voortvloeien.86 Een (executie)koper van het vastgoed dient 
volgens de Hoge Raad namelijk dat beslag op die huurvorderingen tegen zich te 
laten gelden, zo oordeelde de Hoge Raad in Van Berkel/Tribosa.87 Deze nadelige 
situatie wil ik in deze paragraaf niet onbesproken laten.

In de zaak die ten grondslag ligt aan dit arrest had Zuid-Arcade een winkelpand 
in eigendom waarop een recht van hypotheek was gevestigd ten gunste van de 
Amro-bank (de hypotheekhouder). Het winkelpand werd door Zuid-Arcade ver-
huurd aan Tribosa. Zuid-Arcade (de hypotheekgever) was geld verschuldigd aan 
Bouw- en Aannemingsbedrijf Van Berkel (de schuldeiser). Van Berkel heeft voor 
die vordering op Zuid-Arcade in november 1980 conservatoir derdenbeslag ge-
legd onder Tribosa (de huurder).

In november 1982 gaat de Amro-bank over tot executoriale verkoop van het win-
kelpand.	Het	pand	wordt	‘onder	bezwaar	van	de	lopende	huur’88 verkocht en ge-
leverd aan het Spoorwegpensioenfonds NV. Van Berkel (de schuldeiser) stelt 
zich op het standpunt dat zijn beslag tevens rust op de huurtermijnen die verval-
len ná de eigendomsoverdracht van het winkelpand aan Spoorwegpensioenfonds 
NV (de executiekoper). Oftewel, het Spoorwegpensioenfonds, de nieuwe ver-
huurder, moest het beslag op de huurpenningen tegen zich laten gelden. Zowel de 
rechtbank als het hof verwerpen het standpunt van Van Berkel. De rechtbank 
overweegt:

‘nu	de	verplichting	van	Tribosa	tot	het	betalen	van	huursommen	aan	Zuid-Arcade	door	de	eigen-
domsoverdracht op 15 december 1982 voor de vanaf die dag te verschijnen huursommen was 

85 Via een huurbeding kan de hypotheekhouder de hypotheekgever verplichten om verrekening van huurpenningen 
uit te sluiten (art. 3:264 BW). Zoals hierboven echter duidelijk werd, is het niet mogelijk een huurbeding in een 
beheertraject	in	te	roepen,	zodat	het	vernietigen	van	de	betreffende	huurovereenkomst	pas	mogelijk	is	bij	ver-
koop van het vastgoed.

86 Beslag op het vastgoed zelf vervalt door zuivering ex art. 3:273 BW, maar beslag op de huurvorderingen niet.
87 HR 25 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0122, NJ 1992/172, m.nt. H.J. Snijders (Van Berkel/Tribosa). Een 

vergelijkbaar	probleem	heb	ik	in	de	Engelse	literatuur	niet	aangetroffen.	Gelet	op	het	feit	dat	de	hypotheekhou-
der als rechthebbende van de huurvorderingen wordt gezien, ligt echter niet voor de hand dat een schuldeiser van 
de hypotheekgever op eenzelfde wijze de rechtspositie van de Engelse hypotheekhouder zou kunnen frustreren.

88 Waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat geen beroep wordt gedaan op een eventueel huurbeding (zie hier-
voor par. 6.4).
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overgegaan in een verplichting tot betaling daarvan aan de nieuwe eigenaresse, deze huursom-
men	aldus	vallen	buiten	het	bereik	van	het	door	Van	Berkel	onder	Tribosa	gelegde	beslag.’

Het hof verwerpt de grief gericht tegen deze rechtsoverweging, zodat het ervoor 
moet worden gehouden dat het hof ditzelfde oordeel is toegedaan.

De Hoge Raad kiest voor een andere weg.89 Hij stelt eerst vast dat beslag op toe-
komstige vorderingen mogelijk is op grond van art. 475 lid 1 (nieuw) Rv, mits die 
vorderingen rechtstreeks zullen worden verkregen uit een bestaande rechtsver-
houding. Van Berkel (de schuldeiser) kon in casu dus inderdaad beslag leggen op 
de op dat moment nog te vervallen huurtermijnen. Deze zouden immers door 
Zuid-Arcade (de hypotheekgever) rechtstreeks worden verkregen uit de tussen 
haar en Tribosa (de huurder) bestaande huurovereenkomst.

Dan gaat de Hoge Raad in op art. 475b lid 1 (nieuw) Rv (thans art. 475h Rv). Dit 
artikel	bepaalt	dat	onder	meer	een	vervreemding	van	een	door	beslag	getroffen	
vordering die tot stand is gekomen nadat het beslag is gelegd, niet tegen de be-
slaglegger kan worden ingeroepen.90 Deze regel brengt volgens de Hoge Raad 
mee dat de geëxecuteerde een beslagen vordering niet van het beslag kan bevrij-
den door haar te vervreemden. De vervreemding is jegens de beslaglegger rela-
tief nietig. Die regel moet worden doorgetrokken voor zover het toekomstige 
vorderingen betreft.

Die regel moet volgens de Hoge Raad zelfs zó ver worden doorgetrokken dat hij 
van toepassing is in het geval als het onderhavige. Wanneer de eigenaar-verhuur-
der (Zuid-Arcade) het verhuurde onroerend goed aan een ander zou verkopen en 
leveren, dan gaat óók daarmee het vorderingsrecht met betrekking tot de (toe-
komstige) huurpenningen over op de verkrijger. Die vervreemding, in feite de 
overneming van de huurovereenkomst, kan ook niet aan de beslaglegger worden 
tegengeworpen. Dit is volgens de Hoge Raad in lijn met wat onder het oude recht 
ook al was aanvaard met betrekking tot gecedeerde huurpenningen: een latere 
overdracht van het verhuurde onroerend goed doet niets af aan de cessie van de 
toekomstige huurvorderingen.91 En het maakt daarbij volgens de Hoge Raad 
evenmin uit of de verhuurder/eigenaar zelf zijn onroerend goed verkoopt, of dat 
dat (zoals in casu) door de hypotheekhouder wordt gedaan. De Hoge Raad over-
weegt in dit verband:

‘Dit	brengt	mee	dat	ook	de	onderhavige	vervreemding	niet	tegen	de	beslaglegger	op	de	vordering	
ter zake van huurpenningen kan worden ingeroepen, nu de hypotheek naar zijn aard slechts op 
het verhuurde goed zelf rust en niet op de vordering ter zake van de huurpenningen en, bij gebre-
ke van een op goede grond ingeroepen beding als bedoeld in art. 1230 (vernietiging van de 
huurovereenkomst, toev. SvB), die vordering ook na de vervreemding door de hypotheekhouder 
telkens uit de huurovereenkomst zal blijven ontstaan en onder het op die vordering gelegde be-
slag	zal	blijven	vallen.’

89 Zie voor de vier stappen die de Hoge Raad hier zet ook de noot van Snijders onder het arrest.
90 Vgl HR 10 april 1953, NJ 1953/587, bevestigd in HR 10 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0467, NJ 1992/744, 

m.nt. Snijders (Ontvanger/NMB-Postbankgroep).
91 HR 15 maart 1940, NJ 1940/848 (De Boer/Haskerveenpolder).
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Het Spoorwegpensioenfonds diende het beslag van Van Berkel dus te respecte-
ren. Dit betekende dat het geen inkomsten uit de huurovereenkomst met Tribosa 
ontving zolang de vordering van Van Berkel niet was voldaan.92 Dit zou anders 
zijn geweest als de hypotheekhouder de huurovereenkomst had vernietigd met 
een beroep op het huurbeding.93 Maar in dat geval had Amro-bank het winkel-
pand in onverhuurde staat moeten verkopen, tenzij reeds een andere huurder ge-
vonden was. Toch zou dit, gelet op het bedrag dat aan de beslaglegger verschul-
digd was, voor Amro-bank waarschijnlijk tot een gunstigere uitkomst hebben 
geleid.

Dogmatisch gezien is dit arrest tot op zekere hoogte wel te begrijpen. Naar Ne-
derlands recht vestig je op registergoederen nu eenmaal een hypotheekrecht en 
op alle andere goederen een pandrecht. De vruchten die uit het vastgoed ontstaan, 
de huurvorderingen, maken weliswaar tot het moment van opeisbaar worden deel 
uit van dat vastgoed (en vallen in die zin dus onder het hypotheekrecht),94 maar 
zodra zij opeisbaar zijn, zijn zij zelfstandige (niet-register)goederen en kan alleen 
een pandrecht ervoor zorgen dat op die vorderingen verhaal kan worden geno-
men. En wie zich dan op die huurvorderingen mag verhalen, volgt volgens de 
Hoge Raad bij beslag op toekomstige huurvorderingen uit de regels van art. 475h 
Rv en (naar analogie) art. 3:97 lid 2 BW: wie als eerste (bij voorbaat) een aan-
spraak op de toekomstige huurvorderingen heeft verkregen (lees: op die vorde-
ringen beslag heeft gelegd), hoeft later verkregen aanspraken op die goederen 
niet te respecteren. Dus áls de hypotheekhouder ten tijde van het beslag nog niets 
voor zichzelf had geregeld met betrekking tot de opeisbaar wordende huurvorde-
ringen, bijvoorbeeld in de vorm van een pandrecht bij voorbaat, dan gaat de be-
slaglegger voor.

Moeilijker te begrijpen is de laatste stap die de Hoge Raad zet: een latere over-
dracht van het vastgoed kan evenmin tegen de eerdere beslaglegger worden inge-
roepen. Zelfs als die overdracht de uitvoering is van een executieverkoop door 
een hypotheekhouder met een hypotheekrecht dat toch echt van eerdere datum 
was dan het gelegde beslag.95 Hier begint het wat mij betreft de uitkomst te wrin-
gen: de latere beslaglegger houdt op die manier (de waarde van) het verhypothe-
keerde vastgoed waaruit de beslagen huurvorderingen voortvloeien volledig in 
zijn greep, zonder dat de hypotheekhouder zich daartegen, bijvoorbeeld met een 
huurbeding, kan wapenen.

De uitkomst van dit arrest is voor de hypotheekhouder van commercieel vast-
goed dan ook bijzonder wrang. Het miskent de sterke relatie tussen de toekom-
stige huurinkomsten uit en de waarde van commercieel vastgoed. Want het zijn 
juist die toekomstige huurvorderingen, de toekomstige kasstromen, die een hy-
potheekhouder van commercieel vastgoed bij een executieverkoop geld opleve-

92	 Zelfs	nadat	het	Spoorwegpensioenfonds	en	Tribosa	de	‘oude’	huurovereenkomst	hadden	beëindigd	en	een	nieu-
we waren aangegaan. Zie over deze vergaande beperking van de positie van de verkrijger/verhuurder Broekveldt 
2011.

93 Zie ook Steneker 2010. Volgens Heyman kan een huurbeding ook tegen de beslaglegger worden ingeroepen. Zie 
Heyman 1999, Steneker meent, in mijn ogen terecht, van niet.

94 Art. 3:9 BW.
95 Ondanks art. 3:9 BW.



174 8. Een alternatief traject naar Nederlands recht: hypothecair beheer

ren. Heeft hij kopers voorlopig niets te bieden (totdat de vordering waarvoor 
beslag is gelegd, is voldaan), dan neemt direct de verkoopwaarde van het vast-
goed met het bedrag van die vordering af. Een ogenschijnlijk simpel beslag van 
een niet-bevoorrechte schuldeiser van de hypotheekgever kan zo op die manier 
de zekerheid van de hypotheekhouder behoorlijk uithollen. Dit is wat mij betreft 
een onbevredigend resultaat, dat bijvoorbeeld kan worden opgelost door de wer-
king van het huurbeding te verruimen. Ik kom hierop in hoofdstuk 9 nog terug.

8.5 Nut pandrecht voor de Nederlandse hypotheekhouder

De in de vorige paragraaf uitgewerkte voorbeeldsituaties laat zien dat het funda-
mentele verschil tussen het Nederlandse en Engelse hypotheekrecht nergens dui-
delijker naar voren komt dan bij de incasso van de huurpenningen. Het (welis-
waar	fictieve)	eigendomsrecht	van	de	Engelse	hypotheekhouder	op	het	vastgoed	
geeft hem een ijzersterke rechtspositie ten opzichte van de huurvorderingen die 
aan dat vastgoed ontspruiten. Dit recht is tegen derden, zoals de curator, rechts-
verkrijgers en huurders in te roepen. Zijn verhaalsmogelijkheden zijn op die ma-
nier behoorlijk gewaarborgd.

Voor de Nederlandse hypotheekhouder staat daar een ietwat schamele inningsbe-
voegdheid tegenover, die hem hooguit in een verrekeningspositie brengt. Dit is 
nuttig buiten faillissement, als geen cessie, verpanding of vooruitbetaling van of 
beslag op de huurpenningen heeft plaatsgevonden of de huurder niet op zijn beurt 
de huurschuld verrekent. De hypotheekhouder kan dan als beheerder de huurvor-
deringen innen en via verrekening de hypothecaire vordering omlaag brengen. 
Maar doet zich een van de genoemde situaties voor, dan staat de hypotheekhou-
der al snel met lege handen.

Een deel van de geconstateerde problemen zou kunnen worden opgelost doordat 
de Nederlandse hypotheekhouder aanvullend een pandrecht op de huurvorderin-
gen bedingt. Een pandrecht op (huur)vorderingen biedt de pandhouder niet alleen 
controle over die vorderingen (vooral bestaande uit de mogelijkheid om betaling 
van die vorderingen af te dwingen), hij verkrijgt ook een executierecht waarbij 
hij een voorrangspositie inneemt bij de verdeling van de executieopbrengst én hij 
kan zijn recht inroepen tegen derden.96 Wat betekent dat voor de hypotheekhou-
der?

Door als pandhouder de huurvorderingen te innen, komt in beginsel een pand-
recht op het geïnde te rusten. De hypotheek- en tevens pandhouder mag de ver-
zekerde vordering uit dat geïnde voldoen, zodra die verzekerde vordering opeis-
baar is.97 Aan de hand van de bewoordingen in de pand- en hypotheekakte kan de 
precieze omvang van de gedekte vordering worden vastgesteld. Ik ga er hier van 
uit dat beide zekerheidsrechten voor dezelfde vordering(en) worden gevestigd.98 

96	 Wibier	 definieerde	 in	 zijn	 proefschrift	 deze	 drie	 rechtsgevolgen	 van	 een	 pandrecht	 op	 huurvorderingen,	 zie	
Wibier 2007, p. 19.

97 Art. 3:255 BW.
98 Zij het dat die hypothecaire vordering een maximum kent; dat maximum geldt voor pandrecht niet.



1758.5.1  

De verzekerde vordering zal daarbij zo breed mogelijk zijn geformuleerd, zodat 
zoveel mogelijk vorderingen van de hypotheekhouder op de hypotheekgever 
daaronder te brengen zijn.99 Een formulering inhoudende dat het pand- of hypo-
theekrecht strekt tot zekerheid ‘voor alle vorderingen uit welken hoofde ook’ (een 
bankhypotheek),100 is niet ongebruikelijk. Is dat het geval, dan vallen behalve de 
hoofdsom en rentetermijnen ook de kosten van beheer, die immers voor rekening 
van de hypotheekgever zijn gemaakt, onder de gedekte vordering.

Voor het moment waarop die verzekerde vordering opeisbaar wordt, zal even-
eens	de	kredietovereenkomst	geraadpleegd	moeten	worden.	Zo’n	overeenkomst	
bevat doorgaans een lijst met situaties waarin de hypotheekgever het krediet ver-
vroegd dient af te lossen. Financieel verzuim van de hypotheekgever kan in die 
lijst zijn opgenomen.101 De hypotheekhouder kan vanaf dat moment – als pand-
houder – de geïnde huurpenningen gebruiken om daarmee de verzekerde vorde-
ring te voldoen.102 Een pandrecht op huurvorderingen geeft de hypotheekhouder 
dus een verhaalsrecht ten aanzien van die vorderingen, welk verhaalsrecht is in 
te	roepen	bij	financieel	verzuim,	daarover	bestaat	geen	twijfel.	Het	verhaalsrecht,	
alsook de voorrang die uit het pandrecht volgt, werkt bovendien tegen derden. 
Dit heeft gevolgen voor de in par. 8.4 geschetste probleemgevallen.

8.5.1 Verpande huurvorderingen in faillissement

Ten eerste in het faillissement van de hypotheekgever. Een pandhouder (hier te-
vens hypotheekhouder) mag zijn rechten uitoefenen alsof er geen faillissement 
is.103 Dus ook in faillissement mag hij de verpande vorderingen innen en zich 
daarop (met voorrang) verhalen. Er is dan geen sprake van verrekening, dus 
art. 53 en 54 Fw spelen in principe geen rol.104

Toch brengt een aanvullend pandrecht de rechtspositie van de Nederlandse hypo-
theekhouder niet op eenzelfde hoogte als die van de Engelse hypotheekhouder. 
Naar Nederlands recht kunnen toekomstige vorderingen weliswaar bij voorbaat 
worden verpand,105 maar om het pandrecht daadwerkelijk tot stand te laten ko-
men, is vereist dat de pandgever op enig moment bevoegd wordt om over die 
vorderingen te beschikken. De pandgever is pas beschikkingsbevoegd vanaf het 
moment waarop die vordering ontstaat. Valt dit ontstaansmoment echter in fail-
lissement, wat bij huurvorderingen van ná faillissementsdatum het geval is,106 
dan staat art. 23 Fw alsnog aan een geldige verpanding in de weg.107

99 De omschrijving van de verzekerde vordering vindt zijn begrenzing in art. 3:231 BW: de vordering moet vol-
doende bepaalbaar zijn.

100 Zie Steneker 2017.
101 Zie Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/398. Zie ook art. 6:40 sub c BW.
102 Bij gebreke van enige bepaling hieromtrent in de kredietovereenkomst is de vordering ter zake van beheerskos-

ten meteen opeisbaar, zie art. 6:38 BW.
103 Art. 57 Fw.
104 Indien de huurder (al dan niet abusievelijk) op de bankrekening van de hypotheekgever betaalt, waardoor het 

pandrecht vervalt, dan geldt een uitzondering op art. 54 Fw op grond van het arrest HR 17 februari 1995, 
ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, NJ 1996/471, m.nt. Kleijn (Mulder q.q./CLBN).

105 Art. 3:98 jo. art. 3:97 jo. 3:239 BW.
106 HR 30 januari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5528, NJ 1987/530, m.nt. Van der Grinten (WUH/Emmerig).
107 Zie over cessie van toekomstige vorderingen HR 26 maart 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4349, NJ 1982/615, 

m.nt. Kleijn (Viskotter Leon).
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Kort gezegd komt het er voor de Nederlandse hypotheekhouder/pandhouder op 
neer dat hij zich met voorrang mag verhalen op de huurtermijnen die tot faillis-
sement vervallen, en dat de huurtermijnen die tijdens faillissement verschijnen in 
de boedel vloeien. Ik laat hierbij de mogelijkheid om afwijkende contractuele 
afspraken te maken over de betaling van huurtermijnen buiten beschouwing. Ik 
doel hiermee op verplichtingen zoals die waarbij reeds bij aanvang van de huur-
overeenkomst de totale huursom voor de gehele huurperiode opeisbaar wordt. In 
hoeverre (huur)vorderingen op deze manier gemodelleerd kunnen worden én 
vervolgens al dan niet voor verpanding vatbaar zijn, valt buiten het bereik van 
mijn onderzoek.108

8.5.2 Cessie en (tweede) verpanding van verpande huurvorderin-
gen

De tweede situatie die in de vorige paragraaf werd besproken, is een cessie of 
verpanding van de huurpenningen. Een pandrecht op huurvorderingen geeft naar 
Nederlands recht een goederenrechtelijke aanspraak op de huurpenningen.109 La-
tere beschikkingshandelingen regarderen de hypotheekhouder/pandhouder dan 
in principe niet, omdat bij botsing van goederenrechtelijke rechten de prior-tem-
poreregel opgaat. De onderlinge rangorde van de verschillende rechten wordt 
dan bepaald door het tijdstip waarop die rechten zijn gevestigd,110 zodat het ou-
dere pandrecht van de hypotheekhouder voorgaat op de later verkregen rechten 
van derden.111

Doordat de bedoelde derden het oudere pandrecht van de hypotheekhouder van 
rechtswege tegen zich moeten laten gelden, hoeft de hypotheekhouder de betref-
fende cessie of verpanding niet (op grond van een huurbeding) te vernietigen om 
gedurende een beheertraject de inkomsten uit het vastgoed te kunnen incasseren. 
Het pandrecht versterkt op deze manier de positie van de Nederlandse hypo-
theekhouder ten opzichte van de huurpenningen, waarmee diens positie zich wat 
meer richting die van de Engelse hypotheekhouder beweegt.

8.5.3 Vooruitbetaalde verpande huurvorderingen

Een pandrecht helpt echter niet in situaties waarin de huurder voorafgaand aan de 
mededeling van het pandrecht de huurvordering al aan de hypotheekgever had 
voldaan. Zolang sprake is van een stil pandrecht, en er geen mededeling is ge-
daan, mag de huurder immers bevrijdend aan de hypotheekgever/pandgever be-
talen.112 Door voldoening van de vordering komt deze te vervallen en daarmee 
gaat ook het pandrecht van de hypotheekhouder teniet.113 De Nederlandse hypo-

108 Deze problematiek is uitvoerig behandeld door Schuijling (Schuijling 2016, par. 3.4.3.9), wiens dissertatie op dit 
punt is besproken door Wibier, zie Wibier 2017.

109 Wat het hypotheekrecht zelf niet doet, vgl. HR 25 januari 1992, ECLI:NL:HR:1991:ZC0122, NJ 1992/172, m.nt. 
Snijders (Van Berkel/Tribosa).

110 Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/259.
111 Tenzij de derde de vorderingsrechten te goeder trouw verkreeg.
112 Ook na mededeling van het pandrecht blijven de meeste schuldeisersbevoegdheden bij de pandgever, zie HR 

21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415, NJ 2015/82, m.nt. Snijders (Immunage/Neo River); zie ook Wibier en 
Schuijling in hun annotaties bij genoemd arrest, AA 2015/2 respectievelijk JOR 2014/119.

113 Art. 3:81 lid BW.
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theekhouder/pandhouder kan niet nogmaals betaling afdwingen, zodat op dit 
punt de positie van de Engelse hypotheekhouder sterker blijft.

8.5.4 Verrekening van verpande huurvorderingen

Als tot slot een huurder een opeisbare tegenvordering op de hypotheekgever 
heeft, dan ontneemt het vestigen van een pandrecht op de huurvordering hem in 
beginsel niet de mogelijkheid om die tegenvordering met de huurschuld te verre-
kenen. Zolang het een stil pandrecht is, kan hij bevrijdend aan de hypotheekgever 
betalen en heeft de huurder daarvoor geen bijzondere wettelijke voorziening no-
dig. Gaat de hypotheekhouder (als pandhouder) tot mededeling over en wordt hij 
inningsbevoegd, dan geldt art. 6:130 lid 1 BW:114

‘Is	een	vordering	onder	bijzondere	titel	overgegaan,	dan	is	de	schuldenaar	bevoegd	ondanks	de	
overgang ook een tegenvordering op de oorspronkelijke schuldeiser in verrekening te brengen, 
mits deze tegenvordering uit dezelfde rechtsverhouding als de overgegane vordering voortvloeit 
of	reeds	vóór	de	overgang	aan	hem	is	opgekomen	en	opeisbaar	geworden.’

Dit wetsartikel brengt mee dat, wanneer een huurder al vóór de mededeling van 
verpanding een tegenvordering op de hypotheekgever had, hij deze ondanks (de 
mededeling van) het pandrecht mag blijven verrekenen. Eventuele tegenvorde-
ringen die ná de mededeling van het pandrecht ontstaan, mogen slechts worden 
verrekend als ze uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien als de verpande 
(huur)vordering. Hieronder vallen de vorderingen die de huurder uit hoofde van 
de huurovereenkomst op de hypotheekgever zou verkrijgen. Het openbare pand-
recht doet in dat geval geen afbreuk aan de verrekeningsbevoegdheid van de 
huurder.

Een aanvullend pandrecht laat op dit punt de Nederlandse hypotheekhouder de 
positie van de Engelse dichter naderen. Wanneer de Nederlandse hypotheekhou-
der/pandhouder mededeling doet van zijn pandrecht blokkeert hij als het ware 
latere verrekeningen, hetgeen naar Engels recht al gebeurt bij het vestigen van 
het hypotheekrecht. Het verschil tussen beider rechtsposities wordt dan vooral 
veroorzaakt door het moment waarop de hypotheekhouder uiteindelijk medede-
ling doet van zijn pandrecht.

8.5.5 Beslag op toekomstige huurvorderingen

Bij de bespreking van het Van Berkel/Tribosa-arrest in par. 8.4.5 werd al opge-
merkt dat de Hoge Raad bij beslag op toekomstige huurvorderingen art. 3:97 
lid 2 BW naar analogie toepast. Dit betekent dat een later beslag op huurvorde-
ringen niet tegen een eerdere pandhouder van die huurvorderingen kan worden 
ingeroepen. Hieruit volgt dat een hypotheekhouder óók omwille van de bescher-
ming tegen beslagen op de huurvorderingen er goed aan doet de (toekomstige) 
huurvorderingen aan zich te laten verpanden.

114 Zie art. 6:130 lid 2 BW.
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8.6 Verhuur

In de vorige paragraaf, bij het bespreken van de inningsbevoegdheid van de hy-
potheekhouder en de mogelijkheden die hij heeft om zich op de huurvorderingen 
te verhalen, is ervan uitgegaan dat het verhypothekeerde vastgoed zich op het 
moment van inbeheerneming in verhuurde staat bevond. Is dat niet zo, dan zijn 
er ook geen huurvorderingen die de hypotheekhouder kan innen, laat staan waar-
op hij zich kan verhalen.

Een hypotheekhouder heeft er daarom belang bij dat (i) leegstand voorkomen 
wordt en (ii) leegstaand vastgoed weer verhuurd wordt. Om leegstand te voorko-
men, moet de hypotheekhouder er, kort gezegd, voor zorgen dat huurders tevre-
den worden gehouden. Daarvoor moet de staat waarin het vastgoed zich bevindt 
op peil gehouden worden,115 bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van werk-
zaamheden op het gebied van reparaties, groenvoorzieningen, schoonmaak en 
afvalverwerking. Staat het pand bij aanvang van het hypothecair beheer al leeg, 
of krijgt de hypotheekhouder toch te maken met opzegging van huurovereen-
komsten, dan moet hij in de gelegenheid worden gesteld het vastgoed aan een 
nieuwe huurder te verhuren. Alleen op die manier blijft het vastgoed inkomsten 
genereren en kan de hypotheekhouder over een langere termijn huurpenningen 
incasseren.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verhuurbevoegdheid die de hypotheek-
houder in dit licht uit hoofde van zijn beheersbevoegdheid heeft. Voor het tech-
nische aspect van vastgoedbeheer, dat de verhuurbaarheid van het pand moet 
waarborgen, verwijs ik terug naar hoofdstuk 6, waar dit reeds uitvoerig is behan-
deld.

Het volgende verdient nog opmerking. Leegstand heeft niet alleen gevolgen voor 
de inkomsten uit het vastgoed op korte termijn. Goede huurovereenkomsten zijn 
ook bepalend voor de inkomstenstroom op de lange termijn en daarmee van in-
vloed op de waarde van commercieel vastgoed. Dat betekent dat de hier bespro-
ken verhuurbevoegdheid ook kan worden toegepast in een uitwinningstraject dat 
leidt tot een executoriale verkoop, in welk traject zij dan vooral kan worden ge-
bruikt om de te verwachten verkoopprijs te verhogen.

8.6.1 Verhuurbevoegdheid

Om leegstand tegen te gaan heeft een Engelse hypotheekhouder een wettelijke 
bevoegdheid om na inbezitneming het vastgoed te verhuren. De huurovereen-
komsten die hij in dat verband sluit, worden geacht driepartijenovereenkomsten 
te zijn, waarbij zowel de hypotheekhouder, de huurder als de hypotheekgever 
partij zijn. Op die manier is de hypotheekgever ook gebonden aan de huurover-
eenkomsten die de hypotheekhouder aangaat. Wanneer later het bezit van de hy-

115 Het moet aan de vraag op de markt voldoen; de wensen van huurders ontwikkelen naarmate tijd verstrijkt. Daar-
om moet met enige regelmaat in een pand worden geïnvesteerd, zie hfdst. 5.
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potheekhouder zou eindigen, zijn hierdoor de rechten van de huurder tegenover 
de hypotheekgever gewaarborgd.

In de Nederlandse literatuur wordt verhuur van vastgoed vrij standaard als voor-
beeld van een beheershandeling ex art. 3:267 BW genoemd.116 Het lijdt daarom 
geen twijfel dat een Nederlandse hypotheekhouder als beheerder van het vast-
goed tot verhuur mag overgaan.117 Op dit punt wijkt de positie van de Nederland-
se hypotheekhouder niet af van die van de Engelse. Wanneer verhypothekeerd 
vastgoed leeg staat, kan het via inbeheerneming weer verhuurd worden.

Onduidelijk	is	evenwel	in	welke	hoedanigheid	de	hypotheekhouder	de	betreffen-
de huurovereenkomsten aangaat. Daarmee hangt samen de vraag in hoeverre een 
hypotheekgever aan die huurovereenkomsten gebonden is bij het eindigen van 
beheer en wie recht heeft op de huurpenningen.

8.6.2 Rechtspositie hypotheekhouder bij gesloten huurovereen-
komsten

Zoals hiervoor bij de inning van huurpenningen al aan de orde kwam, handelt de 
hypotheekhouder als beheerder in eigen naam, maar voor rekening van de hypo-
theekgever. Hieruit volgt dat de huurovereenkomsten die de hypotheekhouder als 
beheerder van het vastgoed aangaat, ook in eigen naam worden gesloten. Hier-
door is uitsluitend de hypotheekhouder (en niet de hypotheekgever) contractspar-
tij. De hypotheekgever staat in beginsel buiten de contractuele relatie met de 
huurder, ook al is hij eigenaar van het verhuurde vastgoed.118

Bij het eindigen van het beheer door de hypotheekhouder kan dit tot complicaties 
leiden. Een manier waarop bezit naar Engels recht kan eindigen, is doordat de 
hypotheekhouder de controle over het vastgoed en de verhuur weer teruglegt bij 
de hypotheekgever. Bijvoorbeeld in een situatie waarin de betalingsachterstan-
den volledig zijn ingelopen. Hoewel deze mogelijkheid in de Nederlandse litera-
tuur niet wordt genoemd, zie ik geen reden om aan te nemen dat voor de Neder-
landse hypotheekhouder die optie ontbreekt.119 Naar mijn mening kan ook de 
Nederlandse hypotheekhouder besluiten om niet langer van zijn beheersbe-
voegdheid gebruik te maken, waarna de hypotheekgever de controle en verant-
woordelijkheid over het vastgoed terugkrijgt.

Indien beheer op deze manier eindigt, is de hypotheekhouder niet langer in staat 
om	de	huurder	het	huurgenot	 te	verschaffen	waartoe	hij	zich	op	grond	van	de	
huurovereenkomst verplicht heeft. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de 
huurder als de hypotheekhouder. De huurder loopt het risico dat hij (door de hy-

116 Zie Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386, Visser 2013a, p. 385, Barkey Wolf 2009, p. 123, Loesberg & Van Ingen 
2010, Struycken & Wijnstekers 2016, p. 41, Gerver 1994a, p. 78.

117 Vgl. ook Rb. Amsterdam 8 oktober 2009, ECLI:NL:RBAMS:2009:BK1877 over de verhuur van een hotel door 
de beherend hypotheekhouder (r.o. 2.9). Over de vraag of met dat doel een (particuliere) hypotheekgever uit zijn 
woning gezet mag worden, zie Loesberg & Van Ingen 2010.

118 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/244. Zie ook Meijer 1999, p. 1-2. Uit de in zijn proefschrift besproken literatuur 
blijkt dat daarover verschillende opvattingen hebben bestaan, zie p. 52 e.v.

119 Zie par. 6.2.2 en 6.5.3.
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potheekgever) uit het vastgoed wordt gezet en de hypotheekhouder loopt op zijn 
beurt het risico daarvoor aansprakelijk gesteld te worden. Een claim die hij wel-
iswaar op de hypotheekgever mag verhalen, hij handelde immers voor diens re-
kening, maar dat zou dan afbreuk doen aan het idee van beheer en verhuur als 
middel om die hypothecaire vordering terug te brengen. Die vordering loopt im-
mers direct weer op als een bedrag uit hoofde van betaalde schadevergoeding 
daarbij mag worden opgeteld.120

Bovenstaand probleem is door de wetgever in de wettelijke regeling rondom 
hypothecair beheer onvoldoende onderkend. Slechts via analoge toepassing van 
andere regelingen kan tot een oplossing worden gekomen. Voor een dergelijk 
analoge toepassing liggen de beheersregeling van vruchtgebruik (en erfpacht), en 
de bepalingen ter zake van lastgeving het meest voor de hand.121 De eerste rege-
ling, omdat zij wel vaker uitkomst biedt bij onduidelijkheden rondom het hypo-
thecaire beheer.122 De lastgevingsregeling, omdat zij een expliciete grond voor 
analoge toepassing bevat. In art. 7:424 BW is vastgelegd dat de bepalingen over 
lastgeving van overeenkomstige toepassing zijn op gevallen waarin de ene partij 
(hier: de hypotheekhouder) bevoegd is op eigen naam, maar voor rekening van 
een andere partij (hier: de hypotheekgever) te handelen, zoals bij hypothecair 
beheer het geval is.123 Waartoe de toepassing van beide regelingen zou leiden 
wordt besproken in de volgende twee paragrafen. Tevens wordt een alternatieve 
visie op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de hypotheekhouder bij het 
sluiten van huurovereenkomsten besproken; een visie die door Struycken en 
Wijnstekers is verdedigd.

8.6.2.1	 Naar	analogie	(i):	de	beheersregeling	van	vruchtgebruik	
en	erfpacht

Net als de hypotheekhouder zijn de vruchtgebruiker en erfpachter, behoudens 
andersluidende afspraken, als beperkt gerechtigde bevoegd om de in vruchtge-
bruik of erfpacht gegeven zaak te verhuren.124 Dergelijke huurovereenkomsten 
binden de eigenaar van die zaken in beginsel niet,125 dus wanneer het vruchtge-
bruik of de erfpacht eindigt, zou ook de huurder zijn huurrecht verloren zien 
gaan. Ter bescherming van de huurder bevat de wet daarom een bepaling die de 
eigenaar verplicht een (bevoegd) aangegane huurovereenkomst gestand te doen. 
Zo bepaalt bij vruchtgebruik art. 3:217 lid 3 BW:126

120 De vordering waarvoor het hypotheekrecht werd gevestigd moet dan wel zo ruim zijn omschreven dat ook die 
schadevergoeding eronder valt.

121 Art. 3:201 e.v. respectievelijk art. 7:415 e.v. BW.
122 Zie hiervoor ook par. 6.5.4.1 en de conclusie van Langemeijer (ECLI:NL:PHR:2002:AD9132) voor HR 

26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9132, NJ 2005/180, m.nt. Kortmann (Deutsche Hypothekenbank/De 
Liagre Böhl).

123 Tenzij de strekking van de bepalingen in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet, zie 
art. 7:424 lid 1 laatste zinsdeel BW.

124 Art. 3:217 lid 1 BW resp. art. 5:94 lid 1 BW.
125 Vanwege de relatieve werking van verbintenisrechtelijke rechten bindt een overeenkomst in beginsel slechts de 

contractspartijen.
126 In gelijke zin bij erfpacht art. 5:94 lid 2 BW.
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‘Na	het	einde	van	het	vruchtgebruik	is	de	hoofdgerechtigde	verplicht	een	bevoegdelijk	aangega-
ne	huur	of	verpachting	gestand	te	doen.’

Het artikellid bevat enkele uitzonderingsgevallen die de eigenaar beschermen 
tegen ongebruikelijke of bezwarende voorwaarden in de huurovereenkomst, 
maar	 in	 andere	 (‘normale’)	 gevallen	 is	 hij	 verplicht	 de	 gesloten	huurovereen-
komst te respecteren. Die overeenkomst gaat van rechtswege, op grond van deze 
wetsbepaling, op hem over bij het eindigen van het beperkte recht.127

Wanneer deze regel naar analogie wordt toegepast op huurovereenkomsten die 
de hypotheekhouder als beheerder van het vastgoed is aangegaan, dan leidt dat 
ertoe dat bij het einde van het beheer door een hypotheekhouder, de gesloten 
huurovereenkomst van rechtswege overgaat op de eigenaar (of diens rechtsop-
volger). Voor alle betrokken partijen bestaat aldus zekerheid over het voortbe-
staan van die huurovereenkomsten. De hypotheekhouder is niet langer betrokken 
bij de verhuur van het pand, de hypotheekgever verkrijgt de huurinkomsten en de 
huurder weet zich verzekerd van zijn huurgenot. Dit lijkt dan ook een passende 
oplossing voor alle betrokken partijen.

8.6.2.2	 Naar	analogie	(ii):	de	lastgevingsregeling

Wanneer bij lastgeving in eigen naam, maar voor rekening van een ander wordt 
gehandeld, blijft de lasthebber altijd als tussenschakel tussen de presterende par-
tijen aanwezig. Dit is bezwaarlijk in gevallen waarin de lasthebber zijn verplich-
tingen jegens de lastgever of de wederpartij niet nakomt. Art. 7:420 en 7:421 BW 
bevatten daarom een regeling op grond waarvan degene voor wiens rekening is 
gehandeld (hier: de hypotheekgever) en de wederpartij (hier: de huurder) elkaar 
rechtstreeks kunnen aanspreken, ondanks het feit dat tussen hen geen contractu-
ele relatie bestaat.

Art. 7:421 BW bevat een oplossing voor de wederpartij (de huurder) in situaties 
waarin een lasthebber (hier: de hypotheekhouder) jegens hem de overeenkomst 
niet nakomt. Dit is de situatie die zich kan voordoen als het beheer door de hypo-
theekhouder	eindigt,	hij	kan	dan	immers	‘zijn’	huurders	niet	meer	het	huurgenot	
verschaffen,	wat	niet-nakoming	aan	de	zijde	van	de	hypotheekhouder	jegens	die	
huurders oplevert. Art. 7:421 BW biedt de huurder in dat geval de mogelijkheid 
om via een mededeling aan de hypotheekhouder en hypotheekgever zijn rechten 
uit de huurovereenkomst ook tegen de hypotheekgever zelf uit te kunnen oefe-
nen. Op die manier kan de huurder zijn huurrecht veilig stellen.

Hoewel dit een mooie oplossing is voor de huurder – hij heeft een tweede aan-
spreekpunt voor zijn rechten uit de huurovereenkomst – helpt het de hypotheek-
houder niet uit zijn benarde verhuurderspositie. Hij blijft als partij bij de huur-
overeenkomst aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen, zij 
het dat er na een beroep op art. 7:421 BW tussen hem en de hypotheekgever 

127 HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4553, NJ 2003/78, m.nt. Stein (gemeente Groningen/Reilman), 
zie ook Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/229.
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hoofdelijkheid is ontstaan voor wat betreft de nakoming van die verbintenissen. 
Van een contractsoverneming, waarbij alle rechten en verplichtingen overgaan, 
en de hypotheekhouder van die verplichtingen ontslagen zou zijn, is echter geen 
sprake.128

Art. 7:421 BW regelt evenmin wie gerechtigd is tot de huurpenningen. Nu de 
hypotheekhouder contractspartij is, blijft hij in beginsel rechthebbende. Na het 
eindigen van het hypothecaire beheer, zal de hypotheekgever de huurpenningen 
echter waarschijnlijk zelf willen ontvangen, nu hij ook weer verantwoordelijk is 
voor de voldoening van alle lasten die aan het vastgoed verbonden zijn. Nu geeft 
art. 7:420 BW hem die mogelijkheid, maar een beroep op die bepaling komt hem 
pas toe wanneer de hypotheekhouder zijn verplichtingen jegens de hypotheekge-
ver niet nakomt.

De verplichting die na het eindigen van het beheer op de hypotheekhouder blijft 
rusten, is de afdracht van de huurpenningen aan de hypotheekgever. Hij was de 
betreffende	huurovereenkomsten	immers	voor	rekening	van	de	hypotheekgever	
aangegaan, zodat de hypotheekgever de huurpenningen toekomen. Zou de hypo-
theekhouder daarin tekortschieten, dan kan de hypotheekgever met een beroep 
op art. 7:420 BW realiseren dat de huurvorderingen op hem overgaan. De huur-
der is vanaf dat moment gehouden de huurpenningen (weer) aan de hypotheek-
gever te betalen.

Het	resultaat	bij	toepassing	van	de	lastgevingsafdeling	blijft	wat	diffuus.	De	hy-
potheekhouder blijft, zelfs na een beroep van de huurder op art. 7:421 BW, ge-
houden om de verhuurdersverplichtingen na te komen. Daar staat tegenover dat 
hij ook de huurpenningen mag blijven innen, die hij in beginsel moet afdragen 
aan de hypotheekgever. De hypotheekhouder lijkt niet de mogelijkheid te hebben 
om (zonder medewerking van hypotheekgever en huurder) uit de huurovereen-
komst te stappen, wat mij voor de hypotheekhouder niet wenselijk voorkomt.

8.6.2.3	 Een	alternatieve	benadering

Om aan bovenstaande moeilijkheden te ontkomen, gooien Struycken en 
Wijnstekers het over een geheel andere boeg. Zij bepleiten een directe vertegen-
woordigingsbevoegdheid bij het aangaan van huurovereenkomsten door een be-
herend hypotheekhouder.129 De hypotheekhouder gaat in dat geval huurovereen-
komsten aan in naam van de hypotheekgever. In dat geval ontstaat een 
rechtsverhouding tussen hypotheekgever en huurder; terwijl de hypotheekhouder 
er als vertegenwoordiger tussenuit valt. De hypotheekhouder is op die manier op 
geen enkel moment als contractspartij aan de huurovereenkomst gebonden.

Vanuit het perspectief van de hypotheekhouder lijkt dit een welkome gedachte.130 
Het zou ook de hiervoor beschreven onduidelijkheden omtrent de gesloten huur-

128 Zie Meijer 1999, p. 150 e.v.
129 Struycken & Wijnstekers 2016.
130	 Hij	is	zijn	aanspraak	op	de	huur	dan	ook	kwijt;	de	specifieke	omstandigheden	van	het	geval	zullen	bepalend	zijn	

voor de vraag of dit voor de hypotheekhouder wel of niet gunstig is.
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overeenkomsten wegnemen. Ik meen echter dat voor dit standpunt geen steun 
gevonden kan worden in de wettelijke regeling van beheer ex art. 3:267 BW. Wet 
noch wetsgeschiedenis geven aanleiding te denken dat de wetgever met die be-
heersbevoegdheid tevens een directe vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft 
willen scheppen. Zonder een dergelijke bevoegdheid kunnen handelingen van de 
hypotheekhouder niet aan de hypotheekgever worden toegerekend.131

Het enkele feit dat de beheersbevoegdheid van art. 3:267 BW geen vertegen-
woordigingsbevoegdheid impliceert, betekent echter niet dat die niet op andere 
wijze te realiseren is. De hypotheekhouder kan immers in de hypotheekakte ook 
een volmacht bedingen, krachtens welke volmacht de hypotheekhouder namens 
de hypotheekgever huurovereenkomsten mag aangaan gedurende zijn beheer.132 
Bij huurovereenkomsten die met gebruikmaking van die volmacht worden geslo-
ten, valt de hypotheekhouder er evengoed als tussenpersoon tussenuit en is hij 
aan de huurovereenkomsten niet gebonden.

8.6.2.4	 Slotsom:	de	hypotheekhouder	als	verhuurder?

Gelet op het voorgaande doet een hypotheekhouder er goed aan om zich in aan-
vulling op een beheersbeding in de hypotheekakte te laten machtigen tot het slui-
ten van huurovereenkomsten namens de hypotheekgever. Dit geeft hem de mo-
gelijkheid om als beheerder van het vastgoed huurovereenkomsten te sluiten 
zonder zichzelf te binden. Van meet af aan is de positie van betrokken partijen 
duidelijk: de hypotheekhouder is géén partij bij de overeenkomst tussen huurder 
en hypotheekgever. Hierin komt geen verandering als het beheer door de hypo-
theekhouder eindigt; eventuele discussie over diens gebondenheid aan de huur-
overeenkomst	na	afloop	van	de	beheerperiode	is	daarom	niet	aan	de	orde.133

De	 hypotheekhouder	 blijft	 ondanks	 de	 verkregen	 volmacht	 flexibel:	 een	 vol-
macht in de hypotheekakte betekent immers niet dat de hypotheekhouder daar-
van gebruik moet maken. Hij kan ervoor kiezen om een huurovereenkomst, uit 
hoofde van zijn beheersbevoegdheid, tóch in eigen naam aan te gaan. Op die 
manier kan hij bijvoorbeeld voorkomen dat de huurovereenkomst bij een faillis-
sement van de hypotheekgever wordt beheerst door art. 37 Fw. Door bovendien 
zelf	als	verhuurder	de	huurovereenkomst	aan	te	gaan,	creëert	hij	een	‘eigen’	vor-
dering ter zake van huurpenningen op de huurder. Doordat die huurvorderingen 
niet in het vermogen van de hypotheekgever vallen, kan daarop geen pandrecht 
tot stand komen ten gunste van een andere schuldeiser of door die ander beslag 
worden gelegd. Het aangaan van huurovereenkomsten in eigen naam kan de hy-
potheekhouder dus ook voordelen opleveren. Of die opwegen tegen de nadelen 
van het verhuurderschap en de thans nog bestaande rechtsonzekerheid over de 
wijze waarop de huurovereenkomst moet worden afgewikkeld, moet van geval 
tot geval worden beoordeeld.

131 Meijer 1999, p. 21: voor toerekening van handelingen aan een ander is noodzakelijk dat daartoe een bevoegdheid 
bestaat (bevoegdheidscriterium).

132 Art. 3:60 BW.
133 Hij dient (uiteraard) wel binnen de grenzen van zijn volmacht te blijven en daar jegens de huurder voor in te 

staan, zie art. 3:70 BW.
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Dan nog enkele laatste opmerkingen over de wijze waarop in mijn optiek de 
huurovereenkomst moet worden afgewikkeld wanneer deze niet krachtens vol-
macht is aangegaan. Van de twee besproken alternatieven (de regeling omtrent 
vruchtgebruik en die van lastgeving)134 heeft een analogische toepassing van de 
vruchtgebruikregeling mijn voorkeur. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze 
regeling voor meer rechtszekerheid zorgt, onder meer doordat zij de rechtsver-
houding huurder-hypotheekhouder daadwerkelijk tot een einde brengt als het 
hypothecaire beheer eindigt.135 De huurder gaat de huurovereenkomst aan met de 
hypotheekhouder-beheerder en weet dat zolang diens beheer voortduurt hij de 
hypotheekhouder als verhuurder tegenover zich vindt. Eindigt het beheer van de 
hypotheekhouder, dan gaan de rechten en verplichtingen uit de huurovereen-
komst over op de hypotheekgever (of diens rechtsopvolger bij een (executie)
verkoop). Degene die het verhuurde vastgoed in beheer heeft, is dus ook verant-
woordelijk voor de correcte nakoming van de gesloten huurovereenkomsten. De 
hypotheekgever weet zijn positie bovendien gewaarborgd door art. 3:217 lid 3 
BW, dat hem bescherming biedt tegen ongebruikelijke of bezwarende voorwaar-
den in de huurovereenkomst. Om discussie hierover te vermijden, kan de ver-
huurbevoegdheid van de hypotheekhouder-beheerder in de hypotheekakte tot 
slot nader worden vormgegeven en, zo nodig, ingeperkt.

8.7 Aansprakelijkheid

De Engelse hypotheekhouder die het verhypothekeerde vastgoed in bezit neemt, 
krijgt te maken met een aansprakelijkheidsrisico vanwege wilful default. De hy-
potheekhouder behoort niet slechts verantwoording af te leggen over de inkom-
sten die hij heeft ontvangen, maar ook die hij had kunnen ontvangen. Wanneer de 
hypotheekgever kan bewijzen dat de hypotheekhouder inkomsten heeft laten 
schieten, dan is de hypotheekhouder jegens hem voor de gemiste inkomsten aan-
sprakelijk.

In par. 6.5.5 werd al ingegaan op de zorgvuldigheidsnorm die voor de Nederland-
se hypotheekhouder geldt als hij het verhypothekeerde vastgoed in beheer neemt: 
hij moet in dat geval de zorg van een goed beheerder betrachten.136 Voor de con-
crete invulling van die norm kan in het licht van het hier beschreven beheertraject 
het	Engelse	recht	tot	voorbeeld	strekken.	Aansprakelijkheidsrisico’s	die	samen-
hangen met het technisch beheer van het pand zijn hiervoor al besproken.137 Deze 
komen hier niet nogmaals aan bod, maar zijn wel degelijk ook van toepassing als 
het beheertraject als alternatieve route wordt bewandeld.

In het licht van de verhuur van het commercieel vastgoed rust op de Engelse 
hypotheekhouder de verplichting om de inkomsten uit dat vastgoed in redelijk-

134 Zie par. 8.6.2.1en 8.6.2.2.
135 Art. 3:217 BW gaat uit van overgang van de rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst bij het eindigen 

van het recht van vruchtgebruik; hypothecair beheer kan echter ook eindigen anders dan door het tenietgaan van 
het hypotheekrecht (zoals bij executieverkoop of lossing), zodat op dat punt de vruchtgebruikregeling ruim moet 
worden uitgelegd.

136 Vgl. Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/386 en Visser 2013a, p. 404.
137 Zie par. 6.5.5.
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heid te maximaliseren.138 Een dergelijke inspanningsverplichting mag naar mijn 
mening ook voor de Nederlandse hypotheekhouder worden aangenomen als hij 
het vastgoed in beheer neemt. Hij heeft immers de verhuur van de hypotheekge-
ver overgenomen en vanwege de privatieve werking van het hypothecaire beheer 
kan de hypotheekgever zelf geen nieuwe huurovereenkomsten meer aangaan. 
Daarbij past niet dat de hypotheekhouder in dat geval achterover zou mogen 
leunen, terwijl het vastgoed leeg staat en verloedert. Hij zal zich moeten inspan-
nen om het vastgoed zo goed mogelijk te verhuren.

Waartoe een hypotheekhouder in een concreet geval gehouden is, kan niet op 
voorhand worden bepaald. De zorgvuldigheidsnorm zal van geval tot geval in-
vulling behoeven. Wel kan als stelregel worden gehanteerd dat vastgoed – in re-
delijkheid – zoveel mogelijk en tegen marktconforme voorwaarden verhuurd 
moet blijven, tenzij dergelijke huurovereenkomsten de verkoopwaarde van het 
pand negatief zouden beïnvloeden.

De lat ligt naar Engels recht overigens hoog; pas bij ‘serious default, mismanage-
ment or fraud’	 is	 de	 hypotheekhouder	 aansprakelijk.	 Eenzelfde	maatstaf	 lijkt	
bruikbaar onder het Nederlandse recht. Concrete gevallen waarin naar Engels 
recht tot aansprakelijkheid werd geoordeeld zijn bijvoorbeeld de situatie waarin 
een goede huurder werd geweigerd of uit het pand werd gezet of een geval waar-
in de hypotheekhouder het vastgoed verhuurde onder de marktprijs terwijl hij 
voor zichzelf allerlei privileges had bedongen. Dit zijn casus die strijdig zijn met 
de	zorgvuldigheidsnorm	van	een	‘goed	beheerder’	en	derhalve	ook	naar	Neder-
lands recht tot aansprakelijkheid van de hypotheekhouder behoren te leiden.

8.8 Bewind: de Engelse kers op de taart

Zoals hierboven is beschreven, is het uitwinnen van zijn zekerheidsrecht voor de 
hypotheekhouder niet geheel zonder risico. Voor de Engelse hypotheekhouder 
maakt daarbij weinig verschil welk traject hij kiest: verkoop of beheer, aan beide 
kleven	 aansprakelijkheidsrisico’s	 die	 zich	 verwezenlijken	 wanneer	 bepaalde	
zorgplichten	worden	geschonden.	In	het	eerste	traject	hebben	die	risico’s	vooral	
betrekking op de moeite die de hypotheekhouder zich heeft getroost om de 
hoogst haalbare verkoopprijs te realiseren; in het tweede traject gaat het om de 
exploitatie. De hypotheekhouder moet de opbrengsten uit het vastgoed in rede-
lijkheid optimaliseren en zorgen voor het noodzakelijke onderhoud.

Onder	het	Nederlandse	recht	zijn	de	aansprakelijkheidsrisico’s	bij	verkoop	be-
perkter en vooral concreter. Het verkooptraject is gedetailleerd in de wet uiteen-
gezet en zolang de hypotheekhouder die wettelijke procedure volgt, lijken de ri-
sico’s	minimaal.	Wanneer	 de	Nederlandse	 hypotheekhouder	 daarentegen	 voor	
een beheertraject kiest, dan krijgt ook hij te maken met zorgplichten die voort-
vloeien uit zijn algemene plicht om als goed beheerder voor het vastgoed zorg te 

138 De Engelse hypotheekhouder moet ‘reasonable care’	betrachten	om	de	opbrengsten	te	maximaliseren.	Zie	Clark	
e.a. 2014, p. 652.
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dragen. Nu hij bij inbeheerneming de exploitatie van het vastgoed van de hypo-
theekgever overneemt, moet hij zich (net als de Engelse hypotheekhouder) in elk 
geval bekommeren om onder meer de verhuur en onderhoud van het vastgoed, 
wil hij aansprakelijkheid op die vlakken vermijden.

Het Engelse recht biedt de hypotheekhouder een interessante mogelijkheid om 
aan	de	bedoelde	aansprakelijkheidsrisico’s	te	ontkomen.	Een	van	zijn	hypothe-
caire bevoegdheden is het aanwijzen van een bewindvoerder. De bewindvoerder 
kan na diens aanwijzing de uitwinning van het vastgoed ter hand nemen, zowel 
via het verkooptraject als het beheertraject. De bewindvoerder handelt daarbij als 
vertegenwoordiger van de hypotheekgever, zodat de hypotheekhouder in princi-
pe buiten de uitwinning staat.139 Wel is hij de begunstigde van die uitwinning: de 
opbrengsten uit het vastgoed (huur of verkoop) komen na aftrek van beheerkos-
ten en het salaris van de bewindvoerder aan de hypotheekhouder toe.

In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre een Nederlandse hypotheekhou-
der	mogelijkheden	heeft	om	de	aansprakelijkheidsrisico’s	die	hem	bij	hypothe-
cair beheer boven het hoofd hangen, te beperken. Het verkooptraject wordt daar-
bij	 buiten	 beschouwing	 gelaten,	 nu	 de	 daaraan	 verbonden	 risico’s	 in	 principe	
beperkt zijn tot het naleven van de procesrechtelijke regels. Het uitbesteden van 
dat traject ligt dan ook minder voor de hand. Dit zou kunnen veranderen als de 
door mij voorgestane alternatieve executieverkoopmogelijkheid wordt geïntro-
duceerd, maar zover is het nog niet.140

Ter beoordeling van de rechtspositie van de Nederlandse hypotheekhouder wordt 
hierna	eerst	stilgestaan	bij	de	Nederlandse	rechtsfiguur	‘bewind’,	die	gelijkenis-
sen vertoont met het Engelse receiverschap. Snel zal blijken dat dit niet een in-
strument is dat de Nederlandse hypotheekhouder kan gebruiken, zodat in de 
tweede subparagraaf enkele contractuele alternatieven worden besproken. In het 
slot van deze paragraaf wordt beoordeeld in hoeverre de Engelse hypotheekhou-
der aan de hand van de bevindingen op dit punt een sterkere positie inneemt dan 
de Nederlandse.

8.8.1 Bewind over verhypothekeerd vastgoed

Bewind was door de wetgever aanvankelijk uitgewerkt in Titel 3.6 BW. Als kern 
van	de	figuur	van	bewind	werd	gezien	dat:

‘[…]	het	beheer	van	de	onder	bewind	gestelde	goederen	toekomt	aan	een	bewindvoerder	en	dat	
de	rechthebbende	op	die	goederen	niet	tot	het	beheer	daarvan	bevoegd	is.’141

In de kern komt het Nederlandse bewind overeen met wat er gebeurt als een En-
gelse hypotheekhouder een receiver	aanwijst.	Het	beheer	van	de	betreffende	goe-

139 Hij dient wel de verkopende partij te zijn, dus de overeenkomst waarbij het vastgoed executoriaal verkocht 
wordt, moet wel door hem worden ondertekend.

140 Zie par. 7.4.4.
141 Parl. Gesch. Boek 3, dit was vervat in het G.O., art. 3.6.1.4a.
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deren komt toe aan iemand anders (de bewindvoerder) dan de rechthebbende 
(hypotheekgever), zulks met uitsluiting van die laatste.

De hiervoor genoemde Titel 3.6 BW bevatte een tamelijk uitvoerige regeling met 
betrekking tot verschillende typen bewind. Zo waren er bepalingen gericht op 
bewind dat wordt ingesteld ter bescherming van de rechthebbende zelf, zoals het 
geval is bij meerderjarigenbewind. Een ander type bewind strekt ter bescherming 
van de belangen van een ander dan de rechthebbende. Voorbeelden van dit type 
staan opgesomd in het oorspronkelijke art. 3.6.1.14c Ontwerp BW. Zo kan vol-
gens die bepaling over een goed waarop een beperkt recht rust, bewind worden 
ingesteld in het belang van de beperkt gerechtigde. Deze bewindsvorm zou de 
grondslag kunnen bieden voor hypothecair bewind, waarbij het bewind wordt 
ingesteld in het belang van de hypotheekhouder, aldus met als doel de hypothe-
caire vordering terugbetaald te krijgen.

Tot slot was er het schuldeisersbewind, dat diende ter bescherming van concur-
rente schuldeisers van de rechthebbende, meestal een onderneming. Bewind 
moest sanering van de onderneming mogelijk maken, zodat een faillissement 
voorkomen kon worden.142 Anders dan bij een surseance van betaling zou bewind 
niet gepubliceerd hoeven worden, zodat de succeskansen voor een sanering zou-
den worden vergroot.143

De veelheid van bewindsvormen die Titel 3.6 BW beoogde te arrangeren, maak-
te de regeling uiteindelijk veel te complex. Daarom is Titel 3.6 BW bij invoering 
van	het	BW	‘ontkoppeld’	van	de	rest	van	het	BW.144 In plaats daarvan heeft de 
wetgever	 gekozen	 voor	 het	 opnemen	 van	 enkele	 specifieke	 bewindsvormen,	
waarvoor afzonderlijk is uitgewerkt welke regels daarop van toepassing zijn.145 
Voorbeelden van dergelijke uitgewerkte bewindsvormen zijn het voogdijbe-
wind,146 het meerderjarigenbewind,147 en het (later ingevoerde) testamentaire be-
wind.148 In Boek 3 BW bevatten de bepalingen omtrent vruchtgebruik en ge-
meenschap een mogelijkheid tot het onder bewind stellen van bepaalde 
goederen.149 Die vormen van bewind zijn echter niet apart uitgewerkt, voor de 
toepassing daarvan wordt verwezen naar de regeling van het testamentaire be-
wind in Boek 4 BW.

Diverse vormen van bewind hebben op deze manier een plaats in de wet gekre-
gen; maar hypothecair bewind is niet voorzien. En de algemene regeling van Ti-
tel	3.6	BW,	die	met	het	‘bewind	in	het	belang	van	een	ander’	hiervoor	een	basis	
bood, is uiteindelijk nooit meer ingevoerd. Hierdoor ontbreekt voor de Neder-
landse hypotheekhouder de benodigde wettelijke grondslag voor het onder be-

142 Het schuldeisersbewind lijkt te zijn ingehaald door de Wet continuïteit onderneming I (‘pre-pack’);	sanering	
verloopt in dat geval via een doorstart uit het faillissement van de schuldenaar.

143 Zie Parl. Gesch. Boek 3 p. 477.
144 Zie ook Struycken 2007, p. 536-538 en Asser/Perrick 4 2017/707.
145 Parl. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1274.
146 Art. 1:337 BW e.v.
147 Art. 1:143 BW e.v.
148 Art. 4:153 BW e.v.
149 Zie art. 3:221 respectievelijk 3:168 BW.
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wind stellen van verhypothekeerd vastgoed. In Nederland is de behoefte aan die 
aanpak kennelijk nooit gevoeld, althans niet door de wetgever. Gelet op de En-
gelse praktijk is dit opvallend, omdat daar het aanwijzen van de receiver bij (ver-
huurd) commercieel vastgoed over het algemeen een grote voorkeur geniet bo-
ven het zelf in beheer nemen (of verkopen) van het vastgoed en daarmee zelfs de 
gangbare praktijk is.150

Vooralsnog staat de Nederlandse hypotheekhouder op het punt van bewind met 
lege handen. De Nederlandse wetgever heeft evenwel de mogelijkheid van intro-
ductie van nieuwe bewindsvormen nooit uitgesloten. Andere regelingen zouden 
kunnen worden ontworpen als daaraan behoefte zou bestaan.151 Bovendien is Ti-
tel 3.6 BW nog altijd voor bewind gereserveerd, zodat een algemene regeling 
over bewind ook nog altijd kan worden ingevoerd.152 Onder meer Struycken 
toont zich in zijn dissertatie een voorstander van de invoering van die titel.153 
Bewind en een onafhankelijke bewindvoerder zouden in zijn optiek kunnen 
voorkomen	dat	goederenrechtelijk	gerechtigden	worden	gedwongen	tot	‘schizo-
frenie’	waarbij	ze	mede	de	belangen	van	een	ander	behoren	te	behartigen.	Een	
probleem waarmee ook de hypotheekhouder lijkt te worstelen als hij het vast-
goed in beheer neemt, nu hij naast zijn eigen belang (terugbetaling van de hypo-
thecaire vordering) tevens rekening heeft te houden met de belangen van de hy-
potheekgever.

Hypothecair bewind vormt in mijn ogen daarom een interessant onderwerp voor 
vervolgonderzoek. Hierbij zou ten eerste de behoefte aan dit type bewind moeten 
worden onderzocht, waarna zou kunnen worden bekeken hoe dat bewind er dan 
uit zou moeten zien. Titel 3.6 uit het Ontwerp-Meijers en het latere Gewijzigde 
Ontwerp bieden een aardige voorzet. De populaire en ogenschijnlijk goed func-
tionerende	Engelse	figuur	van	de	receiver zou daarbij als voorbeeld kunnen die-
nen.154

8.8.2 Contractuele oplossingen

Bij gebreke van een wettelijke bewindsregeling is de Nederlandse hypotheek-
houder aangewezen op contractuele oplossingen voor het beperken van aanspra-
kelijkheidsrisico’s.	Zonder	volledigheid	te	pretenderen,	stip	ik	er	in	deze	para-
graaf twee kort aan. De eerste is een volmachtconstructie, waarmee een derde op 
contractuele basis een last tot beheer van het vastgoed gegeven kan worden. De 
tweede is een exoneratiebeding, waarmee de hypotheekhouder zich kan vrijwa-
ren voor aansprakelijkheid die uit het beheer voortvloeit.

150 Zie Nara Guide to Property Receivership 2013, p. 10 (online via www.nara.org.uk; laatst geraadpleegd op 11 no-
vember 2018).

151 Asser/Perrick 4 2017/707.
152 Parl. Gesch. Inv. Boek 3. p. 1273.
153	 Hij	noemt	het	de	‘open	wond	van	het	BW’;	zie	Struycken	p.	536-538,	onder	verwijzing	naar	de	voorzet	die	

Snijders heeft gedaan in Snijders 1997, par. 7.
154 In de parlementaire geschiedenis bij Titel 3.6 BW is redelijk uitvoerig stilgestaan bij vergelijkingen met de trust. 

Een vergelijking met het LPA-receiverschap, is niet beschreven. Zie Parl. Gesch. Boek 3 p. 461 e.v.
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8.8.2.1	 Volmacht	tot	lastgeving

Een constructie waarmee de positie van de Engelse receiver wellicht het dichtst 
genaderd kan worden, is die waarbij de hypotheekakte een volmacht bevat op 
grond waarvan de hypotheekhouder namens de hypotheekgever een lastgevings-
overeenkomst mag sluiten met een door hem aan te wijzen derde (de beheer-
der).155	Dit	 is	ook	de	manier	waarop	onder	het	Engelse	recht	de	figuur	van	de	
receiver in de praktijk is ontwikkeld; voordat zij in de wet werd opgenomen, 
werd de receiver op basis van een contractuele volmacht aangewezen. Hierin 
werd ook de rechtvaardiging gevonden voor het feit dat de receiver het belang 
van de hypotheekhouder mag nastreven, terwijl hij voor rekening van de hypo-
theekgever handelt. Daarmee had de hypotheekgever immers zelf, bij overeen-
komst, ingestemd.

In de hypotheekakte zal in het kader van een volmacht/lastgevingsconstructie 
een aantal aspecten geregeld moeten worden. Zo moet worden omschreven in 
welke gevallen de Nederlandse hypotheekhouder de volmacht tot lastgeving mag 
gebruiken. Een dergelijke lijst met situaties komt overeen met de Engelse lijst 
van events of default. Partijen kunnen zo zelf bepalen wanneer het beheer over 
het vastgoed in handen van de nog aan te wijzen derde komt te liggen, bijvoor-
beeld	 bij	 financieel	 verzuim	 of	 verzuim	 in	 overige	 contractuele	 (onderhouds)
verplichtingen van de hypotheekgever.

Daarnaast moet worden geregeld dat de hypotheekhouder een vrije keuze heeft 
voor de persoon die hij als beheerder wil aannemen. Op die manier kan hij enige 
sturing geven aan het door hem gewenste beheer. In de praktijk zullen vermoede-
lijk min of meer vaste samenwerkingsverbanden tussen hypotheekhouders en 
door hen ingeschakelde beheerders ontstaan. Hypotheekhouders weten in dat ge-
val	wat	zij	van	de	betreffende	beheerders	mogen	verwachten	en	welke	beheer-
ders geschikt zijn om de problemen die bij het vastgoedbeheer zijn geconsta-
teerd, op te lossen. Zo ligt bij problemen op de verhuurmarkt het aanstellen van 
een ervaren vastgoedmanager meer voor de hand, terwijl bij juridische proble-
men een advocaat wellicht de aangewezen persoon is.

Wanneer de lastgevingsovereenkomst eenmaal tot stand is gekomen, handelt de 
beheerder op eigen naam, maar voor rekening van de hypotheekgever. Aan te 
bevelen is om te bepalen dat het beheer privatief werkt, zodat de beheerder met 
uitsluiting van de hypotheekgever het vastgoed kan exploiteren. Wat bovendien 
niet in de lastgevingsovereenkomst mag ontbreken, is dat de beheerder gehouden 
is	om	uit	de	inkomsten	die	het	vastgoed	oplevert	de	financiële	verplichtingen	van	
de hypotheekgever jegens de hypotheekhouder te voldoen. Zulks na aftrek van 
de lasten die aan het beheer verbonden zijn, inclusief het loon van de beheerder 
zelf. De hypotheekhouder doet er goed aan om, zekerheidshalve, in de volmacht 
de bevoegdheid hiertoe nadrukkelijk (nauwkeurig) vast te leggen, zodat hem 
achteraf niet een belangenverstrengeling tegengeworpen kan worden.

155 Art. 3:60 jo. art. 7:414 BW.
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Met de combinatie van volmacht en lastgeving kan op deze manier in vergaande 
mate worden bereikt wat naar Engelse recht door aanwijzing van een receiver 
gebeurt. De beheerder is verantwoordelijk voor de exploitatie van het vastgoed. 
Met de inkomsten die daaruit worden vergaard, worden de verplichtingen van de 
hypotheekgever jegens de hypotheekhouder vervult, terwijl de hypotheekhouder 
zelf weinig tot geen risico loopt voor het uitgevoerde beheer.

Een belangrijk nadeel is echter dat zowel de volmacht als de lastgeving in faillis-
sement van de hypotheekgever vervalt. Anders dan naar Engels recht heeft de 
beheerder dan niet een zelfstandige positie op basis waarvan hij de inning van de 
huurpenningen, ten gunste van de hypotheekhouder, zou kunnen voortzetten. In 
faillissement van de hypotheekgever blijft de Nederlandse hypotheekhouder 
daarom afhankelijk van zijn wettelijke hypothecaire bevoegdheden, waaronder 
zijn recht van parate executie.

8.8.2.2	 Exoneratie

Een	wellicht	eenvoudigere	manier	om	de	aansprakelijkheidsrisico’s	voor	hypo-
thecair beheer te beperken, is door in de hypotheekakte een exoneratiebeding op 
te nemen. Zo zou de hypotheekhouder bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor ge-
derfde winst en bedrijfsschade (gevolgschade) bij de hypotheekgever kunnen 
uitsluiten, wat zijn aansprakelijkheidsrisico voor het beheer van het vastgoed zou 
verkleinen.156 Over het algemeen wordt een dergelijk exoneratiebeding tussen 
partijen aanvaardbaar geacht.157 Een beroep van de hypotheekhouder op dat be-
ding kan in beginsel slechts terzijde worden geschoven indien het naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.158 De rechterlijke toetsing 
is dan ook terughoudend, zodat een beroep op een exoneratieclausule niet snel 
zal worden verworpen.

Er	zijn	evenwel	grenzen	aan	de	aansprakelijkheid	die	via	zo’n	beding	is	uit	 te	
sluiten; een hypotheekhouder kan zich niet vrijwaren van aansprakelijkheid van-
wege opzet of bewuste roekeloosheid.159 Wel kunnen partijen in het beheersbe-
ding uitwerken welke mate van zorg door de hypotheekhouder geboden zou 
moeten worden.160 Hier laat zich een vergelijking trekken met de overeenkomst 
van opdracht, waar eveneens het vereiste niveau van zorg en de daaruit voort-
vloeiende concreet uit te voeren werkzaamheden in de overeenkomst kunnen 
worden uitgewerkt.161 Doordat partijen over en weer uitdrukkelijk bepalen wat 
zij in het kader van behoorlijk beheer wel en niet van elkaar mogen verwachten, 
kan	een	dergelijke	specificatie	de	aansprakelijkheid	van	de	hypotheekhouder	in-
kaderen.

156 Zie voor de uitwerking van deze begrippen Tjong Tjin Tai 2007a, p. 226.
157 Zie in het kader van de overeenkomst van opdracht Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/211.
158 Art. 6:248 lid 2 BW.
159 HR 18 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6913, NJ 2004/585 (Kuunders/Swinkels).
160 Vgl. de Service Level Agreement in IT-contracten, zie Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/98.
161 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2014/93 e.v.
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Zo mag mijns inziens worden aangenomen dat normaliter een beherend hypo-
theekhouder gehouden is om in redelijkheid de netto-opbrengsten uit de exploi-
tatie van het vastgoed te optimaliseren. Dat betekent dat hij zich onder meer zal 
moeten inspannen om leegstaand vastgoed tegen marktconforme prijzen te ver-
huren en dat hij de kosten van de exploitatie redelijkerwijs moet beperken.162 
Partijen kunnen echter overeenkomen dat een hypotheekhouder de door de hypo-
theekgever gesloten onderhoudscontracten niet zal beëindigen. Bijvoorbeeld 
omdat de beëindigingsvergoeding, die voor rekening van de hypotheekgever 
komt, niet opweegt tegen de te behalen kostenbesparing gedurende het beheer 
door de hypotheekhouder. Een dergelijke afspraak zorgt er mijns inziens voor dat 
de hypotheekhouder later niet aansprakelijk gehouden kan worden vanwege de 
(te) hoge exploitatiekosten; iets wat normaal gesproken mogelijk wél een schen-
ding van zijn hierboven bedoelde inspanningsverplichting zou hebben opgele-
verd. Door op die manier duidelijk te maken welke speelruimte de hypotheek-
houder na inbeheerneming heeft, houdt hij dus enige controle over zijn 
aansprakelijkheidsrisico’s.

8.9 Tussenbalans: een beheertraject vergeleken

De grootste verschillen tussen de rechtspositie van de Engelse hypotheekhouder 
enerzijds en de Nederlandse hypotheekhouder anderzijds zijn te vinden in een 
beheertraject zoals dat in dit hoofdstuk is besproken. Naar Engels recht is vast-
goedbeheer een alternatieve manier om de hypothecaire vordering voldaan te 
krijgen, doordat gedurende een langere periode de huurinkomsten door de hypo-
theekhouder kunnen worden gebruikt ter delging van de hypothecaire vordering. 
Aan	het	einde	van	een	beheerperiode	kan	het	vastgoed	weer	worden	‘teruggege-
ven’	aan	de	hypotheekgever,	of	er	volgt	alsnog	een	verkoop.

In dit hoofdstuk is eerst gekeken of het voor een Nederlandse hypotheekhouder 
(op grond van zijn hypotheekrecht) mogelijk is om de huurinkomsten uit het 
verhypothekeerde vastgoed te innen. Over het algemeen wordt wel aangenomen 
dat de hypotheekhouder die bevoegdheid heeft nadat hij het vastgoed in beheer 
heeft genomen. Een geslaagd beroep op een beheersbeding is voor de Nederland-
se hypotheekhouder dus noodzakelijk. Er bestaat echter discussie over de vraag 
wanneer de hypotheekhouder die beheersbevoegdheid mag inroepen. Op basis 
van de heersende leer is hypothecair beheer bedoeld voor waardebehoud van het 
vastgoed. Dat impliceert volgens verschillende auteurs dat een beheersbeding 
slechts kan worden ingeroepen als waardedaling van dat vastgoed dreigt en dat 
een beroep op een beheersbeding moet worden afgewezen als er uitsluitend spra-
ke	is	van	financieel	verzuim	aan	de	zijde	van	de	hypotheekgever.	In	die	gevallen	
moet de hypotheekhouder overgaan tot verkoop van het vastgoed. Andere au-
teurs zien daarentegen in de aard van de tekortkoming geen bezwaar, zij menen 
dat	een	hypotheekhouder	ook	bij	uitsluitend	financieel	verzuim	het	vastgoed	in	

162 Vgl. par. 8.7 resp. 6.5.5. Als de te maken kosten niet opwegen tegen de te verwachten baten (die kunnen bestaan 
uit hogere inkomsten uit het vastgoed en/of een hogere waarde van dat vastgoed), zou de hypotheekhouder die 
kosten m.i. niet moeten maken.
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beheer mag nemen, en als gevolg daarvan de huurpenningen zou mogen innen. 
Zoals ik in par. 8.3 heb toegelicht, sluit ik me graag bij deze laatste groep auteurs 
aan.

Een fundamenteel verschil tussen het Engelse en Nederlandse hypotheekrecht 
bestaat als wordt gekeken naar de aanspraak die de hypotheekhouders onder deze 
rechtsstelsels hebben op de huurpenningen. De rechtspositie van de Engelse hy-
potheekhouder ten opzichte van de huurvorderingen is die van rechthebbende; 
hij	int	zogezegd	‘eigen’	vorderingen.	Hiertegenover	staat	de	Nederlandse	hypo-
theekhouder	die	‘slechts’	de	vorderingen	van	de	hypotheekgever	int.	Hij	dient	de	
geïnde gelden – behoudens de mogelijkheid van verrekening – in principe aan de 
hypotheekgever af te dragen. De Nederlandse hypotheekhouder ontleent aan zijn 
inningsbevoegdheid dus feitelijk alleen een verrekeningspositie. Zolang de huur-
vorderingen in het vermogen van de hypotheekgever vallen, en de hypotheekge-
ver niet in staat van faillissement komt te verkeren, kan dat met het oog op de 
aflossing	van	de	hypothecaire	vordering	 interessant	zijn.	Maar	zodra	de	hypo-
theekgever over die huurvorderingen beschikt, bijvoorbeeld door cessie of ver-
panding, of wanneer hij failliet gaat, blijkt al snel dat de positie van de Neder-
landse hypotheekhouder slechter is dan die van de Engelse.

In een deel van de bedoelde situaties biedt een aanvullend pandrecht op de huur-
vorderingen soelaas. Zeker in geval van faillissement en bij cessie of verpanding 
van de huurvorderingen weet de hypotheekhouder zijn rechtspositie versterkt. 
Toch kan zelfs de combinatie van die twee zekerheidsrechten de rechtspositie 
van de Nederlandse hypotheekhouder niet op het niveau van dat van de Engelse 
hypotheekhouder tillen. Dit is goed verklaarbaar vanuit het verschil in rechtspo-
sitie van de hypotheekhouder ten opzichte van die huurpenningen. Het idee dat 
een	hypotheekhouder	(fictief)	eigenaar	is	van	het	verhypothekeerde	vastgoed,	en	
dus	 rechthebbende	 van	 de	 huurvorderingen,	 levert	 zo’n	 essentieel	 verschil	 op	
tussen de beide hypotheekrechten, dat dat niet met een betrekkelijk eenvoudige 
beheersbevoegdheid of een zekerheidsrecht op huurvorderingen te dichten is.

Naast de inning van huurvorderingen is een tweede aspect van een beheertraject 
beschreven, te weten het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten. Zowel naar 
Nederlands recht als naar Engels recht heeft de hypotheekhouder de mogelijk-
heid om ten aanzien van in beheer genomen vastgoed nieuwe huurovereenkom-
sten te sluiten. Voor het Engelse recht is expliciet geregeld dat die huurovereen-
komsten zowel de hypotheekhouder, hypotheekgever als huurder binden. Dat is 
zinvol als het beheer eindigt, en de huurder zijn aanspraken ten aanzien van het 
vastgoed kan handhaven. Op dit punt vertoont het Nederlandse recht een leemte. 
De	Nederlandse	wetgever	heeft	verzuimd	een	regeling	te	treffen	voor	huurover-
eenkomsten die de hypotheekhouder als beheerder van het vastgoed aangaat. 
Hierdoor komen de hypotheekhouder en de huurder bij het eindigen van het hy-
pothecair	beheer	(door	‘teruggave’	aan	de	hypotheekgever	of	door	executoriale	
verkoop) in een onzekere positie te verkeren. Slechts door analoge toepassing 
van de regeling van vruchtgebruik of de bepalingen rondom lastgeving kan die 
positie worden verduidelijkt. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid verdient 
het	echter	de	voorkeur	dit	voor	hypothecair	beheer	specifiek	te	regelen.
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Tot slot is een substantieel verschil tussen het Engelse en Nederlandse hypo-
theekrecht de mogelijkheid om het vastgoedbeheer uit te besteden aan een derde, 
om	zo	aansprakelijkheidsrisico’s	te	beperken.	Hiertoe	ontbreekt	het	in	het	Neder-
landse recht simpelweg aan een wettelijke basis. Hoewel de Nederlandse wetge-
ver bij het ontwerp van het huidige Burgerlijk Wetboek wel heeft nagedacht over 
een algemene titel van bewind, is deze vanwege de complexiteit nooit ingevoerd. 
Evenmin	is	een	specifieke	bewindregeling	gecreëerd	die	het	mogelijk	maakt	om	
verhypothekeerd vastgoed onder bewind te plaatsen, zoals bij het recht van 
vruchtgebruik bijvoorbeeld wel is gedaan. De Nederlandse hypotheekhouder kan 
daarom slechts langs contractuele weg, via een volmacht of lastgeving, iets ver-
gelijkbaars bereiken: een situatie waarin een derde (als lasthebber) het beheer 
over het verhypothekeerde vastgoed voert, dat doet voor rekening van de hypo-
theekgever	(de	lastgever),	maar	primair	ter	aflossing	van	de	hypothecaire	vorde-
ring. De belangrijkste kanttekening is evenwel dat die constructie geen stand 
houdt in faillissement van de hypotheekgever, zodat de Engelse hypotheekhou-
der op dit punt toch ook meer zekerheid ontleent aan zijn hypotheekrecht.
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9 Conclusies en aanbevelingen

 

9.1 Het onderzoek kort samengevat

In dit proefschrift is onderzocht welke inzichten het Engelse recht biedt ten op-
zichte van het Nederlandse recht in het kader van uitwinning van een hypotheek-
recht op commercieel vastgoed. Met deze bevindingen kan een mogelijke verbe-
tering van de (verhaals)positie van de Nederlandse hypotheekhouder worden 
gerealiseerd. Het Engelse recht is daarvoor een interessante inspiratiebron, nu uit 
vooronderzoek volgde dat onder dat rechtsstelsel de hypotheekhouder méér be-
voegdheden heeft dan een hypotheekhouder naar Nederlands recht.

Aan de hand van twee uitwinningstrajecten, een verkoop- en een beheertraject, is 
in	de	eerste	plaats	onderzocht	in	hoeverre	het	Engelse	recht	daadwerkelijk	‘nieu-
we’	of	andere	hypothecaire	bevoegdheden	kent	dan	het	Nederlandse	recht.	Het	
gaat daarbij om bevoegdheden die kunnen bijdragen aan het terugbetaald krijgen 
van de hypothecaire vordering. In het bijzonder is gekeken naar alternatieven 
voor een executieverkoop, wat voor een hypotheekhouder (en hypotheekgever) 
met name van belang is in situaties waarin die verkoop niets of onvoldoende 
oplevert. Een alternatieve route kan in die gevallen wellicht een ongedekte rest-
schuld voorkomen.

Daarnaast is onderzocht op welke manier de invulling die onder het Engelse 
recht aan de hypothecaire bevoegdheden wordt gegeven, een nieuw licht kan 
werpen op de toepassing van de bevoegdheden die naar Nederlands recht al be-
staan. Dit tweede aspect van het onderzoek ziet niet zozeer op een uitbreiding 
van het bestaande palet aan Nederlandse hypothecaire bevoegdheden, maar be-
oogt vooral meer duidelijkheid te creëren over de mogelijke reikwijdte, invulling 
en inkadering van deze bevoegdheden als zij worden toegepast op commercieel 
vastgoed. De Nederlandse literatuur is op dit punt immers niet steeds eenduidig 
en zij is bovendien vooral toegespitst op verhypothekeerde particuliere wonin-
gen.
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9.2 In hoeverre zijn de posities van de Engelse en Nederlandse 
hypotheekhouder vergelijkbaar?

Allereerst een antwoord op de vraag of de Engelse hypotheekhouder daadwerke-
lijk een sterkere positie aan zijn hypotheekrecht kan ontlenen dan de Nederland-
se. Uit het onderzoek blijkt dat een Engelse hypotheekhouder inderdaad meer 
mogelijkheden heeft om zijn hypothecaire vordering op het verhypothekeerde 
vastgoed	te	verhalen.	Bovendien	is	de	Engelse	hypotheekhouder	flexibeler	bij	het	
uitoefenen van die bevoegdheden, doordat de toepasselijke wetsbepalingen van 
regelend recht zijn. Hoewel dit niet in elk concreet geval tot een hogere recovery 
rate hoeft te leiden, is aannemelijk dat een Engelse hypotheekhouder onder 
meerdere, uiteenlopende omstandigheden in staat zal zijn om een groter deel van 
zijn hypothecaire vordering terugbetaald te krijgen dan de Nederlandse.

De meest fundamentele, inhoudelijke verschillen tussen het Engelse en Neder-
landse hypotheekrecht kunnen als volgt schematisch worden weergegeven.

Engels recht Nederlands recht
1. Flexibele verkoopprocedure  

Een hypotheekhouder is vrij om naar eigen 
inzicht een executieverkoop te volbrengen, 
mits hij zorgt dat in redelijkheid de hoogst 
haalbare opbrengst wordt gerealiseerd.

Dwingendrechtelijke verkoopprocedure  
Een hypotheekhouder die het verhypothe-
keerde vastgoed wil executeren, is 
gehouden de dwingendrechtelijke 
procedure te volgen, zelfs indien blijkt dat 
deze niet tot de hoogst mogelijke opbrengst 
leidt.

2. Aanspraak op de vruchten (huur)  
De rechtspositie van een hypotheekhouder 
ligt zeer dicht aan tegen die van eigenaar; 
naast de mogelijkheid om met voorrang 
verhaal te nemen op het verhypothekeerde 
object, heeft een hypotheekhouder tevens 
een eigen (goederenrechtelijke) aanspraak 
op de vruchten (huurpenningen) die het 
vastgoed voortbrengt.

Geen aanspraak op de vruchten (huur)  
De rechtspositie van een hypotheekhouder 
is	‘slechts’	die	van	zekerheidsgerechtigde:	
het hypotheekrecht op zichzelf schept voor 
de hypotheekhouder uitsluitend de 
mogelijkheid om met voorrang verhaal te 
nemen op het verhypothekeerde object. De 
hypotheekhouder heeft nadrukkelijk géén 
(goederenrechtelijke) aanspraak op de 
vruchten die het vastgoed voortbrengt.

3. Bewind over het vastgoed mogelijk  
Een hypotheekhouder heeft vergaande 
bevoegdheden om het verhypothekeerde 
vastgoed te beheren. Vanwege aansprake-
lijkheidsrisico’s	voert	hij	dit	beheer	zelden	
zelf uit, maar besteedt hij dit uit door een 
bewindvoerder aan te wijzen. De bewind-
voerder voert het beheer voor rekening van 
de hypotheekgever, maar in het belang van 
de hypotheekhouder. 

Bewind over het vastgoed niet mogelijk  
Een hypotheekhouder heeft vrij vergaande 
bevoegdheden om het verhypothekeerde 
vastgoed te beheren. Hij heeft echter niet 
de mogelijkheid om het vastgoed bij wijze 
van bewind bij een derde in beheer te 
brengen. Hem resten slechts contractuele 
mogelijkheden om aansprakelijkheid te 
beperken of uit te sluiten.

Behalve deze drie meest opvallende verschilpunten, bestaat er ook nog een aantal 
subtielere verschillen tussen de beide rechtsstelsels, die vooral voortkomen uit de 
flexibele	insteek	die	voor	de	Engelse	wettelijke	regeling	van	het	hypotheekrecht	
is gekozen. Dit verschil in rechtskarakter werkt door in alle hypothecaire be-
voegdheden en komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de vrijheid die (commercië-
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le partijen) hebben om het toepassingsbereik van de verschillende bevoegdheden 
te bepalen.

In principe is naar Engels recht in de wet bepaald welke bevoegdheden een hy-
potheekhouder aan zijn hypotheekrecht kan ontlenen en onder welke voorwaar-
den hij die bevoegdheden mag inzetten. De Engelse regeling vormt voor de hy-
potheekhouder echter niet veel meer dan een vangnet. Partijen mogen de 
bevoegdheden van de hypotheekhouder wijzigen, inperken, uitbreiden of uitslui-
ten. Er bestaat hierdoor een grote vrijheid om zelf invulling te geven aan het hy-
potheekrecht, en in het bijzonder het toepassingsbereik van de rechten en ver-
plichtingen die daar voor de hypotheekhouder en hypotheekgever uit voort 
vloeien. De contractuele events of default kwamen niet voor niets herhaaldelijk 
terug bij de bespreking van de voorwaarden waaronder de hypothecaire bevoegd-
heden kunnen worden ingezet: op basis van deze lijst wordt bepaald wanneer een 
hypotheekhouder tot de uitoefening van zijn bevoegdheden mag overgaan.

Het toepassingsbereik van de Nederlandse bevoegdheden is daarentegen veel be-
perkter. Zo kan op grond van de wettekst zowel een afgiftebeding als een huur-
beding slechts worden ingeroepen nadat de verkoop is aangezegd. De wetgever 
ontneemt hiermee de hypotheekhouder – ook wanneer die een commerciële con-
tractspartij tegenover zich heeft – de mogelijkheid om buiten gevallen waarin een 
executieverkoop nabij is, maatregelen te nemen die de terugbetaling van de hy-
pothecaire vordering zouden kunnen bevorderen. De contractsvrijheid zou hier 
meer voorop kunnen worden gesteld door commerciële partijen onderling te la-
ten bepalen wanneer welke bevoegdheden mogen worden gebruikt.

Een ander punt is de terughoudendheid waarmee rechters zich vervolgens men-
gen in de gemaakte partijafspraken. Een Engelse rechter zal bij commerciële 
partijen niet snel in afwijking van de gemaakte afspraken oordelen; deze worden 
gezien als zakelijk onderhandelingsresultaat waartoe de wet partijen de vrijheid 
biedt. Los daarvan zijn Engelse rechters hoe dan ook niet snel geneigd afbreuk te 
doen aan de rechtspositie van een zekerheidsgerechtigde. Dat betekent dat wan-
neer bijvoorbeeld op grond van de overeenkomst een recht op inbezitneming is 
ontstaan, een rechter een verzoek daartoe in beginsel zal toewijzen.

Naar Nederlands recht vindt echter bij de toepassing van de hypothecaire be-
voegdheden vrijwel steeds een belangenafweging plaats, ingegeven door de wet-
tekst	(zoals	de	eis	van	een	‘ernstige	tekortkoming’	bij	het	beheersbeding)	en	meer	
in het algemeen de beginselen van redelijkheid en billijkheid die partijen jegens 
elkaar in acht behoren te nemen. Het belang van de hypotheekhouder bij het uit-
oefenen van een bevoegdheid (welk belang meestal bestaat uit het verkrijgen van 
een hogere verkoopopbrengst) wordt dan afgewogen tegen het belang van de 
hypotheekgever bij het uitblijven van executiemaatregelen (zoals het verhuur-
dersbelang bij de afgifte van vastgoed of het behoud van de eigendom bij een 
executieverkoop).

De sterke positie van een zekerheidsgerechtigde komt in de Nederlandse litera-
tuur en rechtspraak wat minder prominent naar voren. Daartegenover staat dat ik 
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nauwelijks voorbeelden ben tegengekomen waarbij uiteindelijk de uitoefening 
van de hypothecaire bevoegdheden bij commercieel vastgoed op basis van een 
gemaakte belangenafweging daadwerkelijk werd beperkt. Ik verwacht daarom 
dat als het om commercieel vastgoed gaat, een hypotheekhouder van die belan-
genafwegingen niet al te veel te vrezen heeft. Dat wil zeggen dat in een concreet 
geval zijn rechtspositie, zij het impliciet, door rechters in principe in vergaande 
mate wordt gewaarborgd.

9.3 Aanbevelingen voor de Nederlandse wetgever

9.3.1 Flexibilisering van de executoriale verkoopprocedure voor 
commerciële partijen

Uit economisch onderzoek is al veelvuldig gebleken dat een onderhandse ver-
koop (veel) meer oplevert dan een openbare executieveiling. Er is echter niet 
onderzocht of en in hoeverre de starre en dwingendrechtelijk voorgeschreven 
regels van art. 3:268 BW bij commercieel vastgoed tot het optimale verkoopre-
sultaat leiden. Gelet op de kritiek uit de praktijk is redelijkerwijs te verwachten 
dat wanneer hypotheekhouders de vrije hand krijgen in het bepalen van de juiste 
verkoopstrategie voor een vastgoedobject of vastgoedportefeuille, zij mogelijk in 
bepaalde gevallen een hoger verkoopresultaat weten te realiseren dan wanneer 
zij steeds de wettelijke procedure moeten volgen. Ter bescherming van de hypo-
theekgever zou een dergelijke vrijheid overigens wel, naar Engels voorbeeld, 
vergezeld moeten gaan van een inspanningsverplichting voor de hypotheekhou-
der om ook daadwerkelijk de hoogst mogelijk verkoopopbrengst na te streven. 
Schendt de hypotheekhouder die inspanningsverplichting, dan is hij aansprake-
lijk jegens de voormalig hypotheekgever voor het verschil in behaalde verkoop-
prijs en de prijs die verkregen had kunnen worden.

Zo’n	vrije	executieverkoopprocedure	zou	als	derde	optie	kunnen	worden	toege-
voegd aan de methoden voor executoriale verkoop; dus naast de al bestaande 
openbare (veiling)verkoop en de onderhandse verkoop van art. 3:268 BW. Deze 
twee	 regelingen	 zouden	 daarbij	 overigens	 als	 ‘veilige’	 routes	 kunnen	worden	
aangemerkt: als de hypotheekhouder die procedures volgt is er in principe geen 
reden om hem aansprakelijk te houden voor een tegenvallende verkoopopbrengst. 
Maar áls hij mogelijkheden ziet om buiten die procedures om een hogere op-
brengst te verkrijgen, dan kán hij – op eigen risico – die mogelijkheden benutten 
zonder dat dat afbreuk doet aan het executoriale karakter van de verkoop.

Een extra mogelijkheid tot executieverkoop zou tevens de in de praktijk ontwik-
kelde volmacht- of lastgevingsconstructies overbodig maken. Het zou mede 
daardoor de nuisance value verminderen, wat de positie van de hypotheekhouder 
ten opzichte van zowel de hypotheekgever, de overige schuldeisers alsook een 
curator in een faillissement verbetert. Hun medewerking aan een onderhandse 
verkoop is immers niet meer nodig, zodat zij de executieverkoop van de hypo-
theekhouder ook niet langer kunnen frustreren, noch daaraan het betalen van een 
geldsom kunnen verbinden. Vanuit het perspectief van de hypotheekhouder is 
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een vrije verkoopprocedure daarom een aantrekkelijke toevoeging aan de be-
staande hypothecaire bevoegdheden.

9.3.2 De hypotheekhouder en de huurinkomsten uit het vastgoed

Het grootste verschil tussen het Engelse en Nederlandse hypotheekrecht ziet op 
de bevoegdheden die de hypotheekhouders hebben ten aanzien van de huurin-
komsten	uit	het	vastgoed.	De	Engelse	hypotheekhouder	heeft,	dankzij	zijn	fictie-
ve eigendom, een eigen aanspraak op de huurpenningen die het vastgoed op-
brengt. Hiertegenover staat het Nederlandse hypotheekrecht dat als 
zekerheidsrecht op het vastgoed nadrukkelijk géén aanspraak op die huurvorde-
ringen in zich draagt. Dit fundamentele verschil raakt de kern van het hypotheek-
recht en laat zich vervolgens binnen de grenzen van het hypotheekrecht nauwe-
lijks meer overbruggen, ook niet met een beheersbevoegdheid. Alleen 
aanvullende rechten, zoals een pandrecht op de huurvorderingen of een genots-
recht op het vastgoed (zoals vruchtgebruik) laten de Nederlandse hypotheekhou-
der de positie van de Engelse hypotheekhouder dichter naderen.

Toch is het voor de hypotheekhouder van groot belang dat de samenhang tussen 
de (toekomstige) huuropbrengsten, de waarde van het vastgoed en daarmee de 
zekerheid die een hypotheekrecht op vastgoed de hypotheekhouder biedt, niet uit 
het oog wordt verloren. Zonder te tornen aan het dogmatische onderscheid tussen 
enerzijds het vastgoed zelf en anderzijds de daaruit voortvloeiende huurvorderin-
gen, kan die samenhang mijns inziens steviger tot uitdrukking komen bij de 
ruimte die de hypotheekhouder krijgt bij de uitoefening van zijn hypothecaire 
bevoegdheden.

Een eerste mogelijkheid daartoe zie ik in de uitbreiding van de werking van een 
huurbeding. De kring van partijen tegen wie het huidige huurbeding kan worden 
ingeroepen, laat zien dat de wetgever al oog heeft gehad voor het belang van 
(toekomstige) huurvorderingen voor een hypotheekhouder. Wanneer toekomsti-
ge huurvorderingen door de hypotheekgever worden gecedeerd of verpand, kan 
de hypotheekhouder zijn huurbeding immers tegen deze verkrijgers of pandhou-
ders inroepen. Dit heeft tot gevolg dat het vastgoed inclusief die (onbezwaarde) 
toekomstige huurvorderingen executoriaal kan worden verkocht, zodat de ver-
koopopbrengst hoger is. De mogelijkheid om het huurbeding in te roepen wordt 
echter in twee opzichten beperkt en hier zie ik ruimte om het toepassingsbereik 
van het huurbeding ten voordele van de hypotheekhouder te vergroten.

Ten eerste is het inroepen van een huurbeding onder de huidige regeling voorbe-
houden aan situaties waarin de executieverkoop van het vastgoed reeds is aange-
zegd. Het is vanuit het oogpunt van de hypotheekhouder aan te bevelen dit te 
verruimen naar situaties waarin de hypotheekhouder het vastgoed in beheer heeft 
genomen. De hypotheekhouder kan in dat geval gedurende dat beheer een eigen 
verhuurbeleid voeren, door huurovereenkomsten die in strijd met de door hem 
opgestelde	 ‘spelregels’	 zijn	 aangegaan,	 te	 vernietigen	 en	 vervolgens	 nieuwe	
huurovereenkomsten, tegen betere voorwaarden te sluiten. Dit stelt de hypo-
theekhouder in staat om met zijn beheer een beter exploitatieresultaat te behalen, 
wat	leidt	tot	een	grotere	aflossing	op	de	hypothecaire	vordering.
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Ten tweede zou het huurbeding voor de hypotheekhouder de mogelijkheid moe-
ten scheppen om beslagen op de huurvorderingen te doen vervallen. Nu is daar 
nog een vernietiging van de gehele huurovereenkomst voor nodig. Bij die rigou-
reuze handeling is echter noch de huurder, noch de hypotheekhouder of hypo-
theekgever gebaat. De huurder moet op zoek naar andere woon- of bedrijfsruim-
te en de hypotheekhouder en hypotheekgever krijgen te maken met leegstaand 
vastgoed dat bij een verkoop minder oplevert. Voor de beslaglegger leidt een 
wijziging niet tot een ander resultaat: in beide gevallen eindigt zijn beslag. Het 
strekt daarom tot aanbeveling om – vooral met het oog op een hogere verkoopop-
brengst – mogelijk te maken dat een huurbeding mét instandhouding van de 
huurovereenkomst tegen de beslaglegger wordt ingeroepen.

Een laatste mogelijkheid om de samenhang tussen het hypotheekrecht op het 
vastgoed en het recht op de (toekomstige) huurpenningen te versterken zie ik in 
de verhaalspositie van de hypotheekhouder ten opzichte van de door hem als 
beheerder geïnde huurvorderingen. Zoals in het onderzoek is beschreven, brengt 
de inning van huurpenningen de Nederlandse hypotheekhouder slechts in een 
verrekeningspositie. Die verrekeningsmogelijkheid wordt echter doorkruist door 
een eventueel faillissement van de hypotheekgever. De hypotheekhouder mag in 
faillissement (en in de aanloop daarnaartoe) nog slechts vorderingen verrekenen 
die rechtstreeks verband houden met de rechtsverhouding tussen hem en de hy-
potheekgever. Op basis van vaste rechtspraak van de Hoge Raad wordt een der-
gelijk verband in beginsel niet aangenomen als een te verrekenen schuld ontstaat 
door betaling van een derde (hier de huurder). Op dit punt zou een uitzondering 
kunnen worden aanvaard voor de hypotheekhouder die huurvorderingen int 
krachtens een goederenrechtelijk werkend beheersbeding. In dat geval kan ook in 
faillissement de gesecureerde vordering van de hypotheekhouder verder worden 
teruggebracht én kan de hypotheekhouder in een faillissementssituatie het vast-
goed deugdelijk blijven beheren, doordat inkomsten uit het vastgoed gebruikt 
kunnen worden om de beheerskosten te dekken. Hierbij is ook de boedel gebaat, 
doordat de waarde van het vastgoed door de hypotheekhouder op peil wordt ge-
houden. Overigens is hier niet noodzakelijkerwijs de wetgever aan zet; ik meen 
dat het huidige art. 53 Fw die ruimte wel biedt, zodat het aan de rechtspraak is om 
hierover eerst uitsluitsel te geven.

9.3.3 Regeling huurovereenkomsten

Een ander aspect rondom de verhuur van verhypothekeerd vastgoed dat de aan-
dacht van de wetgever verdient, is de status van de huurovereenkomsten die door 
de hypotheekhouder als beheerder van het vastgoed met nieuwe huurders worden 
gesloten. Ervan uitgaande dat een hypotheekhouder in eigen naam en voor reke-
ning van de hypotheekgever het vastgoed beheert, is de hypotheekhouder de con-
tractspartij bij het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst. Dit heeft voor de 
hypotheekhouder voordelen, hij verkrijgt immers een eigen aanspraak op de 
huurpenningen (die hij vervolgens moet doorbetalen aan de hypotheekgever). 
Maar als het beheer eindigt, doordat de hypotheekgever het beheer weer over-
neemt, of doordat het vastgoed executoriaal wordt verkocht, kan dit tot proble-
men leiden. Het is daarom aan te bevelen dat de afwikkeling van deze huurover-
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eenkomsten in de wet worden geregeld, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de 
regeling bij vruchtgebruik, of een vergelijkbare regeling aan Titel 9 van Boek 3 
BW toe te voegen.

9.3.4 Schrappen onderscheid beheren en onder zich nemen bij 
commercieel vastgoed

Dan wordt toegekomen aan de bevoegdheid om verhypothekeerd vastgoed te 
beheren en de bevoegdheid om het vastgoed onder zich te nemen. Deze worden 
in het Nederlandse recht strikt gescheiden. Dit zit hoofdzakelijk in de voorwaar-
den waaronder de bedingen door de hypotheekhouder kunnen worden ingeroe-
pen. Beheer kan worden ingeroepen buiten een verkooptraject, maar dan alleen 
als	er	sprake	is	van	een	‘ernstige	tekortkoming’,	terwijl	afgifte	alleen	kan	worden	
gevorderd	als	de	verkoop	al	is	aangezegd,	terwijl	die	afgifte	dan	ook	nog	‘met	het	
oog	op	de	executie	vereist’	moet	zijn.

Inhoudelijk zijn deze twee bevoegdheden bij een hypotheekrecht op commerci-
eel vastgoed echter nauwelijks te scheiden, en een onderscheid tussen die twee 
wordt daarom in mijn ogen onterecht gemaakt. Ik meen dat een hypotheekhouder 
die de feitelijke macht over het vastgoed van de hypotheekgever overneemt op 
grond van een afgiftebeding – en dat vastgoed dus voor de hypotheekgever gaat 
houden – tevens bevoegd en eigenlijk zelfs verplicht zou moeten worden om dat 
vastgoed ook fatsoenlijk te gaan beheren. Zeker commercieel vastgoed zal snel 
in waarde afnemen als dat niet gebeurt. Nu is daar vrij eenvoudig tegenin te bren-
gen dat de hypotheekhouder verplicht is om als goed bewaarder voor het vast-
goed zorg te dragen, en dat hij uit dien hoofde verplicht is om te voorkomen dat 
de waarde van het vastgoed achteruit gaat. Maar dan wordt de scheidslijn tussen 
wat een hypotheekhouder als gevolg van het onder zich nemen van vastgoed met 
dat vastgoed moet en wat hij uit hoofde van beheer extra zou mogen, erg dun. In 
de visie van de meeste auteurs is er dan zelfs helemaal geen verschil tussen behe-
ren en onder zich nemen, omdat zij ervan uitgaan dat beheer slechts inhoudt dat 
de hypotheekhouder die handelingen mag verrichten die voor waardebehoud no-
dig zijn.

Mijn bezwaar tegen het onderscheid werkt ook de andere kant op. Als een hypo-
theekhouder commercieel vastgoed beheert, welk beheer ook nog eens privatief 
werkt ten opzichte van de hypotheekgever, dan heeft hij eigenlijk het vastgoed 
feitelijk al in zijn macht. De hypotheekgever heeft er immers niets meer over te 
zeggen. Inbeheerneming impliceert dus dat de hypotheekhouder het vastgoed 
onder zich neemt. In dat opzicht voegt een afgiftebeding bij commercieel vast-
goed dus weinig toe, tenzij de hypotheekgever (of zijn spullen) op enigerlei wijze 
fysiek uit het vastgoed verwijderd moet worden, of wanneer hem de toegang 
ontzegd moet worden. Want dát mag een hypotheekhouder dan weer niet op 
grond van het beheersbeding.

Alles overziend ben ik van mening dat een écht onderscheid tussen wat een hy-
potheekhouder moet en mag als gevolg van enerzijds het inroepen van een be-
heerbeding en anderzijds het inroepen van een afgiftebeding bij commercieel 
vastgoed niet te maken is. Daarom zou wat mij betreft bij commercieel vastgoed 
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dat onderscheid beter kunnen vervallen. Voor de hypotheekhouder wordt vast-
goedbeheer dan (om in Engelse termen af te sluiten) een ‘package-deal’: bij een 
ernstige tekortkoming van de hypotheekgever kan hij het vastgoed onder zich 
nemen én gaat hij het (verplicht ook) beheren. Een (aangezegde) voorgenomen 
executie is wat mij betreft niet nodig; dat houdt namelijk de mogelijkheid open 
dat beheer als alternatief voor verkoop kan worden gebruikt.

Het schrappen van dit wettelijke onderscheid zou overigens niet nodig zijn als 
niet	 alleen	 de	 verkoopprocedure	 voor	 commerciële	 partijen	 flexibeler	 wordt,	
maar als ook de overige hypothecaire bevoegdheden ter vrije bepaling aan partij-
en wordt gelaten. Partijen kunnen onderling onderhandelen over het moment 
waarop en de voorwaarden waaronder de verschillende bevoegdheden door de 
hypotheekhouder kunnen worden ingeroepen.

9.3.5 Introductie van bewind

Het strekt tot slot tot aanbeveling om te onderzoeken of een uitbreiding van de 
Nederlandse hypothecaire bevoegdheden met een vorm van bewind tot economi-
sche voordelen voor hypotheekhouder en hypotheekgever zou leiden. Bewind 
blijkt in de Engelse commercieel-vastgoedpraktijk een veelvuldig gebruikt in-
strument om tot voldoening van de hypothecaire vordering te komen. De hypo-
theekhouder laat zich uit de huurinkomsten van het vastgoed voldoen, zonder 
daarbij het risico te lopen aansprakelijk te worden gehouden voor het gevoerde 
vastgoedbeheer.	De	zogezegde	‘beslommeringen’	worden	bij	een	professionele	
derde (de bewindvoerder) ondergebracht, die bij voorkeur met expertise op de 
vastgoedmarkt naar een optimaal exploitatieresultaat streeft. Partijen kunnen van 
deze derde bovendien verwachten dat hij zich verzekert voor beroepsfouten; 
eventueel mismanagement door de bewindvoerder kunnen op die manier aan de 
zijde van hypotheekhouder en hypotheekgever worden gecompenseerd. De be-
windvoerder kan overigens een bredere rol spelen bij de uitwinning dan het vast-
goedbeheer alleen; zijn werkzaamheden kunnen worden uitgebreid met het bege-
leiden van een (executoriaal) verkooptraject. Als blijkt dat dit resulteert in een 
grotere mate van terugbetaling van hypothecaire vordering, zeker in tijden van 
economische tegenspoed, dan zijn zowel hypotheekhouder als hypotheekgever 
hierbij gebaat.

9.4 Nog enkele handreikingen aan de praktijk

Behalve de hierboven genoemde nieuwe bevoegdheden, is uit dit onderzoek ge-
bleken dat het Engelse recht enkele interessante gezichtspunten kent voor de in-
vulling en inkadering van de beheersbevoegdheid en de mogelijkheid om afgifte 
van het vastgoed te vorderen. Deze conclusies worden daarom afgesloten met de 
volgende overwegingen die richting kunnen geven aan het gebruik van die be-
voegdheden naar Nederlands recht.

In hoofdstuk 6 heb ik betoogd dat beheren van commercieel vastgoed meer be-
helst dan het verrichten van waardebehoudende handelingen alleen. Beheer ex 
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art. 3:267 lid 1 BW ziet óók op het genereren van inkomsten uit het vastgoed en 
het verbeteren van het exploitatieresultaat. De hypotheekhouder is hiertoe be-
voegd, mits zijn handelen kan leiden tot het terugbetaald krijgen van de hypothe-
caire vordering. Het toepassingsbereik en de mogelijke invulling van de Neder-
landse beheersbevoegdheid is daarmee ruimer dan tot op heden over het algemeen 
in de literatuur wordt aangenomen. Ook het beding van onder zich nemen van 
art. 3:267 lid 2 BW wordt te eenzijdig belicht. Zoals gezegd wordt dit beding 
meestal	 ‘ontruimingsbeding’	genoemd,	 terwijl	het	onder	zich	nemen	van	vast-
goed in mijn ogen als het in vuisthypotheek nemen van het vastgoed moet wor-
den gezien. Het biedt de hypotheekhouder dus meer mogelijkheden dan de enke-
le ontruiming die in de literatuur wordt genoemd (zoals het nemen van 
waardebehoudende maatregelen).

Een ander punt is dat ten aanzien van de beide bedingen in de Nederlandse lite-
ratuur niet wordt ingegaan op de mogelijkheid om – zoals naar Engels recht het 
geval is – in onderling overleg het bezit van (de feitelijke macht over) het vast-
goed in handen van de hypotheekhouder te geven. Die mogelijkheid kan mijns 
inziens ook naar Nederlands recht worden aanvaard. Het verkrijgen van een 
rechterlijke machtiging voor beheer dan wel afgifte moet vooral worden gezien 
als middel om het uitoefenen van een bestaande bevoegdheid ten opzichte van de 
hypotheekgever af te dwingen. Als hypotheekhouder en hypotheekgever het er 
echter onderling over eens zijn dat de hypotheekhouder het vastgoed onder zich 
neemt, of daarover het beheer gaat voeren, dan staat er mijns inziens niets aan in 
de weg om te aanvaarden dat op dat moment de verantwoordelijkheid voor het 
vastgoed op de hypotheekhouder overgaat en de hypotheekgever een stap terug 
doet.

Een volgend punt betreft de afbakening van de beheersbevoegdheid en daarmee 
samenhangende aansprakelijkheid van de Nederlandse hypotheekhouder. Uit de 
Nederlandse literatuur wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe ver de Nederlandse 
hypotheekhouder mag of moet gaan met het maken van beheerskosten en in hoe-
verre die (al dan niet via de hypothecaire vordering) op de hypotheekgever kun-
nen worden verhaald. Het Engelse recht biedt daarvoor wel enkele aanknopings-
punten: de hypotheekhouder hoeft geen kosten te maken als die niet door de 
inkomsten uit het vastgoed kunnen worden gedekt, en áls de hypotheekhouder 
kosten maakt, mag hij ze in principe alleen op de hypotheekgever verhalen als (i) 
ze in verhouding staan met de te verwachten waardestijging van het onderpand 
en (ii) ze het de hypotheekgever niet moeilijker maken om de hypothecaire vor-
dering	te	kunnen	aflossen.	Hoewel	dit	nog	steeds	vrij	abstracte	normen	zijn,	ge-
ven zij wel al enige richting aan wat in het kader van te maken en te verhalen 
beheerskosten toelaatbaar is en wat niet.

In dit verband zou wellicht – eveneens naar Engels voorbeeld – op basis van de 
redelijkheid en billijkheid een onderscheid gemaakt kunnen worden voor de mo-
gelijkheden van verhaal van dergelijke kosten op het verhypothekeerde goed 
zelf, of op het overige vermogen van de hypotheekgever. Ik bedoel hiermee dat 
wanneer de beheerskosten leiden tot een hogere verkoopopbrengst, de hypo-
theekhouder de kosten op die opbrengst zou moeten kunnen verhalen, maar dat 
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als dat niet lukt, de kosten voor eigen rekening zouden moeten blijven. Het risico 
voor bijvoorbeeld renovaties of andere verbeterprojecten blijft dan bij de hypo-
theekhouder. Of en in hoeverre dit naar Nederlands recht mogelijk is, is wat mij 
betreft een interessant onderwerp voor vervolgonderzoek.
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Summary

 

Security for property financiers
A study of the powers of mortgagees in commercial property

1. The study in a nutshell
This	study	investigates	what	leads	English	law	may	offer	for	Dutch	law	in	the	
context of enforcing a right of mortgage on commercial property. Such leads may 
help improve the recovery position of Dutch mortgagees, and English law is an 
interesting source of inspiration now that preliminary research has shown that 
English law grants legal mortgagees of registered land (owners of a legal charge 
by way of mortgage) more powers than their counterparts have under Dutch law 
(owners of a hypotheekrecht). These powers are described in Chapters 3 (entry 
into possession), 4 (appointment of a receiver) and 5 (sale).

Looking at two enforcement processes, selling the mortgaged property and ta-
king	 possession	 of	 it	 (by	 appointing	 a	 receiver),	 this	 study	first	 addresses	 the	
question	to	what	extent	English	law	does	indeed	recognize	‘new’	or	other	powers	
of mortgagee as compared to Dutch law. The powers relevant to this study are 
those	that	can	contribute	to	the	mortgage	claim	being	satisfied.	A	particular	focal	
point are alternatives to forced sale, alternatives that are especially important to 
mortgagees (and mortgagors) when such a sale yields little or nothing. In such 
situations an alternative route may avert unsecured residual debt.

The second stage of this study concerns the question how the application of mort-
gagees’	 powers	 under	 English	 law	 reflects	 on	 the	 application	 of	 such	 powers	
under Dutch law. The main objective of this stage is not to expand the current 
palette	of	mortgagees’	powers	under	Dutch	law,	but	to	clarify	the	potential	scope	
of application of these powers when exercised in the context of commercial 
property. On this point Dutch legal literature is not consistently clear; it is also 
mainly	concerned	with	mortgaged	private	residential	property.	The	differences	
between	the	mortgagee’s	powers	under	English	and	Dutch	law	are	compared	in	
Chapters 6 (preparing a sale), 7 (power of sale) and 8 (taking over the control and 
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management	of	the	property).	Chapter	9	offers	the	conclusions	drawn	from	this	
comparison, and it is these conclusions that are presented in this summary.

2. How do English and Dutch mortgagees compare in terms of their legal position?
The	first	 question	 to	be	 answered	 is	whether	 their	 right	of	mortgage	puts	English	
mortgagees in a stronger position as compared with their Dutch counterparts. The 
research does indeed show that English mortgagees have more options to seek reco-
very from the mortgaged property. Also, the regulatory nature of the applicable statu-
tory	provisions	affords	English	mortgagees	greater	flexibility	in	exercising	their	po-
wers. Even though this need not result in a higher recovery rate in every individual 
case, it is likely that English mortgagees are capable of recovering a larger share of 
their mortgage claims in a wider variety of situations than are Dutch mortgagees.

Here	is	an	overview	of	the	three	most	fundamental	substantive	differences	be-
tween the English and Dutch right of mortgage.

English law Dutch law

1. Flexible sales procedure  
Mortgagees are free to sell the 
mortgaged property as they see 
fit,	provided	they	ensure	that	the	
highest possible proceeds can 
reasonably be attained.

Mandatory sales procedure  
Mortgagees wishing to sell the 
mortgaged property must follow 
the mandatory procedure, even if it 
appears that this procedure will not 
yield the highest possible proceeds. 

2. Claims on the rental income 
 
Mortgagees have a legal 
position that closely resembles 
that of owners; in addition to 
their right to take priority in 
seeking recovery from the 
mortgaged property, mortgagees 
are entitled to the rental income 
from the mortgaged property.

No claims on the rental income  
The legal position of mortgagees is 
that	of	‘mere’	security	holders:	in	
itself the right of mortgage solely 
enables mortgagees to take priority 
in seeking recovery from the 
mortgaged property. Mortgagees 
are not entitled to the rental income 
from the mortgaged property.

3. Mortgaged property can be 
subject to receivership  
Mortgagees have extensive 
management powers over the 
mortgaged property. Due to 
liability risks they seldom 
manage the property themselves, 
appointing in their stead recei-
vers who manage the property on 
the account of the mortgagor but 
in	the	mortgagees’	interest.	

Mortgaged property cannot be 
subject to receivership  
Mortgagees have fairly extensive 
management powers over the 
mortgaged property, but they 
cannot appoint third parties to 
manage the mortgaged property in 
their stead. Liability can only be 
limited or excluded by contract. 
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In	addition	to	these	three	most	notable	differences,	there	are	a	number	of	more	
subtle	differences	between	the	two	legal	systems,	differences	that	mostly	follow	
from	the	flexible	approach	that	underlies	the	English	statutory	regime	regarding	
the	right	of	mortgage.	This	difference	in	legal	nature	impacts	on	all	powers	mort-
gagees	 have	 and	 is,	 for	 example,	 reflected	 in	 the	 freedom	commercial	 parties	
have to determine the scope of application of the various powers.

In principle, English law stipulates which powers are vested in mortgagees on 
account of their right of mortgage and under which conditions they may use these 
powers. Yet for mortgagees this statutory regime is little more than a backstop, 
because parties are free to modify, curtail, extend or exclude the powers of mort-
gagees.	This	effectively	gives	parties	a	great	deal	of	freedom	to	shape	the	right	of	
mortgage, and in particular the scope of application of the ensuing rights and 
obligations of mortgagees and mortgagors. This is why events of default feature 
prominently	in	contractual	terms	on	exercising	mortgagees’	powers:	it	 is	these	
terms that inform decisions as to when mortgagees may exercise their powers.

By	contrast,	the	scope	of	application	of	mortgagees’	powers	under	Dutch	law	is	
much more restricted. For example, Dutch law stipulates that both a trans-
fer-of-control clause and a letting clause can only be invoked after the sale has 
been	notified.	Even	when	faced	with	commercial	contracting	parties	and	outside	
of situations of imminent forced sale, Dutch mortgagees are thus prevented from 
taking	steps	that	aim	to	expedite	the	mortgage	claim	being	satisfied.	Freedom	of	
contract could be brought to the fore here by allowing commercial parties to de-
cide for and amongst themselves which powers may be used when.

Another dissimilarity concerns the degree of restraint exercised by courts when 
dealing with agreements between contracting parties. In disputes between com-
mercial parties, English courts are mostly reluctant to arrive at decisions that go 
against the agreements the litigating parties have made; these agreements are 
viewed as the outcome of business negotiations the law grants parties consider-
able leeway to conduct. Moreover, English courts are generally loath to prejudice 
the legal position of security holders. For example, when pursuant to contractual 
stipulations mortgagees exercise their right to possession, a court thus petitioned 
will in principle oblige.

Under	Dutch	law,	however,	the	exercise	of	mortgagees’	powers	is	as	a	matter	of	
course	balanced	against	other	parties’	legitimate	interests	–	as	dictated	both	by	
the law (which, for example, requires that for a management clause to be imple-
mented there be a serious failure on the part of the mortgagor to meet their obli-
gations to the mortgagee) and more generally by the principles of reasonableness 
and	fairness	that	govern	the	relationship	between	parties.	The	mortgagee’s	inter-
est in exercising their powers (such an interest would most often be securing 
higher	sale	proceeds)	is	balanced	against	the	mortgagor’s	interest	in	enforcement	
measures	not	being	effected	(such	an	interest	would	be	that	of	the	lessor	in	the	
event of transfer of control over the property, or retaining ownership in the event 
of a forced sale).
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The strong position of security holders is not a focal point of Dutch legal litera-
ture and case law. Then again, the research has unearthed hardly any situations 
involving commercial property where an evaluation of all relevant interests actu-
ally resulted in the powers of mortgagees being restricted. For that reason it is 
reasonable to assume that in commercial property cases mortgagees have little to 
fear from such an evaluation; when push comes to shove, courts tend to apprecia-
bly, if implicitly, safeguard the legal position of mortgagees.

3. Recommendations to the Dutch legislator

An optional, free forced-sale procedure for commercial parties
Economic research has repeatedly shown that the proceeds of a private sale are 
much higher than those of a forced, public sale. What has not been researched, 
however, is whether in commercial property cases, and if so to what extent, the 
rigid and mandatory stipulations of Section 268 of Book 3 of the Dutch Civil 
Code yield the best possible sales result. In view of the criticism levelled by pro-
fessionals it can be reasonably expected that when mortgagees are given a free 
hand to determine the proper sales strategy for a property or property portfolio 
they may well be able to fetch higher proceeds than when they follow the proce-
dure prescribed by law in all cases. Naturally, mortgagors should be protected 
and	the	mortgagees’	freedom	to	act	should	therefore	be	offset,	as	in	England,	by	
a	best-efforts	obligation	on	the	part	of	the	mortgagees	to	actively	seek	the	highest	
possible	sales	proceeds.	If	mortgagees	fail	 to	meet	 that	best-efforts	obligation,	
they	will	be	liable	to	the	former	mortgagors	for	the	difference	between	the	actual	
sales price and the potential sales price.

Such an optional free forced-sale procedure could be a third forced-sale method 
supplementing the two instruments currently available to mortgagees: the public 
auction and the private sale of Section 268 of Book 3 of the Dutch Civil Code. 
These	two	instruments	could	then	be	designated	as	‘fail-safe’	options:	in	princi-
ple mortgagees using either of them cannot reasonably be held liable for disap-
pointing sales proceeds. But if mortgagees do spot a sales opportunity to achieve 
higher proceeds that involves using neither of these two instruments, they might 
– at their own risk – seize that opportunity without prejudicing the forced nature 
of the sale.

An	additional	forced-sale	option	would	also	render	superfluous	the	power-of-at-
torney and mandate arrangements currently in use, as it would, by extension, low-
er the nuisance value and thereby improve the position of mortgagees vis-à-vis 
mortgagors, other creditors and insolvency administrators alike. As the coopera-
tion of the latter three parties in a private sale is no longer required, they are no 
longer	in	a	position	to	frustrate	a	mortgagee’s	attempt	to	effect	a	forced	sale,	or	to	
enforce payment of a sum of money. To mortgagees a free forced-sale procedure 
would clearly be a welcome addition to their current powers.

Strengthening the mortgagee’s claim on rental income from the property
The	main	difference	between	the	English	and	Dutch	rights	of	mortgage	concerns	
the power mortgagees have over the rental income from the property. By virtue 
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of their legal charge they enjoy the same protections, powers and remedies as if 
they held a lease for a term of 3.000 years. English mortgagees are therefore en-
titled to the rental income from the property. The Dutch right of mortgage, on the 
other hand, is a security interest in the property and as such cannot and does not 
carry a claim on rental income from the property. This fundamental divide goes 
to	the	heart	of	the	right	of	mortgage	and	within	the	confines	of	that	right	it	is	nigh	
on impossible to bridge it, even with management powers. It is only through such 
additional rights as a right of pledge on the rent receivables and a right of enjoy-
ment in the property (e.g., usufruct) that Dutch mortgagees can approximate the 
legal position of English mortgagees.

It is nevertheless of crucial interest to mortgagees that their legal position accu-
rately	reflect	the	intrinsic	connection	between	the	rental	income	from	the	proper-
ty, the value of the property and the security their right of mortgage gives them. 
While respecting the doctrinal distinction between the property itself and the rent 
receivables arising from that property, it is submitted that this intrinsic connec-
tion would be stronger if mortgagees were given greater scope to exercise their 
powers.

One option would be to widen the scope of letting clauses. The category of par-
ties	against	whom	letting	clauses	can	currently	be	invoked	shows	the	legislator’s	
awareness of the importance of future rent receivables to mortgagees: when a 
mortgagor assigns or pledges future rent receivables, the mortgagee can invoke 
their letting clause against the assignee(s) and pledgee(s) respectively. As a re-
sult, the mortgaged property can be sold under execution including these unen-
cumbered future rent receivables, thus raising the sales proceeds. As the law 
stands, however, there are two restrictions to invoking a letting clause; easing 
them	would	widen	the	scope	of	the	letting	clause	to	the	benefit	of	mortgagees.

The	first	restriction	is	that	a	letting	clause	cannot	be	invoked	until	after	the	forced	
sale	of	 the	mortgaged	property	has	been	notified.	 It	 is	 recommended	 that	 this	
restriction be eased to the extent that mortgagees may also invoke their letting 
clause when they have taken over the management of the mortgaged property. 
This will allow them to pursue a rental policy of their own devising by nullifying 
leases	that	were	concluded	contrary	to	their	‘rules	of	play’	and	concluding	new	
leases on better terms. Managing the mortgaged property will enable mortgagees 
to achieve better operational results, which in turn will increase mortgage re-
demption payments.

The second recommended relaxation is that the letting clause should provide for 
the mortgagee to have seizures of the rent receivables lifted. Currently that inter-
vention	requires	the	entire	lease	to	be	nullified,	a	step	that	benefits	neither	the	
lessee,	the	mortgagee,	nor	the	mortgagor:	the	lessee	needs	to	find	other	accom-
modation or premises, while the mortgagee and the mortgagor are having to deal 
with vacant property whose proceeds when sold are lower. To the attaching party 
easing this restriction is of no consequence: in either scenario the attachment will 
be lifted. It is therefore recommended – in particular with a view to raising sales 
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proceeds – that mortgagees are enabled to invoke their letting clause against the 
attaching parties whilst maintaining the lease.

The second option to strengthen the connection between the right of mortgage 
established on the property and the claim on the future rent relates to the recov ery 
position of mortgagees regarding rent receivables they have collected in their 
capacity as property managers. Collecting rent merely gives Dutch mortgagees 
set-off	status,	a	status	that	becomes	ineffective	if	the	mortgagor	goes	into	liqui-
dation. In liquidation (and in the run-up to liquidation) mortgagees may only set 
off	claims	that	are	directly	related	to	their	legal	relationship	with	the	mortgagor.	
According to settled case law of the Netherlands Supreme Court such a direct 
connection	will	in	principle	not	be	assumed	to	exist	if	a	debt	to	be	set	off	is	cre-
ated through payment by a third-party (in this case the lessee). It is here that an 
exception could be made for mortgagees that collect rent receivables under a 
management clause that binds third parties. In this scenario and extending to 
liqui dation, the secured claims of mortgagees can be further reduced and man-
aging mortgagees can continue to manage the mortgaged property properly by 
using income from the property to cover management costs. This will also bene-
fit	the	estate,	as	the	mortgagee	will	maintain	the	value	of	the	property.	It	should	
be noted that it is not necessarily up to the legislator to act; it can be argued that 
this option falls within the scope of Section 53 of the Bankruptcy Act and that it 
is	up	to	courts	to	offer	guidance.

Introducing a statutory lease settlement procedure
Another aspect regarding the lease of mortgaged property that should be regu-
lated by law is the status of the leases that managing mortgagees conclude with 
new lessees of the mortgaged property. When a mortgagee manages the mort-
gaged property in their own name and on the account of the mortgagor, it is the 
mortgagee that becomes the lessor under a new lease. One advantage for the 
mortgagee is that they are entitled to the rent (which the mortgagee must pay 
forward to the mortgagor), but problems may arise when the management of the 
mortgaged property reverts to the mortgagor. For that reason it is recommended 
that a procedure for settling such leases be provided for by statute, for example 
by referring to the rules that apply to usufruct or by adding a similar arrangement 
to Title 9 of Book 3 of the Dutch Civil Code.

Eliminating the distinction between powers of management and control
A further recommendation concerns the power to take over the management of 
the mortgaged property and the power to take control of the mortgaged property. 
Dutch	law	rigidly	separates	these	two	powers,	the	difference	mainly	lying	in	the	
applicable conditions: a mortgagee can take over the management of mortgaged 
property	that	is	not	up	for	sale,	but	only	if	the	mortgagor	‘seriously	fails’	in	the	
performance of their obligations towards the mortgagee, whereas the mortgagee 
may only exercise their power to take control of the mortgaged property if the 
forced	sale	has	been	notified	and	if	taking	control	‘is	required	for	purposes	of	the	
forced	sale’.
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From a substantive point of view, in commercial property these two powers of 
mortgagees are barely distinguishable and it is contended that making this dis-
tinction	is	for	that	very	reason	unjustified.	It	is	submitted	that	when	a	mortgagee,	
pursuant to the transfer-of-control clause, takes over control of the mortgaged 
property from the mortgagor, and consequently holds the property for the mort-
gagor, the mortgagee ought to be authorized, obliged even, to also manage the 
property well. Certain commercial properties would rapidly decrease in value if 
they did not. Admittedly, it could be countered that mortgagees have a duty to 
take reasonable care of the property and that this duty obliges them to prevent the 
property value from declining. That, however, would make the distinction be-
tween what mortgagees must do by virtue of having taken control of the property 
and what they may also do by virtue of managing the property all but impercep-
tible. Most legal authors assert that in such a scenario management and control 
are in fact indistinguishable, because they presume that management merely im-
plies that mortgagees are free to perform such acts as are necessary to preserve 
value.

There	 is	 a	 related	objection	 that	 can	be	 raised	 against	 differentiating	between	
management and control. When a mortgagee manages commercial property, and 
they do so to the exclusion of the mortgagor, the mortgagee to all intents and 
purposes has actual control of the property: the mortgagor has been completely 
sidelined. In other words, taking over the management of mortgaged property 
implies taking over control of that property. In this respect a transfer-of-control 
clause in a commercial property mortgage deed is of little added value – unless 
the	mortgagor	(or	their	effects)	must	in	any	way	be	physically	removed	from	the	
property, or when they must be denied access, because these powers do not fall 
within	the	scope	of	a	mortgagee’s	management	remit.

All things considered, in commercial property there is a case to be made for as-
serting that what a mortgagee must and may do, depending on the power invoked 
(control and management respectively), cannot be viably distinguished. For that 
reason it is submitted that in commercial property the distinction had best be 
eliminated.	For	mortgagees	property	management	would	then	become	a	‘pack-
age	deal’:	if	the	mortgagor	seriously	fails	to	perform	their	obligations	towards	the	
mortgagee, the latter is entitled to take over control of the mortgaged property 
and when they do also assume the responsibility of managing it. Notifying an 
intended forced sale would not be called for, because that leaves open the possi-
bility of managing the property as an alternative to selling it.

Eliminating the statutory distinction between management and control would not 
be	necessary	if	commercial	parties	were	free	both	to	opt	for	a	flexible	sales	pro-
cedure and to determine the other powers of the mortgagee; parties could then 
negotiate when and under which conditions these powers can be invoked.

Introducing receivership
Finally, it might be expedient to investigate whether adding a form of receiver-
ship	to	the	powers	of	Dutch	mortgagees	would	yield	economic	benefits	for	mort-
gagees and mortgagors. In England, receivership is frequently used to satisfy a 
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mortgage claim on commercial property. Mortgagees are paid from the rental 
income generated by the mortgaged property without running the risk of being 
held liable for managing the property. The operational responsibilities are con-
tracted out to a professional third party, the receiver, that should use its expertise 
in the property market to pursue the best possible operational results. The parties 
may also expect the receiver to take out professional liability insurance; in this 
way	 the	mortgagee	 and	 the	mortgagor	 can	 be	 compensated	 for	 the	 receiver’s	
mismanagement.	The	receiver’s	role	of	managing	the	property	could	of	course	
extend beyond enforcing the right of mortgage to supervising a forced-sale pro-
cess.	If	this	results	in	the	mortgage	claim	being	more	fully	satisfied,	it	is	clear,	
especially in times of economic adversity, that both the mortgagee and the mort-
gagor	stand	to	benefit.

4. Some suggestions for professionals
In addition to making the above recommendations, the research shows that some 
points	of	English	law	may	provide	a	useful	frame	of	reference	for	reflecting	on	
the scope of the power of mortgagees to manage the mortgaged property and on 
their option to exercise their right to take control of the property. For that reason 
some	 suggestions	will	 be	 offered	on	how	mortgagees	 could	 use	 these	 powers	
under Dutch law.

Chapter 6 argues that managing commercial property amounts to more than 
doing what is necessary to preserve value: management as referred to in Section 
267(1) of Book 3 of the Dutch Civil Code also pertains to generating income 
from the property and to improving operational results. Mortgagees are autho-
rized to act accordingly, provided their actions can lead to the mortgage claim 
being	satisfied.	This	implies	that	the	scope	of	application	and	the	potential	sub-
stance of the power to manage mortgaged property under Dutch law are wider 
than thus far appears to be generally assumed in legal literature. The trans-
fer-of-control clause as referred to in Section 267(2) of Book 3 of the Dutch Civil 
Code, too, is generally viewed from a perspective that is too one-dimensional. 
This particular clause is mostly considered (and indeed referred to as) an eviction 
clause, yet when taking (over) control of mortgaged property, mortgagees are 
arguably	exercising	a	 ‘possessory’	 right	of	mortgage	on	 the	property,	and	 this	
gives mortgagees more options than just the remedy of eviction mentioned in 
lit	erature,	such	as	taking	steps	to	preserve	the	property’s	value.

Another issue regarding the two clauses is that Dutch legal literature does not 
address the possibility (recognized by English law) of parties agreeing to actual 
control over the property being given to the mortgagee, even though, it is submit-
ted, this possibility is compatible with Dutch law. Obtaining court authorization 
to take over management or control of mortgaged property mainly serves the 
purpose	of	enforcing	the	mortgagee’s	right	to	exercise	an	existing	power	vis-à-
vis the mortgagor. Yet if the mortgagee and the mortgagor agree to the mortgagee 
taking over management or control of the property, then surely their agreement 
can be taken to signify that responsibility for the property passes to the mort-
gagee, with the mortgagor taking a step down.
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The	 final	 issue	 concerns	 delineating	 the	management	 powers	 of	Dutch	mort-
gagees and their consequent liability. For example, Dutch legal literature does 
not clarify which management expenses mortgagees are obliged or free to incur, 
nor to what extent (through the mortgage claim or otherwise) they can recoup 
these	costs	from	the	mortgagor.	Here	English	law	offers	some	leads:	mortgagees	
are not required to incur costs that cannot be covered with income from the 
property, and when they do incur costs, they may in principle only recover these 
from the mortgagor if these costs (i) are proportionate to the likely increase in 
value	of	the	mortgaged	property	and	(ii)	do	not	add	to	the	mortgagor’s	burden	of	
redeeming their debt. Conceptual though these standards may be, they do give 
some direction in determining what is and is not permissible in terms of incurring 
and recovering management costs.

In this regard, English law might inspire a distinction to be made, based on rea-
sonableness and fairness, between recovering such costs from the mortgaged 
property itself and from the other assets of the mortgagor. In other words, if the 
management costs contribute to achieving higher sales proceeds, the mortgagee 
ought	to	be	able	to	recover	these	costs	from	the	proceeds,	but	if	such	an	effect	
fails to occur, the costs should be borne by the mortgagee. The risk of implemen-
ting renovations and other improvement projects would then remain with the 
mortgagee. Whether, and if so to what extent, this is possible under Dutch law is 
a question that could be a springboard for follow-up research.
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Aansprakelijkheid van de hypotheekhou-
der 

3.5, 3.6, 4.4.1, 5.4, 6.2.3, 6.4.4, 
6.5.5, 7.5, 8.7, 8.8

- voor gemiste (huur)inkomsten 3.6.1, 6.4.4
- voor niet uitgevoerd onderhoud 3.6.2, 6.5.5
- kwalitatieve ~ 3.6.3
- bij verkoop 5.4, 7.5

Administration 3.8, 4.5
Afgifte 6.2, 6.3

- belangenafweging 6.2.1
- bevoegdheden hypotheekhouder 6.2.3
- rechtsgevolgen 6.2.3
- machtiging tot 6.2.2
- te onderscheiden van beheer 6.2.3
- verhuurdersbelang hypotheekgever 6.2.1
- voorwaarden 6.2.1
- met instemming van de hypotheek-
gever 

6.2.2

- zorgplichten 6.2.3
Afgiftebeding 6.2

Beheer 6.2.3, 6.3, 6.4.4, 6.5, 8.1-8.7
- aansprakelijkheid van de hypo-
theekhouder

6.4.4, 6.5.5.1, 6.5.5.2, 8.7

- bevoegdheden 6.5.4, 8.2, 8.6
-	bij	financieel	verzuim	van	de	
hypotheekgever

8.3

-	definitie 6.5.1
- kosten 6.5.6
- voorwaarden 6.5.2, 8.3

Beheersbeding 6.5.2
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Beheersbevoegdheden 6.5, 8.2, 8.6
- beëindigen contracten 6.5.4.1
- contractuele uitbreiding 6.5.4.4
- innen huurpenningen 8.2
- renovaties 6.5.4.2
- reparaties en onderhoud 6.5.4.1
- slopen 6.5.4.3
- verhuur 8.6

Belangenafweging 5.3, 6.2.1, 6.5.2.1, 7.3.2
Beperkt recht (legal interest) 2.3.1
Beslag op huurpenningen 8.2, 8.4.5, 8.5.5
Bewind (appointment of a receiver) 4.1, 4.2, 8.8

- voorwaarden 4.2
-	aansprakelijkheidsrisico’s 4.4
- beheer van het vastgoed 4.3
- omvang bevoegdheden 4.3
- rekening en verantwoording 4.4.2
- salaris 4.4.2
- zorgplicht 4.4.1

Bewindvoerder (receiver) 4.2
- aangewezen door de rechter 4.1
- aanwijzing 4.2.1
-	conflicterende	belangen 4.4.1
- persoon van 4.2.1
- vertegenwoordiging 4.4

Bezit (possession) 2.2, 2.3.2, 3.1-3.9
Bezichtigingsbevoegdheid van de 
hypotheekhouder

6.2.2, 6.2.3, 6.5.2

Duty of care agreement 6.5.4.1

Equitable charge by way of mortgage 2.2
Equitable charge 2.2
Equity of redemption 2.3.2, 3.5.2, 3.7.2, 4.4.1, 5.4
Ernstige tekortkoming 6.5.2.1

-	contractuele	definitie 6.5.2.2
Executieverkoop 5.1-5.7, 7.1-7.6

- aan zichzelf 5.3, 7.4.5
- aansprakelijkheid 5.4, 7.5
- inspanningsverplichting hypotheek-
houder 

5.3

- inrichting verkoopprocedure 5.3, 7.4
- kosten 5.5, 7.6
- misbruik van bevoegdheid 5.2.2, 5.4, 7.3.2
- onderhandse 5.3, 7.4.2
- openbare 5.3, 7.4.1
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- voorwaarden 5.2, 7.3

Fictieve eigendom 2.3.2, 3.4.1
Foreclosure 2.4.1

Gebruiksvergoeding 3.4.3, 3.6.1
Goederenrechtelijke rechten (property 
rights)

2.3.1

Huurbeding 6.4.1
- aansprakelijkheid 6.4.4
- rechtsgevolgen 6.4.3
- relatieve werking 6.4.3
- voorwaarden 6.4.2

Huurovereenkomsten
- aangaan nieuwe ~ 3.4.2, 8.6
- vernietigen bestaande ~ 3.4.3, 6.4

Hypothecair	beheer	(zie	‘beheer’)
Hypothecaire bevoegdheden 2.4
Hypotheekbedingen 2.4.2

Inbeheerneming 6.5.2
- voorwaarden 6.5.2.1
- wijze van 6.5.3

Inbezitneming (entry into possession) 3.1-3.9
- aansprakelijkheid 3.6
-	aflossing	vordering 3.3.1
- afwijzing verzoek 3.3.2
- omvang bevoegdheden 3.4, 3.5
- rekening en verantwoording 3.7
- via de rechter (action for posses-
sion)

3.3

- uitstel van verzoek tot ~ 3.3.1
- met instemming (peaceful) 3.3
- wijze van 3.4.1

Inning van huurpenningen 3.4.1, 4.3, 8.2, 8.4, 8.5
- en beslag 8.4.5, 8.5.5
- door bewindvoerder (receiver) 4.1, 4.3, 8.8
- na cessie 3.4.1, 8.4.2
- na verpanding 3.4.1, 8.4.2
- en verrekening door de huurder 3.4.1, 8.4.4
- vooruitbetaling 3.4.1, 8.4.3
- als pandhouder 8.5

Insolventie van de hypotheekgever 3.8, 4.5 5.6, 6.5.4.4, 7.2, 7.4.4, 
8.4.1, 8.5.1, 8.6.2, 8.8.2

Koop breekt geen huur 6.4
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Krakers 2.3.2, 3.1, 3.5.3, 3.6.2, 6.2.3, 6.3

Legal charge by way of mortgage 2.2

Rechterlijke machtiging 3.3, 4.2.1, 5.3, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 
6.3, 6.4.3, 6.5, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.5, 
7.2

Mortgage by conveyance 2.2

Noodtoestand 7.3.2
Normale exploitatie 6.3, 6.5.1, 6.5.4, 8.3

Pre-auctionagreement 7.4.3
Prior tempore 2.3.1, 3.4.3, 6.4

Onder zich nemen (zie afgifte) 6.2, 6.3
Onderhoud 3.5, 4.3, 6.5 

- achterstallig ~ 3.2, 4.2, 5.2.1, 6.5.2, 7.3.1
Ontruiming 3.3, 3.4.3, 6.2-6.4, 7.4.1

- van huurders 3.4.3, 6.4
- van de hypotheekgever 3.3, 6.2.2
- van derden (krakers) 2.3.2, 6.3
- kosten 6.2.4, 6.5.6, 7.6

Opzeggen kredietovereenkomst 6.5.2.2
Opzeggen overeenkomsten met derden 6.5.4.1
Rekening en verantwoording 3.7, 4.4.2, 6.5.3, 6.5.6
Reparaties (zie onderhoud)
Renovatie 3.5.2, 6.5, 6.5.4

Slopen 3.5.2, 6.5.4.3
Toe-eigening (zie ook foreclosure) 2.4.1, 7.4.5

Uitwinning door verkoop (zie executie-
verkoop)

Vandalisme 3.5.3, 3.6.2, 6.2.3
Verhaal op de verkoopopbrengst 5.5, 7.4.1, 7.6
Verhaal op geïnde huurpenningen 3.4.1, 8.4
Verhuur 3.4.2, 8.6, 8.7

- aansprakelijkheid hypotheekhouder 3.6.1, 8.7
- door hypotheekgever 3.4.2, 6.4
- door hypotheekhouder 3.4.2, 8.6.1
- positie hypotheekhouder bij verhuur 3.4.2, 8.6.2

Verkoopbevoegdheid (zie executiever-
koop)
Verzekering(spremies) 3.7.2, 4.4.2, 6.2.3, 6.5.6 
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Verzuim (events of default) 3.2, 4.2, 5.2.1, 6.2.1, 6.4.2, 6.5.2, 
7.3.1, 8.3

Voorrang 2.3.1

Zorgplicht hypotheekhouder 3.6, 4.4.1, 5.3, 5.4, 6.2.1, 6.2.3, 
6.4.4, 6.5, 6.5.5, 7.3, 7.4.4, 7.5, 
8.7

Zuivering 7.2
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Recht en Praktijk – Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht 

Onder redactie van prof.mr. R.P.J.L Tjittes, mr. R.J.Q. Klomp
CR1. B. Wessels, R.H.C. Jongeneel, M.L. Hendrikse, Algemene voorwaarden – 6e druk
CR2. B. Wessels, T.H.M. van Wechem, Contracteren in de internationale praktijk
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CA16. H.E. Urlus, T. Charatjan, J. Christ, De agentuurovereenkomst – 2e druk
CA17. R. Hage, Handhaving van privaatrecht door toezichthouders   
CA18. A. Kolder, Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker  
CA19. J.M. Hiemstra, De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken  
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Recht en Praktijk Financieel Recht
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FR1. M. Nelemans, Het verbod van marktmanipulatie
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FR3. B. Bierens, Revindicatoire aanspraken op giraal geld
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FR13. N. Lavrijssen, Verzekering verzekerd?
FR14.	R.E.	van	Esch,	De	financiëledienstverlener	online
FR15. J.P. Franx, Prospectusaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en contract
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FR18. R.M.I. Lamp, M. Nelemans (red.), Handboek Handel met voorwetenschap
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ICT1. J. Borking, Privacyrecht is code
ICT2. H. Struik, P.C. van Schelven, W.A.J. Hoorneman, Softwarerecht
ICT3. E.W. Verhelst, Recht doen aan Privacyverklaringen
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ICT5. A.G. Awesta, De Grondslagen van de Cyberspace

Recht en Praktijk – Insolventierecht

Onder redactie van prof.mr. B. Wessels, mr.dr. R.J. de Weijs en mr.drs. C.M. Harmsen
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VG3. M.F.A. Evers, Huurrecht bedrijfsruimten
VG4. H.J. Rossel, Huurrecht algemeen
VG5. D.L. Rodrigues Lopes, Eigendom en beperkte rechten – 2e druk
VG6. D.L. Rodrigues Lopes, Landinrichting – 2e druk
VG7. A. van Heeswijck, Rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures
VG8. E.H.M. Swaneveld-Bakelaar, De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet
VG9.	S.J.L.M.	van	Bergen,	Zekerheid	voor	de	vastgoedfinancier

Recht en Praktijk – Verzekeringsrecht (voorheen Serie Verzekeringsrecht)

Onder redactie van prof.mr. N. van Tiggele-van der Velde, prof.mr. J.H. Wansink,
mr. S.Y.Th. Meijer en mr. N. Vloemans
VR1. M.L. Hendrikse, J.G.J. Rinkes, Juridische aspecten van elektronisch verzekeren
VR2. M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen, J.G.J. Rinkes, Verzekeringsrecht – 5e druk
VR3. W.M.A. Kalkman, De overeenkomst van levensverzekering – 3e druk



VR4.	N.	van	Tiggele-van	der	Velde,	J.H.	Wansink	(red.),	Bespiegelingen	op	10	jaar	‘nieuw’	verzeke-
ringsrecht
VR5. E.J. Wervelman, De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering – 3e druk
VR6. S.Y.Th. Meijer, N. van Tiggele-van der Velde, N. Vloemans, J.H. Wansink (red.), Zicht op 
toezicht in de verzekeringssector

Recht en Praktijk - Verschenen delen onder redactie van prof.mr. R.P.J.L. Tjittes

1. Bedrijfsopvolging in de middenstand
2. Bedrijfsopvolging in de landbouw
3. Opvolging in het vrije beroep
4. Familierechtelijke betrekkingen
5. Samenwerkingsvormen in landbouw en 

middenstand
6. Bouw- en woningrecht
6a. Beheer en bemiddeling bij onroerend goed
6b. Huurrecht bedrijfsruimten
6c. Huurprijzenwet woonruimten
7a. Zekerheidsrechten (hypotheek)
7b. Zekerheidsrechten (pand en borgtocht)
8. Wet op het consumentenkrediet
9. De Kamers van Koophandel in de praktijk
10a. Het kort geding (A. Algemeen deel)
10b. Het kort geding (B. Bijzonder deel)
11. Het nieuwe merkenrecht
12. De kantonrechter (Burgerlijke Zaken)
13. Burenrecht, mandeligheid, erfdienstbaarhe-

den
14. Kansspelen en cadeau-acties
15. Collectief ontslag
16. Schade- en sommenverzekeringsrecht
17. De gerechtsdeurwaarder
18. De surséance van betaling en het akkoord
19. Bestemmingsplan en privaatrecht
20. Overzicht van het Nederlandse milieurecht
21. Handleiding bij scheiding
22. Onteigening
23. BV en NV
24. Vergoeding van verkeersschade
25. Het Nieuwe Verenigingsrecht
26. Overheidsvergunning en Onrechtmatige 

daad
27. Consumentenrecht
28. De handelsnaam
29. Kringen van belanghebbenden
30. Handleiding Hinderwet
31. Pacht
32. De directeur, bestuurder en werknemer
33. Vervoerrecht
34. Huurbescherming bij woonruimte

35. Kopers en economische eigenaars van 
onroerend goed

36. Recht en computer
37. Het nieuwe BW in 400 trefwoorden
38. Exoneratieclausules
39. Overdracht van een onderneming
40. Bescherming van het uiterlijk van 

produkten
41. Het eigendomsvoorbehoud
42. Auteursrecht
43. De betaalcheque
44. De commissaris, aanbevolen gedragsregels
45. Het Nederlandse arbitragerecht
46. Alimentatierekenen
47. Arbeidsverhoudingen in het Nederlands 

IPR
48. De commanditaire vennootschap in de 

praktijk
49. Retentierecht
50. Produktaansprakelijkheid
51. De achtergestelde vordering in het 

bijzonder de achtergestelde lening
52. Algemene voorwaarden getoetst
53. Schenking
54. Voordeelstoerekening
55. De agentuurovereenkomst
56. Onrechtmatige daad in groepsverband 

volgens NBW
57. Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerleg-

ging van vernietigde of terzijde gestelde 
rechterlijke beslissingen

58. Dwaling, in het bijzonder bij koop van 
onroerend goed

59. Kadaster, openbare registers en derden-be-
scherming

60. Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek
61. De nieuwe civiele kantongerechtsprocedure
62. Recht en reclame
63. Franchising
64. De mededelingsplicht in de onderhande-

lingsfase
65. Onderhandelen en privaatrecht



66. Herziening scheidingsprocesrecht
67. Bestuurdersaansprakelijkheid
68. Recht en elektronische handel
69. Bevrijdende verjaring
70. Rechtsverwerking in drievoud
71. Bestuur en toezicht
72. Buiten-contractuele aansprakelijkheid 

bodemverontreiniging
73. Grenzen aan het stakingsrecht
74. Contracteren in de internationale praktijk
75. Privacyregulering in theorie en praktijk
76. Ontbinding
77. De hoedanigheid van contractpartijen
78. Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheids-

recht
79. Verzekering en aansprakelijkheid
80. De toezegging in het privaatrecht
81. Kollektieve akties in het privaatrecht
82. Gerechtelijke bewaring
83. Vrij verkeer van vonnissen
84. Enige beschouwingen over zinvol 

commissariaat
85. Moderne biotechnologie en recht
86. Softwarerecht
87. Surséance van betaling
88.	 Aansprakelijkheid	voor	gevaarlijke	stoffen
89. De vereniging in de praktijk
90.	 Milieuschade	en	financieel	verslag
91. Dwaling bij de totstandkoming van 

overeenkomsten
92. Contracteren in de internationale praktijk/

Deel II
93. Verrekening
94. Geld, geldschuld en betaling
95. Bank & Aansprakelijkheid
96. Insolventie en rechtspersoon
97. Levering van roerende zaken door middel 

van zakenrechtelijk waardepapier
98. Aansprakelijkheidsverzekering op claims 

made grondslag
99. Onverschuldigde betaling
100. De Wet op de Europese ondernemingsraden
101. Het Haagse Trustverdrag
102. Contracteren in de internationale praktijk/

Deel III
103. Privaatrechtelijk kostenverhaal door de 

overheid
104. Distributieovereenkomsten
105. Actio Pauliana en onrechtmatige 

daadvordering

106. Sponsoring van verenigingen en stichtingen
107. Passieve legitimatie uit cognossement
108. Handboek handelsregister
109.	 De	commissionair	in	effecten
110. Schade en loss occurence-verzekeringen
111. Gids geregistreerd partnerschap
112. Toerekening van een onrechtmatige daad
113. Productaansprakelijkheid
114. Vermogensrecht voor ongehuwde 

samenlevers
115. Richtlijnconforme interpretatie van 

burgerlijk recht
116. Het kort geding in internationaal 

perspectief
117. Scheepsvoorrechten
118.	 Nieuwe	risico’s	en	vragen	van	aansprake-

lijkheid en verzekering
119. Notariële aansprakelijkheid
120. Garanties in de rechtspraktijk
121. Natrekking, vermenging en zaaksvorming
122.	 Juridische	aspecten	van	geografische	

aanduidingen
123. Samenloop van CMR-Verdrag en 

EEX-Verordening
124. Grenzen van rechtsobjecten
125. Regres
126. Onoverdraagbaarheid van vorderingen 

krachtens partijbeding
127. Schadebeperkingsplicht
128. De rechtsverhouding tussen procespartijen
129. Capita Zeerecht
130. De Europese naamloze vennootschap (SE)
131. Het verschoningsrecht van getuigen in 

civiele zaken
132. Toezicht en aansprakelijkheid
133. Insolventie in het internationaal privaat-

recht
134. Contractdwang
135. Het wijzigen van overeenkomsten en de 

werking van redelijkheid en billijkheid
136. Aansprakelijkheid voor zelfstandige 

hulppersonen
137. Nieuw verzekeringsrecht praktisch belicht
138. Het civiele hoger beroep
139. Goederen met negatieve waarde in het 

Nederlandse vermogensrecht
140.	 Zorgplichten	in	de	effectenhandel
141. Exoneraties in (ICT-)contracten tussen 

professionele partijen
142. Mobiliteit van goederen in het IPR



143. Algemene voorwaarden
144. Contractsoverneming
145. Onrechtmatige overheidsbesluiten
146. De positie van het zeeschip in het 

internationaal privaatrecht
147. De Europese coöperatieve vennootschap 

(SCE)
148. Gewogen rechtsmacht in het IPR
149. De overeenkomst van Internet Service 

Providers met consumenten
150. Toegang tot het recht bij massaschade
151. Ontbinding, schadevergoeding en 

nakoming
152. Toepasselijkheid van algemene voorwaar-

den
153. Levering van roerende zaken
154. De afkoelingsperiode in faillissement
155. Huurrecht algemeen
156. Staatsaansprakelijkheid wegens schending 

van Europees Gemeenschapsrecht
157. De kwaliteitsrekening
158. Alternatieven voor zekerheid op bankreke-

ningen

159. Forumkeuze in het Nederlandse internatio-
naal privaatrecht

160. Wsnp en goede trouw
161. Conformiteit bij koop
162. De bevrijdende verjaring
163. IPR-bewijsrecht en bewijsverkrijging
164. Schadevaststelling en de rol van de 

deskundige
165. Het deskundigenadvies in de civiele 

procedure
166. De gewone rechter en de bestuursrecht-

spraak
167. De grenzen van het recht op nakoming
168. Sport en Mededingingsrecht
169. Van geschil tot oplossing
170. Bedrijfsovername en milieurecht
171. De Wbp en de vennootschap
172. Onrechtmatige wetgeving
173. Afgebroken onderhandelingen en het 

gebruik van voorbehouden
174. Privaatrechtelijke handhaving van 

mededingingsrecht
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