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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1             Introductie

1.1 Generieke zekerheden

Zekerheidsrechten spelen een belangrijke rol in onze hedendaagse economie. De

vestiging van zekerheidsrechten is vaak een voorwaarde om voor bancaire

kredietverlening in aanmerking te komen. Met name deze financiers wensen een
zekerheidsrecht dat eenvoudig is te vestigen en een groot bereik heeft. De bedoeling
is dat wanneerde onderneming in financiele moeilijkheden terecht komt en wellicht
zelfs in staat van faillissement, de bank zich eenvoudig en v66r de overige
crediteuren op de aangewezen goederen kan verhalen. De praktijk wringt zich in
allerlei bochten om binnen het bestaande systeem zoals dat is neergelegd in titel
9 van boek 3 BW een zo ruim mogelijk en aan zo min mogelijk (dure) formaliteiten
gebonden zekerheidsrecht in het leven te roepen. De rechter lijkt, indien mogelijk,
deze wens te willen honoreren. Dit blijkt uit tal van uitspraken waar een bepaalde
zekerheidsconstructie aan de rechter wordt voorgelegd waarbij de betrokkenen
hebben getracht zoveel mogelijk de grenzen van het systeem op te zoeken.'  Dit
leidt ertoe dat de reikwijdte van zekerheidsrechten almaar uitdijt. Het is inmiddels
mogelijk dat de onderneming bij voorbaat op al haar bestaande en toekomstige
goederen - zowel vorderingen als zaken - zekerheidsrechten vestigt ter securering
van al hetgeen de bank te vorderen heeft of zal hebben, uit welke hoofde ook. De

onderneming blijft vrij om in de normale uitoefening van haar bedrij f over de
verbonden goederen te beschikken. De gesecureerde crediteur - doorgaans de bank -
heeft zekerheidsrechten op het gehele vermogen van de onderneming waaraan

zij krediet verleent en dus een vergaande voorrangspositie ten opzichte van haar
medeschuldeisers.2 In het vervolg van dit boek duidt ik een zekerheidsrecht of

1     Zie bijvoorbeeld de door de Hoge Raad op 20 september 2002, RvdW 2002, 145 (Mulder
q.q./Rabobank) gesanctioneerde generieke stille verpanding van vorderingen en daarvoor HR 14
oktober 1994, NJ 1995.447 (Rivierland/Gispen q.q.) met betrekking tot de wijze van verpanding
volgens het NVB-model. Vgl. ook het feit dat blijkens HR 29 juni 2001, NJ 2001, 662 (Meijs
q.q./Bank of Tokyo) de registratie van een faxcopie van pandakte voldoende is omaan de registratie-
eis van art. 3.239 BW te voldoen

2          De gesecureerde crediteur moet wei de schuldeisers voorlaten die ten opzichte van hembevoorrecht
zijn. zie de bepalingen over de onderlinge rangorde van schuldeisers in titel 10 van boek 3 BW
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Hoofdstuk J

een combinatie van zekerheidsrechten als gevolg waarvan een generieke belasting
van het vermogen van de zekerheidsgever ontstaat, aan als generieke zekerheid
of als een generiek zekerheidsrecht. Deze generieke zekerheden en de vergaande
greep die de gesecureerde crediteur als gevolg daarvan heeft op het verhaalsvermo-
gen zijn het onderwerp van dit onderzoek.

1.2 De ontwikkeling van generieke zekerheden

Hetoude BW kendeslechts hetpandrecht waarbij het verpande goeduitde macht
van de pandgever werd gebracht, danwel mededeling van de verpanding aan de
debiteur van de verpande vordering moest worden gedaan: De toenemende roep
van de praktijk om bezitloze zekerheid ging gepaard met het feit dat vreemd
vermogen steeds belangrijker werd voor de financiering van ondememing.4 Met
de introductie van de eigendom tot zekerheid deed de bezitloze zekerheid in ons
recht zijn intrede: Bij de eigendomsoverdracht tot zekerheid wordt aan de
schuldeiser de eigendom van de betreffende goederen overgedragen, waarbij
partijen afspreken dat de schuldeiser zijn eigenaarsbevoegdheden slechts zal
aanwenden in het kader van verhaal van zijn vordering: De levering geschiedt
constitutumpossessorium, zodatde goederen in de macht van de zekerheidsgever
blijven.' De schuldenaar is doorgaans gemachtigd om in de uitoefening van zijn
bedrij f over de verbonden goederen te blijven beschikken: Als gevolg van deze
ontwikkeling werd het mogelijk hele verniogens tot zekerheid van Edn crediteur
te latendienen. De voor debedrij fsvoeringnoodzakelijke goederen -bijvoorbeeld
inventaris en voorraden - konden immers, ondanks het zekerheidsrecht, in de macht
van de schuldenaar blijven. De mogelijkheid tot het vestigen van bezitloze
zekerheidsrechten was de eerste stap op weg naar de erkenning van generieke
zekerheidsrechten. Het logische vervolg hierop was de roep van de praktijk om
ook toekomstige goederen - vervangingsgoederen - te kunnen belasten met
zekerheidsrechten: De erkenning van bezitloze zekerheidsrechten maakte het

3       Am. 1198 en 1199 oud BW Het vuistpand en het openbare pandrecht worden in het nieuwe BW
geregeld in art. 3:236 en 3:239

4      Vgl. Stein 1959, p. 179 en Stein 1972, p. 315 en Van Mierlo 2001,p. 292.
5       In dearresten HR 25 januari 1929, NJ 1929,616 (De Haan/Heineken) en HR 21 juni 1929, NJ

1929,1096 (Hakkers/Van Tilburg) accepteerde de Hoge Raad de eigendom tot zekerheid. Daarna
maakte de praktijk op steeds grotere schaal gebruik van de figuur. Zie over de ontwikkeling van
de eigendom tot zekerheid Reehuts 1987, p. 1-2, Brahn 1988, p. 10-15 en Van Mierlo 1988. p
5-11,Van Mierlo 2001, p. 298-305.

6        Vgl. Reehuis !987, p. 1-2, Brahn 1988, p. 10, Reehuis 1989, p. 37-38. Ditleidde ertoe dat ingeval
van overdracht tot zekerheid de positie van de eigenaar in veel opzichten gelijk werd gesteld met
die van de pandhouder, zie bij ·oorbeeld HR 3 januari 1941, NJ 1941,470 (Hazerswoude/Los).

7       Zie hierover Brahn 1988, p. 15-21.
8        Zie over deze gebruiksbevoegdheid Van Mierlo 1988, p. 38-48.
9      Vgl. Snijders 1970, p. 35.
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Inleiding

immers mogelijk zekerheidsrechten te vestigen op goederen met een hoge
omloopsnelheid, zoals voorraden en vorderingen. Ook deze uitbreiding bleek

mogelijk en dus was de laatste stap naar de feitelijke erkenning van generieke
zekerheidsrechten gezet.i'  Een combinatie  van bezitloze zekerheidsrechten  op
bestaande en toekomstige roerende zaken, bestaande en toekomstige vorderingen
en in voorkomende gevallen ook op onroerende zaken, zorgt voor de gewenste
alomvattende - generieke - belasting van het vermogen van de zekerheidsrechten.

De invoering van het nieuwe BW veranderde in dit kader niets aan de onder oud
recht bestaande praktijk." Slechts de vorm veranderde: generieke zekerheidsrechten
werden niet meer gerealiseerd door de overdracht tot zekerheid, maar door de
vestiging van een bezitioos pandrecht.

I 2

Een vergelijkbare ontwikkelingheeft zich inveel westerse landen voorgedaan.
De wijze waarop in Duitsland gereageerd werd op de behoefte van praktijk aan
bezitloze zekerheidsrechten heeft als voorbeeld voor Nederland gediend: 3  De
Duitse Sicherungstreuhand stond model voor de overdracht tot zekerheid. In het
Duitse systeem wordt nog steeds gebruik gemaakt van de overdracht tot zekerheid
als alternatiefvoorhet vuistpand. Generieke zekerheidsrechten worden gevestigd
door een overdracht van het bestaande en toekomstige vermogen van de debiteur. I 4

In het Verenigd Koninkrijk heeft de behoefte van de praktijk geleid tot de
ontwikkeling van defloatingcharge,een bezitloos zekerheidsrecht dat doorgaans
rust op een belangrijk deel van het bestaande en toekomstige ondernemingsvermo-
gen: 5 Het feit dat dergelijke zekerheidsrechten noodzakelijkwijs een bezitloos
karakter hebben was in het Engelse systeem geen probleem, aangezien sinds

invoering van de 'Bills of Sale Act' in 1854 voorde vestiging vaneenzekerheids-
recht inschrijving in een openbaar register voldoende is. 16 De volgende stap in
de ontwikkeling van generieke zekerheidsrechten was de erkenning van zekerheids-

10      Zie met betrekking tot roerende zaken HR 22 mei 1953, NJ 1954.189 (Sio)en met betrekking tot
vorderingen HR 29 december 1933, NJ 1934 (Fijn van Draat) en HR 24 oktober 1980, NJ 1981,
265 (Solleveld). Onder het nieuwe BW is het blijkens art. 3:97 BW uitdrukkelijk mogelijk om
zekerheidsrechten te vestigen op toekomstige zaken en vorderingen.

11       Bij de invoering van het nieuwe BW werd benadrukt dat er materieel geen verschillen zijn tussen
het bezitloze pandrecht en de eigendom tot zekerheid en dat de omvorming niet in de weg staat
aan de continuering van bestaande financieringspatronen, Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3,5 en 6), p
1197. Dit werd door de Hoge Raad nog eens uitdrukkelijk bevestigd in het HR  19 mei  1995 NJ
1996,119 (Sogelease).

12 Vgl. Snijders 1970, p. 32-33 die opmerkt dat de bezwaren die voor de overige schuldeisers van
de kredietnemer aan de eigendom tot zekerheid zijn verbonden, niet worden weggenomen door
vervanging van de eigendom tot zekerheid door een bezitioos pandrecht.

13      De Grooth 1956, p. 229. Beekhuis 1959, p. 62, Snijders 1970, p  29
14      Zie hierover de handboeken over Kreditsicherheiten, bijvoorbeeld Bulow 1999. p. 307-539.
15       Zie over deze ontwikkeling Goode 1995, p. 730-744 en Pennington 1960.
16     Goode 1995, p. 645.
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Hoofdstuk 1

rechten op toekomstige goederen in 1862." In het Engelse recht leverde de behoefte
van de praktijk aan de vrije beschikkingsbevoegdheid van de debiteur problemen
op. Dit was onverenigbaar met de zekerheidsrechten die het Engelse systeem op
dat moment kende. Uiteindelijk  werd  in  1870 de geldigheid erkend  van  een
zekerheidsrecht - de floating charge - waarbij de zekerheidsgever bevoegd was
in de normale uitoefening van zijn bedrij fover de goederen te beschikken: 8 Deze
bevoegdheid geldt totdat de zekerheidsnemer er een einde aan maakt of zich een
bepaalde voorafomschreven gebeurtenis voordoet, zoals bijvoorbeeld het intreden

van insolventie. Op dat moment is sprake van crystallization.19 Hierdoor eindigt
de bevoegdheid van de zekerheidsgever en komt het zekerheidsrecht te rusten op
alle goederen die zich op dat moment in het vermogen van de zekerheidsgever
bevinden.

Met de invoering  in  1953  van  art.  9  van de Uniform Commercial  Code
(UCC)20 is in de Verenigde Staten bewust gekozen voor de erkenning van generieke
zekerheidsrechten.2'In de periode daarvoor - dus tot 1953, het moment waarop
art. 9 in alle staten was ingevoerd - kwam het, telkens wanneer de regels met
betrekking tot zekerheidsrechten als te restrictiefwerden ervaren, tot de ontwikke-
ling van independent security devices, elk met een bijbehorend regelcomplex. 22

Wanneer men binnen dit onoverzichtelijke en gefragmenteerde web van hoofdregels
en uitzonderingen de weg wist, was het mogelijk doorhet gebruik van verschillende
constructies een met generieke zekerheidsrechten vergelijkbaar resultaat te
bewerkstelligen.13 Het vestigen van generieke zekerheidsrechten werd met name

bemoeilijkt doordat werd vastgehouden aan het uitgangspunt dat de bevoegdheid
van de zekerheidsgever om over de verbonden goederen te beschikken onverenig-

17      Holroyd v. Marshall (1862) 10 H L Cas 191. Hiermee hangt samen het oordeel van de House of
Lords in 1888, Tailby v. Official Receiver 0888) 13 App Cas 523 op grond waarvan voor de
vestiging van een charge voldoende is dat de betreffende goederen bepaalbaar zijn. Zie hierover

Goode 1995, p. 677.
18 Re Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co (1870) 5 Ch. App. 318.

19    Goode 1995, p. 732.
20       In 2001 is een herziene versie van art. 9 UCC ingevoerd. Wanneer ik verwijs naar bepalingen van

de UCC, verwijs ik naar deze versie. Wanneer ik verwijs naar bepalingen van de oude versie en
het bijbehorende officiele commentaar, vermeld ik dat. Dergelijke verwijzingen zijn zinvol, zie
de toelichting bij §9-101: 'The Comments to former Article 9 will remain of substantial historical
value and interest. They also will remain usefull in understanding the background and general
conceptual approach of this Article'.

21 Zie hierover Gilmore 1965, p, 359-360. Zie ook, onder veel anderen, Schwartz 1981, p 4-5 em
Countryman 1970, p. 269.

22     Gilmore 1965, p. 288 en p. 296-297
23      Coogan 1959, p. 841. De erkenning van def7oating lien is uiteindelijk niet meer dan de erkenning

van een faitaccompli, zie Gilmore 1965,p. 360 en de officiele toelichtingbij §9-204 UCC (oud)
'This Article, in expressly validating the floating charge, merely recognizes an existing state of
things'

4



Inleiding

baar is met het concept van zekerheidsrechten.24 Dit uitgangspunt vereist dat de
zekerheidsnemer controle uitoefent op de handelwijze van de zekerheidsgever
met betrekking tot de goederen waarop het zekerheidsrecht rust. Art. 9 UCC maakt
het mogelijk om op eenvoudige wijze generieke zekerheidsrechten te vestigen,
de zogenaamdefloating lien. In de eerste plaats is van belang § 9-204, op grond
waarvan zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd op toekomstige goederen
Cafter-acquired property) en toekomstige vorderingen onder de dekking van het
zekerheidsrecht kunnen worden gebracht (future advances). In het officiele
commentaar wordt uitdrukkelijk gesteld dat hiermee het generieke zekerheidsrecht
wordt erkend. In § 9-205 worden vervolgens zekerheidsrechten waarbij de
zekerheidsgever vrij is over de verbonden goederen te beschikken, zonder daarvoor
verantwoording af te leggen aan de zekerheidsnemer, uitdrukkelijk erkend.
Kenmerkend voor het systeem van art. 9 UCC is de bewuste keuze die is gemaakt
voor de erkenning van generieke zekerheden. Een vergelijkbare keuze is gemaakt
door de opstellers van de modelwetten met betrekking tot secured transactions
van de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en
UNCITRAL.ZS Deze bewuste keuze onderscheidt deze systemen van de systemen
in bijvoorbeeld Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarheeft de ontwikkeling
van generieke zekerheidsrechten meer impliciet plaatsgevonden als gevolg van
de erkenning van beschikkingshandelingen met betrekking tot toekomstige goederen
en van bezitloze zekerheidsrechten waarbij de zekerheidsgeverbevoegd blijft over
de verbonden goederen te beschikken.

1.3 De problematiek van generieke zekerheden

Generieke zekerheden leveren injuridisch-dogmatisch opzicht inmiddels nauwelijks
problemen op. In sommige rechtsstelsels, zoals het Engelse, is een apart
zekerheidsrecht gecreeerd om de generieke belasting van het vermogen van de
zekerheidsgever te realiseren. In andere rechtsstelsels, zoals het onze, zorgt een
combinatie van zekerheidsrechten op verschillende categorieen goederen voor
een vergelijkbaar resultaat. Deze erkenning van generieke zekerheden neemt niet
weg dat het gebruik ervan vanwege de verstrekkende gevolgen ervan toch niet
geheel onomstreden is. Deze problematiek staat in deze studie centraal. Hoewel
zulke veelomvattende zekerheidsrechten zeker gevolgen voor de zekerheidsgever

24       De regel vloeit voort uit de uitspraak van Supreme Court inzake Benedict v. Ratner 268 U.S. 353,
45 S Ct. 566,68 L.Ed. 1991 (1925).

25      De EBRD modelwetgeving en toelichting is te vinden op www.EBRD.org. De modelwetgeving
van UNCITRAL is nog in voorbereiding. De relevante documenten zijn te raadplegen op
www.UNCITRAL.org. Zie in dit verband vooral A/CN.9/WG.VI/WP.2, par 1. en 2.
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met zich brengen26, lijken met name de belangen van de overige crediteuren van
de onderneming erdoor in het gedrang te komen. Als gevolg van de uitbreiding
van de mogelijkheden om zekerheidsrechten te vestigen - in het bijzonder de

generieke zekerheidsrechten - worden de verhaalsmogelijkheden van de overige
schuldeisersuitgehold.1' Zo stelt H. Drion zich de vraag'Welke ministerofwelke
kamerfractie zou een wetsvoorstel durven te verdedigen, waarbij aan banken en
andere credietinstellingen een voorrecht zou worden toegekend op het bedrij fsver-

mogen van de debiteur, met rang boven alle andere bevoorrechten, en gecombineerd
met een recht op de parate executie'? Toch komt de aanvaarding van de zekerheids-
overdracht praktisch op hetzelfde neer.,28 Vranken uitte in 1988 zijn cri de coeur
: '(...) dat de positie van de individuele crediteur in het faillissement ten opzichte
van de curator en andere crediteuren bijzonder zwak is en dringend herziening
behoeft'.29 Dergelijke geluiden zijn ook in andere landen te horen. Ook bij de
reikwijdte van de Engelse«floating charge worden vraagtekens geplaatst vanwege

de verstrekkende gevolgen ervan voor de verhaalspositie van de overige
schuldeisers. w In de Verenigde Staten heeft men er in het kader van de ontwikkeling
van art. 9 UCC voor gekozen een heel nieuw concept van zekerheidsrechten te
ontwikkelen waarbij de juridisch-historische wortels van het denken over
zekerheidsrechten werden losgelaten.1' In dit verband werd zoals gezegd

uitdrukkelijk gekozen voor het erkennen van generieke zekerheidsrechten endus
ook voor de verstrekkende gevolgen daarvan voor de overige schuldeisers. De

explicitering van deze keuze heeft er, in combinatie met het feit dat zij berust op
beleidsmatige in plaats van juridisch-dogniatische gronden, toe geleid dat in de
literatuur een uitvoerig debat is ontstaan over de juistheid ervan.32 Een dergelijk
debat wordt in de andere stelsels - bijvoorbeeld in die van Nederland, Duitsland

en Engeland - niet gevoerd. In de continentale stelsels ligt de nadruk vooral op
het feit dat van generieke zekerheidsrechten niets naarbuiten blijkt.33 De aanwezige

26 Zie Suyling 11, nr. 491 en met betrekking tot het beschikken over toekomstig vermogen in het
algemeen Houwing 1940, p 94-96 en Schoordijk 1986,324 die wijzen op het gevaar van de
mogelijkheid dat een (rechts)persoon metedn pennenstreek overzijn gehele bestaande en toekomstige

vermogen kan beschikken. Zie ook Gilniore 1965, p. 360 en Finch 2002, p. 102 die spreekt over
de 'exploitative nature' van de floati,ig charge.

27 Zie Houwing 1940, p. 94 , Beekhuts 1959, p. 62, Snuders  1970, p. 35-37, Reehuis  1989, p  62 en
73, Struycken 1997. p. 136-138. Zie ook Parl. Gesch. Boek 3. p. 723.

28     H. Drion 1969, p. 251.
29     Vranken 1988, p. 186.Vgl. ook Vranken 1989, p. 179.
30     Zie bijvoorbeeld Cork Report par. 105-110 en Insolvency White Paper, par. 2.19.
31     Vgl. Gilmore 1965, p. 290.
32 Zie hierover uitgebreid hoofdstuk 5 par. 4 en daar genoemde auteurs.
33 Zie vooral Meijers die een groot tegenstander was van zekerheadsrechten waarvan niets naar buiten

blijkt en die pleitte voor de invoering van een registerpandrecht, zie Meijers 1936. p. 282-284.
Zie ook De Grooth  1956, p. 230, Stein  1959, p. 180, Snijders  !970 p. 27-28 en p. 32-34 en de aan
dit onderwerp gewijde oratievan \/riesendorpuit 1993  Zieook HR 28 juni 1957, NJ 1957.514
(Erba). Zie voor het Duitse recht Bulow 1999, p. 311 e.v.. met verdere verwijzingen.
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vermogensbestanddelen zouden de indruk kunnen wekken dat van een kredietwaar-
dige wederpartij sprake is, terwijl achterafblijkt dat deze vermogensbestanddelen
in de eerste plaats strekken tot verhaal door de gesecureerde crediteur.

2 Probleemstelling, opzet en methode

Het almaar uitdijen van zekerheidsrechten leidt dus tot een zeker spanningsveld.
Aan de ene kant lijkt deze ontwikkeling noodzakelijk in verband met de
beschikbaarheid van krediet en de behoefte van het bedrij fsleven daaraan, terwijl
aan de andere kant de belangen van met name de overige crediteuren erdoor in
het gedrang komen.

In dit onderzoek staat deze problematiek centraal. Ik stel mijzelf de vraag
aan de hand van welke maatstaf de reikwijdte van zekerheidsrechten zou moeten
worden vastgesteld en waar dit toe leidt. Zoals ik hiervoor reeds kort beschreef,
blijkt het niet eenvoudig te zijn de belangen van de overige schuldeisers in verband
met generieke zekerheidsrechten een plaats te geven. Bij de totstandkoming van
ons BW werdniet voor niets opgemerkt dat in dit kader de belangen van de overige
schuldeisers het moeilijkst te beschermen zijn:4 In het Cork Report - opgesteld
in het kader van de waardering en mogelijke herziening van de Engelse insolventie-
wetgeving - werd opgemerkt: 'One of the most difficult questions to which we
have tried to find a solution is how best to reconcile the legitimate safeguards to
those who are required to provide adequate finance to commerce and industry,
with justice to the ordinary unsecured trade creditor who is involuntary supplier
of goods, materials or services on credit'.35 Startpunt voor mijn onderzoek is de
hypothese dat dit probleem zijn oorzaak vindt in de wijze waarop de analyse van
zekerheidsrechten traditioneel plaatsvindt. In hoofdstuk 2 beschrijf ik deze
traditionele benadering. Vervolgens leg ik in hoofdstuk 3 de tekortkomingen van
deze benadering bloot en stel ik een andere benadering voor die naar mijn mening
beter aansluit bij de aard van zekerheidsrechten en in het bijzonder de belangen
van de overige schuldeisers. In de hoofdstukken 4,5,6,7 en 8 staat vervolgens
de uitwerking van de door mij voorgestelde benadering centraal. Ik ga hierbij onder
andere in op de vraag in hoeverre generieke zekerheden in ons recht erkend zouden
moeten worden, zulks met het oog op de gevolgen ervan voor de overige
schuldeisers.

De methode aan de hand waarvan juridisch onderzoek doorgaans plaatsvindt,
is de analyse van wet, rechtspraak en literatuur. Zo ook in dit onderzoek. Het is
uitdrukkelijk niet de bedoeling om de knelpunten van het geldende systeem van
zekerheidsrechten bloot te leggen en vervolgens vanuit het bestaande systeem verder

34 Parl. Gesch. boek 3, p, 723.
35 Cork Report, par. 110.
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te redeneren. Ik kies een andere insteek. Nadat ik tot de conclusie kom dat het

huidige beoordelingskader van zekerheidsrechten - het goederenrecht - niet voldoet,
stel ik een andere benadering voor. Dit leidt tot andere vragen dan die in verband
met zekerheidstelling traditioneel worden gesteld. De antwoorden op deze vragen
kunnen dan ook niet in het bestaande systeem worden gevonden. Het geldende
recht speelt dus geen doorslaggevende rol in mijn beschouwingen over de
(wenselijke) reikwijdte van zekerheidsrechten. Het vervult vooral een functie als
systeem waar ik mij tegen afzet en bij het aanscherpen van mijn standpunt over
de onderhavige materie.

Voor de oplossing van het probleem dat in deze studie centraal staat beperk
ik mij uiteraard niet tot de in Nederland heersende denkbeelden. Hiervoor merkte

ik reeds op dat dit probleem zich in vrijwel alle westerse landen heeft voorgedaan
en nog voordoet. Ik put dan ook mede uit de denkbeelden die in deze landen
bestaan:6 De door mij bestudeerde buitenlandse rechtsstelsels - het Duitse. het

Engelse en het Amerikaanse - kennen echter net als het Nederlandse met betrekking
tot zekerheidsrechten een goederenrechtelijk denkkader.37 Dit betekent dat een

grondige analyse van deze rechtsstelsels voor het doel van dit onderzoek weinig
zinvol is. Hetbuitenlandse rechtkomt in mijnbeschouwingen dan ook aan deorde
waar de betreffende wet, jurisprudentie of literatuur het traditionele denkkader
verlaten. Hiervan is, zo zette ik al uiteen, met name sprake in de Verenigde Staten.

De expliciete keuze die men daar heeft gemaakt voor de erkenning van generieke
zekerheden en de discussie over de juistheid daarvan opent de ogen voor andere,
in de Nederlandse literatuur niet voorkomende, denkbeelden over de (wenselijke)
reikwijdte van zekerheidsrechten. Dit is dan ook een belangrijke inspiratiebron
in ml.In onderzoek.

36 Dit wordt in de literatuur over rechtsvergelijking wei genoemd de functionele methode. De rol van
het buitenlandse recht is volgens De Boer het 'fungeren als toetssteen voor de kwaliteit van het
eigen recht en als bron van inspiratie voor de vernieuwing of verbetering ervan', De Boer 1992,
p. 42. Ziehierover ook De Boer 1994, p 306, Pintens 1998, p 85-86, Oderkerk 1999, p. 236-237.
Vgl. ook Zweigert en Kotz 1998, p.  15 die stellen dat 'the different systems of the world can offer
agreater varietyof solutions than can be thougtup in a lit-etime by even the most imaginative jurist
who was coralled in his own system'.

37 Hoewel decommon law-landen het onderscheid van decontinentale landen tussen verbintenissenrech-
ten en goederen- of zakenrecht als zodanig niet kennen, bevinden zekerheidsrechten zich ook in
dit systeem binnen het kader van de rechten ten aanzien van roerende goederen (personal property)
en ten aanzien van onroerende goederen (real property). De constructies die in de common law
gebruikelijk zijn - pledge, mortgage en charge - blijken materieel gezien veel overeenkomsten te
vertonen met de constructies die in continentaal Europa gebruikelijk zijn. Zie hierover uitgebreid
Zwalve 1993.p. 110-120 en p. 406-431 en Zwalve 2000,p.96-106enp. 250-277. Ziemetbetrekking
tot de overeenkomsten tussen het Engelse en het continentale zekerhedenrecht Struycken  1998,

p. 417-418. Zie over de Engelse zekerheidsrechten Goode 1995, p 642-673. Met betrekking tot
het Amerikaanse systeem dient te worden opgemerktdat de functionele benadering van art. 9 UCC
de overeenkomsten met het continentale Europese systeem enigszins teniet heeft doen gaan. Zie
hierover Struycken 1998, p. p. 426 e.v.
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De toegang van ondernemingen tot kredietverlening is van groot belang voor
onze economie. Zekerheidsrechten spelen in dit kadereen belangrijke rol. In iedere
(juridische) discussie over de reikwijdte van zekerheidsrechten wordt hierop
gewezen. Naar mijn mening is de analyse van zekerheidsrechten niet volledig
wanneergeen aandacht wordt besteed aan de rol van zekerheidsrechten in verband
met de kredietverlening. Dit is een onderwerp dat zich afspeelt buiten de grenzen
van het traditionele juridische werkveld. De economische literatuur over de
financiering van onderneming en de bancaire kredietverlening biedt inzicht in deze
materie. In dit verband is ook het rechtseconomische onderzoek naar zekerheids-
rechten van belang. De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is in hoeverre
zekerheidsrechten leiden tot een stijging van de maatschappelijke welvaart. Ook
hier is de link met het belang van kredietverlening duidelijk aanwezig. Het doel
van bestudering van het (rechts)economische onderzoek naar zekerheidsrechten
is het blootleggen van argumenten die in dit verband gelden voor en tegen
zekerheidsrechten in het algemeen en generieke zekerheidsrechten in het bijzonder.
Ik ga in hoofdstuk 5 nader in op deze methode van onderzoek.

Mijn methode van onderzoek zou haar grenzen uiteindelijk kunnen vinden
in het Nederlandse recht zelf. Het zou kunnen dat ons systeem onvoldoende ruimte
biedt voor de uitkomsten van dit onderzoek. Dit zegt naar mijn mening echter niets
overdejuistheid en wenselijkheid van deze uitkomsten, maar meer overdejuistheid
en wenselijkheid van het systeem van het Nederlandse recht. Dit onderzoek gaat
niet zozeerover de vraag ofeen bepaalde ontwikkeling past binnen ons systeem38,
maar meer over de vraag naar de juistheid van dat systeem en de uitkomsten
daarvan. Ik schaarmij achter Vranken die stelt dat de literatuurhaar positie in volle
vrijheid kan en zelfs moet bepalen:9 Hij doelt hierbij op het feit dat de literatuur
niet aan de keuzen van de wetgever en de rechter is gebonden. Ditzel fde geldt naar
mijn mening voor het systeem van het recht. Wanneer de argumenten voor een
bepaalde oplossing zwaarder wegen dan de argumenten die ten grondslag liggen
aan het bestaande systeem, vormt het systeem als zodanig niet noodzakelijkerwijs
een belemmering om te pleiten voor die oplossing.

38 Zie hierover Asser-Vranken nr. 130
39      Asser-Vranken nr. 187. Zie ook de passage in nr. 175: 'een literatuurdie niet ook tenminste voor

een deel bestaat uit het vrijblijvend stoeien met nieuwe ideeen, invalshoeken en theorieen is geen
knip voor de neus waard.'
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3           Afl)akening

3.J Zekerheden: soorten en maten

Dit onderzoek gaat over de wenselijke reikwijdte van zekerheidsrechten en dus
ook - in ieder geval gedeeltelijk - over de verdeling van het vdrhaalsvermogen van
de debiteur. Dit heeft tot gevolg dat de zogenaamde persoonlijke zekerheden zoals
de borgtocht, hoofdelijkheidsconstructies, patronaatsverklaringen en andere vormen
van garantie buiten het bestek van mijn onderzoek vallen. Persoonlijke zekerheden

zien immers niet op verdeling van en voorrang ten aanzien van dit verhaalsvermo-
gen, maar voegen als het ware een vermogen toe waarop de gesecureerde

schuldeiser zich kan verhalen.40 Zo maakt een borgtocht dat de daardoor

gesecureerde schuldeiser zich niet alleen op het vermogen van zijn schuldenaar

kan verhalen, maar ook op dat van de borg. Een dergelijke constructie heeft niet
dezelfde gevolgen als de zogenaamde goederenrechtelijke zekerheden. Het voor
de overige crediteuren beschikbare verhaalsvermogen ondervindt immers geen
gevolgen van de vestiging van persoonlijke zekerheden en er is geen sprake van
dat de verhaalsmogelijkheden van de overige schuldeisers worden uitgehold.
Hieraan doet niet af dat in geval van uitwinning van de persoonlijke zekerheden
de derde - bij voorbeeld de borg - een vordering uit hoofde van regres op de debiteur
heeft. Deze vordering komt immers in de plaats van de door de persoonlijke
zekerheid gesecureerde crediteur.

Een ander onderscheid dat aanleiding is voor een beperking van het
onderzoeksterrein is dat tussen 'eigenlijke' en 'oneigenlijke' zekerheden.41 In de

literatuur doelt men met deze laatste categorie op contractuele afspraken als een
'negative/positive pledge' en een 'pari passu verklaring'. Door dergelijke afspraken
verplicht de debiteur zich tot het vestigen van zekerheden ten behoeve van zijn

wederpartij wanneer zich bepaalde omstandigheden voordoen. Doel van deze

afspraken is te bewerkstelligen dat de crediteur niet verrast wordt door zekerheids-
rechten van medecrediteuren. Een andere vorm van 'oneigenlijke' zekerheden is

de achterstelling. Dit is een afspraak waarbij debiteur en crediteur overeenkomen
dat de vordering van de crediteur wordt achtergesteld ten opzichte van vorderingen
van andere crediteuren. De contractuele aard van deze constructies betekent dat

zij buiten het bestek van dit onderzoek vallen. Met een contractuele afspraak wordt
immers geen verdeling van het verhaalsvermogen bewerkstelligt. Voor de
achterstelling geldt bovendien dat daaraan geen negatieve gevolgen voor de overige
schuldeisers zijn verbonden.

40 Zie onder meer Goederenrecht (Rank-Berenschot) nr. 482.
41 Zie hierover Wessels 1996 en Damkot 2001 en Goederenrecht (Rank-Berenschot) nr. 484
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3.2 Ondernemingen in plaats van particulieren

Hierboven bleek reeds dat de door ondememingen gevestigde zekerheidsrechten
het onderwerp van onderzoek zijn. De problematiek die samenhangt met de
vestiging van zekerheidsrechten doorparticulieren blijft buiten beschouwing. De
reden hiervoor is dat de belangen die in dat kader spelen in bepaalde situaties van
geheel andere aard zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de borgtochten in familiever-
band.42 Een belangrijke vraag in dit verband is in hoeverre een vrouw die zij zich
met haar hele vermogen aansprakelijk wil stellen voor de schulden van haar
echtgenoot, beschermd moet worden.

'Onderneming' is een feitelijk begrip. Het is 'het geheel van een door een
rechtsdrager als ondernemer tot bepaalde commerciele of non profit-activiteiten
ingerichte duurzame organisatie van daartoe bestemde en dienstbaar gemaakte
activa en passiva, dat onder zijn beheer al dan niet met de inzet van werknemers
en anderen, al dan niet onder zijn eigen naam aan het rechtsverkeer deelneemt
met oogmerk economisch voordeel te behalen of een niet op winst-(verdeling)
gericht doel tedienen'.43 De 'onderneming' is geen rechtssubject enkan dus geen
partij zijn bij overeenkomsten. De 'ondernemer' is de rechthebbende. De
'ondernemer' kan zowel rechtspersoon als natuurlijke persoon zijn. De 'onderne-
mer' is het rechtssubject en is partij in bijvoorbeeld de kredietovereenkomst met
de bank. Hij is de debiteur van de vorderingen van de bank en zekerheidsgever
wanneer ter securering van het krediet zekerheidsrechten worden gevestigd. Strikt
genomen kan dus niet gesproken worden van kredietverlening aan en zekerheidstel-
ling door de onderneming. Ik geef er de voorkeur aan, behalve de aanduidingen
debiteur en zekerheidsgever, toch ook de term 'onderneming' te gebruiken
aangezien deze term soms de lading beter dekt. Dit is met name het geval wanneer
het niet slechts gaat om dejuridische relatie tussen debiteur en crediteur(en), maar
ook om de economische realiteit.

3.3 Zekerheden  en bancaire financiering

Ook de rol van zekerheden in de financieringspraktijk geeft aanleiding tot beperking
van het onderzoeksterrein. De goederenrechtelijke zekerheden spelen met name
een rol in het kader van de bancaire financiering.44 Het blijken met name de MKB-
ondernemingen uit het midden- en kleinbedrij f (MKB-ondernemingen) te zijn die
afhankelijk zijn van deze vorm van financiering.45 Er bestaat geen eenduidige

42 Zie hierover de oratie van R. P.J.L. Tjittes, Berwaarde verwanten (oratie VU), Deventer: Kluwer
1996.

43     Pitlo/Raaijmakers par. 1.01
44     De Haan 1997, p. 102.
45 Vgl De Haan 1997, p 102, Rose 1999, p. 11, De Greef 2001, p. 24.
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definitie van het MKB. Nederland hanteert een maximum van 99 werknemers
terwijl de Europese Commissie uitgaat van een maximum van 249 werknemers.

Feitelijk blijkt dit nauwelijks verschil te maken: in 2002 behoorde volgens de
Nederlandse definitie 99,3% van de ondernemingen tot het MKB en volgens de
definitie van de Europese Commissie 99,7%.46 Het feit dat zekerheden met name
een rol spelen in het kader van bancaire financiering en dat met name de MKB-
ondernemingen zijn aangewezen op deze vorm van financiering, maakt dat ik het
onderzoeksterrrein in beginsel afbaken tot deze ondernemingen.

46      Zie Von Dewall 2002, p. 30. Zieook Bureau Bartels 1999, p. 26. Zie voorde recente cij fers over
het aantal MKB-ondernemingen in Nederland www.cbs.nl.
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Zekerheidsrechten: de traditionele benadering

1           Inleiding

Traditioneel worden zekerheidsrechten vanuit een goederenrechtelijk perspectie f
benaderd. In dit hoofdstuk analyseer ik hoe in de traditionele benadering wordt
omgegaan met vraagstukken die zien op de reikwijdte van zekerheidsrechten en
de gevolgen van zekerheidstelling voor de overige schuldeisers.

2           Zekerheidsrechten en het beschikken over eigendom

Kenmerkend voor de behandeling van zekerheidsrechten in ons recht is de
kwalificatie van zekerheidstelling als een beschikkingshandeling. Een beschikkings-
handeling is een rechtshandeling waarbij een subjectief vermogensrecht wordt
overgedragen, bezwaard met een beperkt recht, inhoudelijk veranderd of
opgeheven.' Een beschikkingshandeling berooft de rechthebbende geheel  of
gedeeltelijk van zijn goed, terwijl het tegenovergestelde, de verbintenisscheppende
handeling, slechts verplichtingen tussen personen doet ontstaan: Het vestigen van
zekerheidsrechten houdt een belasting van het vermogen van de schuldenaar in.
De schuldenaar beschikt ten behoeve van 66n van zijn schuldeisers over (een
gedeelte van) zijn vermogen doorhem ten aanzien van dat vermogen een bijzonder
verhaalsrecht te geven.3 De tot de invoering van het nieuwe BW veel gebruikte
overdracht tot zekerheid laat dit duidelijk zien. De zekerheidsgever draagt de

1          Groefsema 1993, p.  12-13. Zie ook Suyling I, nr. 199, Asser-Hartkamp II nr. 17. Overdracht en
de vestiging van een beperkt recht zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden, Asser-Beekhuis, p.
12.

2          Rank-Berenschot komt in haar dissertatie tot de conclusie dat dit onderscheid niet zo scherp is als
het wei wordt voorgesteld. Zij ziet de beperkte rechten primair als een verbintenis tussen eigenaar
en beperkt gerechtigde inhoudende dat de eerste moet dulden dat de laatste bepaalde rechten ten
aanzien van zijn eigendom kan uitoefenen,zie Rank-Berenschot 1992, p. 311-314. Beperkterechten
werken jegens derden en bevinden zich met betrekking tot dit aspect op dezelfde glijdende schaal
als waarpersoonlijke rechten zich met betrekkingtotderdenwerkingbevinden. Om redenenen van
rechtszekerheid, wetgevingseconomie en didactiek is op deze glijdende schaal een omslagpunt
aangebracht door middel van de numerus clausus, p. 320-321. Valt een overeenkomst daarbinnen,
dan is automatisch sprake van derdenwerking. Beperkte rechten, en dus ook zekerheidsrechten,
zijn in ons systeem vormgegeven als goederenrechtelijke rechten en dus is de vestiging ervan een
beschikkingshandeling

3           Vgl.  Buining  1956, p.  92 die expliciet stelt dat overdracht tot zekerheid rechtstheoretisch moet
worden gezien als de 'afsplitsing van beschikkingsbevoegdheid van de eigendom'. Vgl. ook Ophof
1992, p. 29.
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eigendom van de betreffende goederen over. waarbij partijen afspreken dat de
zekerheidsnemer zijn eigenaarsbevoegdheden slechts zal aanwenden in het kader
van verhaal van zijn vorderingen:Aangezien het fiduciaverbod deze figuur
onmogelijk maakt, beperk ik me in navolgende tot de beperkte zekerheidsrechten.S

Het beperkte zekerheidsrecht bestaat uit, of vertoont althans een sterke

gelijkenis met, de overdracht van eigendom, net als de andere beperkte rechten
die ons recht kent. Dit blijkt bijvoorbeeld uit art. 3:98 BW waarin is bepaald dat
de bepalingen omtrent overdracht van een goed van overeenkomstige toepassing
zijn op de vestiging van eenbeperkt recht. In de Toelichting Meijers is meermalen

gesteld dat het vestigen van een beperkt recht moet worden beschouwd als 'een
wijze van overdracht van bepaalde bevoegdheden uit dat recht'.6

Van een daadwerkelijke afsplitsing van een gedeelte van het eigendomsrecht
is mijns inziens geen sprake. Het eigendomsrecht blijft bestaan, zij het dat het
bezwaard is met het recht van de beperkt gerechtigde: Dit blijkt uit art. 3:8 BW
waareen beperkt recht wordt gedefinieerdals eenrecht datis afgeleid uit eenmeer
omvattend recht - het moederrecht - dat met het beperkt recht is bezwaard.8 Om
dit te illustreren gebruikte Meijers het beeld van de elastische bal: 'zodra de druk
van het afgesplitste recht ophoudt te werken, herneemt het recht waarop de druk
wordt uitgeoefend, weer zijn oorspronkelijke vorm en grootte'.9

4      Vgl. Reehuis 1987, p. 1-2, Brahn 1988, p 10, Reehuis 1989, p. 37-38.
5         Het fiduciaverbodstaaternietaan inde wegdateigendomsoms weldegelijkeen zekerheidsfunctie

vervult, bijvoorbeeld in geval van eigendomsvoorbehoud. Ik ga hier in hoofdstuk 8 nader op in.
6 Par·l. Gesch. Boek 3, p. 404. Zie ook p. 309, 'vestiging van een beperkt recht is een beschikken

over een gedeelte van de bevoegdheden, die aan hem, die het recht vestigt, toekomen.' Deze visie
van Meijers kwam reeds naar voren in zon Algemene begrippen, Meijers 1948,280-281. Daar

kwalificeert hij het beperkte recht als de afscheiding uit het moederrecht, dat na die afscheiding
met verminderde bevoegdheden voortbestaat. Zie hierover Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr. 754.

7          Vgl. Asser-Mijnssen-De Haan nr. 9 waar uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de beperkt gerechtigde
geen deel van de eigendom verkrijgt maar 'een geheel zelfstandig recht dat in beperkte omvang
soortgelijke bevoegdheden als de eigendom verschaft en een belasting vormt van het recht van
eigendom, dat in beginsel blijft bestaan'. Zie ook Asser-Beekhuis, p. 19.

8       Ik ben het eens met Van der Steur waar zij stelt dat het beperkte recht het moederrecht bezwaart
en dat de visit dat beperkte rechten onder meer zaken als object hebben dus onjuist is. Van der
Steur 2003, p. 31. Ingeval van zekerheidsrechten is het moederrechtdoorgaans het eigendomsrecht
van de zekerheidsgever. Wanneer ik in dit boek spreek over het object van de zekerheidsrechten
bedoel ik dan ook strikt genomen het eigendomsrecht van de zekerheidsgever Dit neemt niet weg
dat het vaak logischer is te spreken over de verbonden goederen in plaats van over de verbonden
eigendomsrechten ten aanzien van die goederen en dit zal ik dan ook doen.

9 Meijers 1948,p. 281. Ditbeeld wordt inde literatuur vaakgebruiktomdeconstructie van een beperkt
recht te verduidelijken. Rank-Berenschot 1992, 107-109 stelt dat Meijers het vestigen van een beperkt
recht zag als een afsplitsing van een gedeelte van het moederrecht. Zij onderscheidtdeze visie van
die waarin de vestiging van een beperkt recht moet worden gezien als een bezwaring/belasting van
het eigendomsrecht. Zij koppelt vervolgens het beeld van elasticiteit aan de bezwarings-viste en
steltdatditbeeld nietis te verenigen metdeafsplitsings-visie. Dezeanalyse van de visie van Meijers
komt mij voor als onjuist. Meijers verduidelijkt zijn stelling in Algemene begrippen juist aan de
hand van het beeld van de 'elastische bal'
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Met de constatering dat het beperkte recht wordt afgeleid uit het eigendoms-
recht" wordt bedoeld dat de beperkt gerechtigde een aantal bevoegdheden toekomt
die aanvankelijk slechts aan de eigenaarbehoorden ofdat de eigenaar ten behoeve
van de beperkt gerechtigde in de uitoefening van die bevoegdheden wordt beperkt."
Hoewel strikt genomen dus geen sprake is van overdracht van eigendom, is de
gelijkschakeling van art. 3:98 BW mijns inziens wel gerechtvaardigd: 2 Doorhet
vestigen van een beperkt recht beschikt de eigenaar over zijn eigendomsrecht dat
daardoor - in ieder geval tijdelijk - minder krachtig wordt. 13

Door het vestigen van een zekerheidsrecht verleent de eigenaar de
zekerheidsnemer een beschikkingsrecht - namelijk de bevoegdheid de goederen
tegelde temaken en zich uitde opbrengst daarvan te voldoen - waardezekerheids-
nemer in geval van verzuini van de schuldenaar gebruik van kan maken. '4  Het
zekerheidsrecht belast tot het moment waarop de gesecureerde vorderingen zijn
voldaan, het eigendomsrecht van de zekerheidsgever. Het feit dat deze belasting
direct invloed heeft op dit eigendomsrecht - de zekerheidsgeverkan daarover niet
meer vrij en los van de rechten van de zekerheidsnemer beschikken en moet
uitwinning van de verbonden goederen in het kader van verhaal van de vorderingen
van de zekerheidsnemer zonder meer dulden - maakt dat zekerheidstelling
aangemerkt kan worden als het beschikken over eigendom en dat de gelijkschake-
ling met overdracht voor de hand ligt. I 5

Het vestigen van zekerheidsrechten op vorderingen van de zekerheidsgever
verdient in dit kader enige aandacht. Het vorderingsrecht van de zekerheidsgever
jegens zijn debiteur bevat de aanspraak op de overeengekomen prestatie. Dit is
een relatiefrecht dat in beginsel slechts jegens die debiteur kan worden ingeroepen.
Het lijkt dan ook niet logisch de gerechtigdheid tot een vordering aan te merken

10        Ik laat de situatie waarin een beperkt recht wordt gevestigd op een beperkt recht hier verder buiten
beschouwing.

11       Vgl. de Memorie van Antwoord bij art. 3:8 BW, Parl. Gesch. Boek 3,p. 92. Anders Rank-Berenschot
1992, p. 108-109 die van mening is dat hiermee wordt bedoeld dat aan de beperkt gerechtigde een
gedeelte van het eigendomsrecht wordt overgedragen.

12       In hoofdstuk 3 blijkt echter dat hiermee niet alles is gezegd over de aard en het karakter van
zekerheidsrechten. In de traditionele benadering wordt er echter van uit gegaan dat dit weI zo is
en dus neem ik dat hier ook als uitgangspunt.

1 3       Vgl. Van der Steur 2003, p.  31 die stelt dat de beperkt gerechtigde bevoegdheden krijgt die
aanvankelijk slechts aan de eigenaar toekwamen.

14        Hierdooronderscheiden de zekerheidsrechten zich van de genotsrechten. Genotsrechten bezwaren
heteigendomsrecht ten aanzien van de bevoegdheid van de eigenaar van dezaak te genieten, terwijl
zekerheidsrechten het eigendomsrecht bezwaren ten aanzien van bevoegdheid van de eigenaar over
zijn zaak te beschikken, Suyling V, nr. 12.

15 Deze gelijkschakelingligt overigens bij genotsrechten meerdan bij zekerheidsrechten voorde hand.
Het vestigen van beperkte genotsrechten heeft tot gevolg dat de beperkt gerechtigde eigenaarsbe-
voegdheden - zoals het gebruik maken van een goed - uitoefent. Bij zekerheidsrechten is dit niet
het geval. De eigenaar heeft immers ten aanzien van zijn eigen goederen geen verhaalsbevoegdheden.
Het gaat bij zekerheidstelling meeromeen 'nieuwe' bevoegdheid van de zekerheidsnemer waarmee
het eigendomsrecht van de zekerheidsnemer is belast.
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als eigendom:6 Eigendom is immers een absoluut recht dat jegens eenieder kan
worden ingeroepen en is dus het tegenovergestelde van het relatieve vorderings-
recht. De rechthebbende van een vordering heeft echter naast de aanspraak jegens
de debiteur, de bevoegdheid overhet vorderingsrecht te beschikken: 7 De aanspraak

van de rechthebbende heeft bovendien een absoluut karakter in die zin dat de
rechthebbende deze aanspraakjegens eenieder kan inroepen:8 De rechthebbende
kan hierover beschikken in voormelde zin. In dit opzicht kunnen vorderingen
worden aangemerkt als object van eigendom. Dit maakt dat ik onder eigendom
niet slechts de rechten van de eigenaar ten aanzien van zijn roerende zaken, maar
ook ten aanzien van zijn vorderingen schaar.

3          De traditionele benadering en de inhoud van zekerheidsrechten

Art. 3:227 BW omschrijft zekerheidsrechten als 'beperkte rechten, strekkende
om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een
geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen'. Het recht van de

gesecureerde crediteur onderscheidt zich van dat van andere schuldeisers door
de bijzondere verhaalsbevoegdheden die hem toekomen - het recht van parate
executie enhetrecht voortvloeiende uitde separatistpositie - en de voorrang. Deze
elementen bepalen naar mijn mening de inhoud van het zekerheidsrecht.

Voorde inhoud van het zekerheidsrecht is van belang dat zekerheidsrechten
in de traditionele benadering worden gezien als een afgeleide van het eigendoms-
recht van de zekerheidsgever en dus in beginsel dezelfde karakteristieken hebben
als een eigendomsrecht. Zekerheidsrechten werken, net als het eigendomsrecht,
absoluut. Dit houdt in dat het zekerheidsrecht de rechthebbende aanspraken verleent

jegens eenieder en dus op alle niet-rechthebbenden de verplichting rust geen inbreuk
te maken op de aan de hem op grond van het zekerheidsrecht toegekende

bevoegdheden."De absolute werking maakt voorts dat het recht op het goed blijft
rusten, ongeacht in wiens handen het zich bevindt (droit de suite).20 Het zekerheids-

16       Art. 5:1 BW definieert eigendom als 'het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan
hebben'

17       Van der Steur 2003, p. 27. Zie reeds Suyling V, nr. 5 en Eggens 1960, p. 199. Cessie is overigens
niet per definitie een goederenrechtelijke constructie. Cessie kan ook worden gezien als
schuldeisersvervanging, een verbintenisrechtelijke figuur. Zie hierover Van der Steur 2003,p. 28,
Zwalve 2003, p. 668. Een dergelijke benadering wordt in Duitsland gevolgd. Vorderingen worden
naar Duits recht 'overgedragen' door middel van een daartoe strekkende overeenkomst tussen cedent

en cessionaris (§ 398 BGB).
18     Van der Steur 2003, p. 27. Zie ook Wiarda 1937, p 92-94 en Eggens 1960, p. 198-199.
19 Vgl. Pitlo/Reehuis, Heisterkampnr. 21, Van der Steur 2003, p. 19. Meijers 1948,p. 269 e.v. noemt

dit absolute karakter als den van de elementen - nr. 2 in zijn opsomming - van het normaaltype
van een rechtopeen goed. Hetabsolute karakter wordt ook wei aangeduid met de term exclusiviteit,
zie Goederenrecht (Snijders) nr. 65.

20   Asser-Mijnssen-De Haan nr 23, Goederenrecht (Snijders) nr. 67 en nr. 28, Pitio/Reehuis,
Heisterkamp nr. 23.
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recht gaat voor eventuele andere rechten van derden met betrekking tot het goed
die later werden gevestigd of zijn ontstaan (prioriteit).21 Bovendien kan de
gesecureerde crediteur ingeval van een concursus zijn zekerheidsrechten tenaanzien

van goederen van de schuldenaar tegenwerpen aan de overige crediteuren (droit
deprifirence)22 Deze karakteristieken bepalen voor eenbelangnjk deel de inhoud
van het recht van de zekerheidsnemer.23 Het recht van parate executie, de
separatistpositie van de zekerheidsnemer en de voorrang hangen naar mijn mening
zeer nauw samen met het goederenrechtelijke karakter van zekerheidsrechten. 24

3.1 Het recht van parate executie

Het recht van parate executie houdt in dat de zekerheidsgerechtigde de bevoegdheid
heeft om bij verzuim van de schuldenaar zonder executoriale titel en zonder
inleidend executoriaal beslag tot executoriale verkoop van het goed over te gaan,
teneinde zich op de opbrengst daarvan te verhalen (art. 3:248 e.v. en 3:268 e.v.).
Het recht van parate executie is mijns inziens in grote mate vergelijkbaar met de
revindicatiemogelijkheid  van de eigenaar  (art.  5:2  BW). De leverancier onder
eigendomsvoorbehoud kan, wanneer zijn vorderingen niet worden voldaan, op
grond van zijn eigendomsrecht de betreffende goederen opeisen. Hij hoeft niet
de gebruikelijke weg van executie en verhaal te volgen. Het eigendomsrecht heeft
immers een absoluut karakter en kan jegens eenieder worden ingeroepen. Zoals
ik hierboven reeds uiteenzette, heeft ook het zekerheidsrecht een absoluut karakter.
De zekerheidsnemer komt geen revindicatie toe. Hij heeft immers geen eigendoms-
recht.25 Zijn recht is gekoppeld aan verhaal van zijn vorderingen.26 Hij kan de
eigendom van de verbonden goederen dan ook slechts opeisen - en over gaan tot

21 Vgl. Meijers 1948, p. 269 e.v. die de prioriteit noemt als dEn van de elementen - nr. 8 in zijn
opsomming - van het normaaitype van een recht op een goed. Goederenrecht (Snijders) nr. 66 en
Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr. 29 duiden de aan goederenrechteluke rechten verbonden prioriteit
aan met droit de pr«*rence. lk restrveer deze term voorde kenmerken van een goederenrechtelijk
recht ingeval van concursus creditorum.

22     Asser-Mijnssen-De Haan nr. 23 en nr. 29.
23 Vgl. Meijers  1948, p. 269-270 die element 9 van zijn normaaitype van een recht op een goed de

omstandigheid noemt datde bevoegdheden van de zakelijk gerechtigde voortvloeien uit zijn zakelijk
recht terwijl de bevoegdheden van de persoonlijk gerecht,gde gewoonlijk worden afgeleid uit het
rechtsfeit dat het recht in het leven roept.

24 Anders Erasmus 1976, p. 25. Erasmus is van mening dat de reden voor het toekennen van het recht
van parate executie en de separatistpositie aan de gesecureerde crediteur is gelegen in de behoefte
van het kredietverkeer aan een dergelijke positie.

25      In geval van overdracht tot zekerheid kon de zekerheidsnemer het goed op grond van  zijn
eigendomsrecht wei revindiceren. Hij was hierbij wei gebonden aan deuitwinningsregels diegelden
bij pandrecht, zie HR 3 januari 1941, NJ 1941,470 (Hazerswoude/Los).

26     Zie over de vorderingsgebondenheid van het recht van de gesecureerde crediteur nader par. 6.1
van dit hoofdstuk.
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uitwinning - in het kader van verhaal, het recht van parate executie.27 De
zekerheidsnemer mag zich slechts tot het bedrag van zijn vorderingen verhalen.

Hij mag zich het goed niet toeeigenen (art. 3:235  BW) en de overwaarde komt
toe aan de zekerheidsgever (art. 3:253 en 3:270 BW).

3.2 De separatistpositie

Het absolute karakter van zekerheidsrechten heeft bovendien tot gevolg dat de
zekerheidsnemer in het faillissement van de debiteur de separatistpositie toekomt

(art. 57 Fw).28 Dit houdt in dat hij zijn recht - de bijzondere verhaalsbevoegdheden -

kan uitoefenen alsof er geen faillissement is. Hij hoeft zich dus niets gelegen te
laten liggen aan het op de boedel rustend faillissementsbeslag. Het zekerheidsrecht
blijft op het goed rusten en het faillissementsbeslag treft het goed in belaste staat.29

De positie van de gesecureerde crediteur wordt - net als de positie van de eigenaar
en andere beperkt gerechtigden* - derhalve niet getroffen door het faillissementsbe-

slag. De curator is, gelijk ieder ander, gehouden de goederenrechtelijke rechten
van deze crediteuren te respecteren. 31

3.3 Voorrang

Iii het traditionele systeeni is de voorrang gevat in het goederenrechtelijk recht

van de zekerheidsnemer (zie art. 3:227 en art. 3:278 BW). De bevoorrechting van
de gesecureerde crediteurontstaat als gevolg van de vestiging vanhetzekerheids-
recht. De bevoorrechting niaakt dus decl uit van het beschikken over eigendom
door de debiteur. De schuldeisers zijn gehouden de absolute rechten van anderen

ten aanzien van de goederen die deel uitmaken van het verhaalsvermogen te

respecteren. Doordat de voorrang in het traditionele systeem deel uitmaakt van

27     Dit is ook het geval bij de - m Nederland inmiddels afgeschafte - elgendom lot zekerheid. Door
de eigendomsoverdracht krijgt de zekerheidsnemerin beginsel de volledige eigendom. Hierbij geldt
echter dat de zekerheidsnemer zijn bevoegdheden slechts mag aanwenden voorzover dat nodig is
in het kader van het verhaal van zijn vordering. Zie Eggens 1928, p. 403, Meijers 1936, p. 264.
Brahn 1988, p. 53, Van Mierlo 2001, p. 294.

28 Zie reeds Meijers 1948, p. 269. Zie ook Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr. 747, Van der Steur 2003,
p. 38. Goederenrecht (Rank-Berenschot) nr. 521 spreektindit kaderover de bevoegdheid tot parate

executie in faillissement.
29     Zie ook art. 46 la Rv en art. 509 Rv waarin wordt bepaald dat de pand- en hypotheekhouder de

executie mogen overnemen wanneer na verpanding danwel verhypothekering een bijzonder
executoriaal verhaalsbeslag wordt gelegd

30     Van der Steur 2003, p. 33.
31 Vgl. Verstijlen 1998, p 191-192 en p. 197. Dit geldt overigens ook ten aanzien van andere

crediteuren met een goederenrechtelijk recht zoals de leverancier onder eigendomsvoorbehoud.
De fiscus is niet altijd gehouden de goederenrechtelijke rechten van haar medeschuldeisers te

respecteren, zie art. 21 en 22 invorderingswet 1990 en dedaarbij behorende Leidraad. De invoering
in  1992 van de afkoelingsperiode - art. 633 Fw - heeft grenzen gesteld aan de mogelijkheid om
gedurende fatilissement goederen op te eisen. Zie hierover par. 7
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het absolute recht van de zekerheidsnemer, zijn derden, en dus ook de overige
schuldeisers, daaraan gebonden. Een goederenrechtelijke belasting van het
vermogen werkt, vanwege het absolute karakter, immers jegens een ieder.32 De
gesecureerde crediteurontleent zijn aanspraak op voorrang aan zijn goederenrechte-
lijk recht.33

De bepalingen in het BW waarin de wetgever uitdrukkelijk voorrang verbindt
aan pand en hypotheek - art. 3:227 en vooral art. 3:278 - bevestigen slechts hetgeen
reeds direct voortvloeit uit het goederenrechtelijke karakter van zekerheidsrechten.
De verbonden goederen blijven weliswaar deel uitmaken van het vermogen van
de debiteur/zekerheidsgever, maar zijn in eerste instantie niet beschikbaar voor
verhaal doorandereschuldeisers.34 Hieraan doet niet afdat art. 3:276 BW bepaalt
dat iedere schuldeiser zijn vordering kan verhalen op alle goederen van de
schuldenaar. Zekerheidsrechten belasten immers, net als de andere beperkte rechten,
in absolute zin het vermogen van de schuldenaar, en dus het voor de schuldeisers
beschikbare verhaalsvermogen. Wanneer bijvoorbeeld een recht van erfpacht is
gevestigd op de onroerende zaak van de schuldenaar, kunnen zijn schuldeisers
deze zaak slechts te gelde maken met inachtneming van dat recht van erfpacht.
Hetzelfde geldt voor zekerheidsrechten. De overige schuldeisers kunnen de
betreffende goederen slechts te gelde maken met inachtneming van de zekerheids-
rechten en dus van de voorrang van de gesecureerde crediteur. De genoemde
bepalingen hebben, gezien het voorgaande, weinig toegevoegde waarde. Het is
denkbaar dat de reden dat deze bepalingen in de wet zijn opgenomen, gezocht moet
worden in de - impliciete - rechtspolitieke keuze zekerheidsrechten en de daaraan
verbonden voorrang te erkennen vanwege het belang ervan voor de financierings-
praktijk.3S

4             De traditionele benadering en de omvang van zekerheidsrechten

De omvang van het zekerheidsrecht is a fhankelijk van twee factoren: de goederen
waarop het zekerheidsrecht rust (paragraaf 5) en de gesecureerde vorderingen
(paragraaf 6). De zekerheidsnemer kan zich op de verbonden goederen verhalen

32     Aangezien de eigendom tot zekerheid een buitenwettelijk zekerheidsrecht was, bestond er onder
oud recht geen mel art. 3:278 BW vergelijkbare bepaling. De voorrang van de zekerheidsnemer
was slechts gegrond op zijn eigendomsrecht. De verbonden goederen verlaten als gevolg van de
overdracht het vermogen van de zekerheidsgever en kunnen dus niet meer als verhaalsobject voor
de overige schuldeisers dienen, zie par. 2. Zieook Reehuis 1987, nr. 12, Pitlo/Reehuis, Heisterkamp
nr. 736.

33 Vgl. Suyling V, nr, 488 die opmerkt dat de hypotheekhouder zijn aanspraak op bevrediging bij
voorrang ontleent aan zijn zakelijk recht.

34       Bij de eigendom tot zekerheid was dit vanzel fsprekend aangezien de overdracht van eigendom tot
gevolg heeft dat de goederen het vermogen van de debiteur verlaten.

35        Zie over deze rechtspolitieke keuze bij voorbeeld Erasmus 1976, p. 25 en Rank-Berenschot 1995,
p. 791.
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tot het bedrag van zijn vorderingen. De omvang van het zekerheidsobject alleen

zegt dus weinig over de omvang van het zekerheidsrecht en omgekeerd. Er is in
deze sprake van'communicerende vaten'.36 Ook voor de omvang van zekerheids-

rechten is in de traditionele benadering het karakteriseren van de vestiging van
zekerheidsrechten als het beschikken over eigendom bepalend. Ik ga hier in de
volgende paragrafen nader op in.

5           De omvang van het zekerheidsrecht: het zekerheidsobject

Het uitgangspunt is dat wanneer een goed kan worden overgedragen, daarop ook
zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd. Zo kan op goederen die niet
overdraagbaar zijn, ook geen zekerheidsrecht worden gevestigd.37 Met betrekking
tot de omvang van het zekerheidsobject gaat het vooral om de vraag in hoeverre

het mogelijk is toekomstige goederen te belasten met zekerheidsrechten. Het

vestigen van een hypotheekrecht op toekomstige onroerende zaken is niet mogelijk
(art. 3:260 jo. 3:98 0.3:97 BW). Ik beperk me in deze paragraaf dan ook tot het

pandrecht.

5.1 Zekerheidsrechten op toekomstige goederen

Vooral wanneer op goederen met een hoge omloopsnelheid - zoals vorderingen
en voorraden - zekerheidsrechten gevestigd gaan worden, is het van belang dat
het zekerheidsrecht ook op toekomstige goederen rust.38 Deze goederen mogen

doorgaans vrij van het zekerheidsrecht in het kader van de normale bedrij fsuitoefe-

ning worden vervreemd. Het is de bedoeling dat de goederen die hiervoor in de
plaats komen in de greep van het zekerheidsrecht komen.39 Overigens bestaat de

wens om toekomstige vermogensbestanddelen te belasten met zekerheidsrechten

36     Struycken 1997, p. 151
37       Art. 3:81  BW . Wet of aard van het recht kunnen zich tegen overdracht ervan verzetten (art. 3:83

BW). Dit is bijvoorbeeld het geval bij het recht op immateriele schadevergoeding (art. 6:106 lid
2 BW) en de vordering van de curator ex. art. 2:248 BW (HR september 1990, NJ 1991,52). Op
een vordering ten aanzien waarvan schuldenaar en schuldeiser zijn overeengekomen dat zij niet

overdraagbaar is, kan ook geen zekerheidsrecht worden gevestigd, zo blijkt uit HR 1 7 januari 2003,
RvdW 2003,15 (Oryx). Zie over bedingen van niet-overdraagbaarheld Verhagen en Rongen 2000,
p. 96-119 en de recente dissertatie van Beekhoven van den Boezem, Onoverdraagbaarheid van
vorderingen krachtens partijbe(ling (diss. RUG), beide met veel verdere verwijzingen.

38        in de parlementaire geschiedenis wordt opgemerkt dat de wens om het vestigen van zekerheidsrechten
op toekomstige goederen ruim toe te laten, voortkomt uit de behoefte om tegen zekerheid op die
goederen over een langere periode krediet te verkrijgen zonder dat de bedrijfsvoering van de
kredietnemer teveel aan banden wordt gelegd, Parl. Gesch. Boek 3 (Inv  3,5, en 6), p. 1246. Zie
ook Snijders 1970, p. 35. Men werd zich overigens eerst bewust vandeze behoefte na de ontwikkeling
van debezitloze zekerheidsrechten aangezien het daarvoor niet mogelijk was om zekerheidsrechten

te vestigen op bijvoorbeeld voorraden en inventaris vanwege het feit dat deze uit de macht van
de pandgever moesten worden gebracht en dus de bedrijfsvoering zou worden belemmerd.

39 Zie reeds Meijers 1936, p. 250.
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ook bij andere soorten goederen, zoals inventaris. Het doel van zekerheidstelling
is het verbeteren van de verhaalspositie van de zekerheidsnemer. Op het moment

van zekerheidstelling is van een verhaalssituatie echter nog geen sprake. Het gaat
derhalve in de regel niet om een versterking van de positie van de zekerheidsnemer
ten aanzien van bestaand vermogen, maar ten aanzien van het toekomstige
verhaalsvermogen.40 Dit maakt de vraag van belang in hoeverre het mogelijk is
om in het kader van de vestiging van zekerheidsrechten over toekomstige goederen
te beschikken:t

In ons recht is het in beginsel mogelijk om bij voorbaat te beschikken over
toekomstige goederen (zie art. 3:97 BW). De overdracht van een toekomstig goed

42is niet mogelijk vanwege de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder.
Deze wordt eerst beschikkingsbevoegd wanneer het goed in zijn vermogen valt.
Voor die tijd kan hij het goed wel leveren bij voorbaat. Dit betekent dat op het
moment dat beschikkingsbevoegdheid ontstaat - het moment dus dat het goed in
het vermogen van de vervreemder valt - de verkrijger van rechtswege rechthebbende
wordt.43 Een nadere leveringshandeling is niet noodzakelijk. Dit wordt wel
uitgedrukt door de stelling dat vervreemding en bezwaringbij voorbaat geschieden
onder de voorwaarde van toebehoren of beschikkingsbevoegdheid.

44

Op grond hiervan wordt er in de traditionele benadering van uit gegaan dat
het mogelijk is bij voorbaat een zekerheidsrecht te vestigen op toekomstige
goederen.45 Het zekerheidsrecht ontstaat van rechtswege direct nadat de zekerheids-
gever het goed in zijn vermogen heeft gekregen.46 Eerst dan is er immers sprake
van toebehoren en beschikkingsbevoegdheid. De bij voorbaat bezwaarde goederen
passeren het vermogen van de zekerheidsgever.47 Voor de vestiging van een geldig
zekerheidsrecht moet de zekerheidsgever op het moment dat de goederen hem gaan
toebehoren beschikkingsbevoegd zijn (art.  3:84 lid  1  BW).48

40     Vgl. Parl. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1246.
41        Dit is een andere vraag dan die naar de mogelijkheid om met betrekking tot toekomstige goederen

een overeenkomst aan te gaan Niets staat daaraan immers in de weg (art. 6:227 BW).
42        De eis van best:hikkingsbevoegdheid wordt veelal gezien als een uitvloeisel van de 'nemoplus-regel'

inhoudende dat niemand meer recht op een ander kan overdragen dan hij zelf heeft. Vgl.
Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr. 307. Zie ook Nieuwenhuis 1980, p. 59 e.v. De laatste voegt hier
nog aan toe dat het vereiste van beschikkingsbevoegdheid zijn redelijke zin ontleent aan het
uitgangspunt dat het recht moet voorkomen dat iemand tegen zijn wil een recht verliest doordat
een ander dat zonder zijn toestemming aan een derde overdraagt.

43 Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr. 308 en 310.
44 Goederenrecht (Snijders) nr. 420, Asser-Mijnssen-De Haan nr. 227.
45    Art. 3:98 jo. 3·97 BW.
46 Vg!.Van Swaaij 2000, p. 226.
47        Dit is anders wanneer in ons wetboekdedoor Nieuwenhuis in zijn Tilburgse rede ( 1980) aanbevolen

alternatieve route zou zijn gevolgd. Zie hierover Van Swaaij 2000, p. 227.
48 Vgl. Goederenrecht (Snijders) nr. 423.
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5.2 Bepaaldheid en de inhoud van de akte

De onbelemmerde vestiging van zekerheidsrechten op toekomstige goederen wordt
enigszins beperkt door het bepaaldheidsvereiste.49 Dit vereiste houdt in dat een
goed bij de vervreemding o fbezwaring voldoende geYndividualiseerd moet zijn.

50

De ratio hierachter lijkt dat goederenrechtelijke rechten slechts bestaanbaar zijn
indien duidelijk is op welk goed zij rusten:' Het bepaaldheidsvereiste is een
algemeen, goederenrechtelijk beginsel en geldt dus voor alle beschikkingshande-
lingen.52 De goederen die geleverd danwel bezwaard worden, dienen op grond
hiervan identificeerbaar te zijn. Met betrekking tot de levering ofbezwaring door
middel van een akte geldt in dit kader dat in die akte de te vervreemden of te
bezwaren goederen met voldoende bepaaldheid moeten worden omschreven. 53

Ofin een concrete situatie hieraan is voldaan, is afhankelijkvan de omstandigheden
van het geval.54

Het vestigen van zekerheidsrechten op toekomstige roerende zaken geschiedt
door middel van een akte.55 Het bepaaldheidsvereiste leidt in deze niet tot
belangrijke restricties.S6 De Hoge Raad oordeelde in het Sio-arrest dat van de
omschrijving 'machines welke nog in het bedrijf komen', niet in het algemeen
gezegd kan worden dat dit leidt tot onvoldoende bepaaldheid:7 Het vestigen van

49 Dit beginsel wordt ook weI aangeduid met de begrippen individualisatie' of 'specialiteit', vgl.
Struycken 1997, p. 122 en Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr.  117.

50 Het bepaaldheidsvereiste moet worden onderscheiden van die bepaalbaarheid die art. 6:227 BW
verlangt vgI Struycken  1997, p. 12, Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr.  117. Deze bepaaldheid ziet
op inhoud van verbintenissen. Verbintenisrechtelijk staaternietsaan in de wegdat A en B afspreken
dat A alle goederen die hij in de toekomst zal produceren aan B verkoopt, vgl Pitlo/Reehuis,
Heisterkamp nr. 307. Van Swaaij 2000, p. 86 merkt op dat het in beide gevallen gaat om dezelfde
eis, namelijk die van een voldoende bepaaid onderwerp, maar dat dit niet wil zeggen dat wanneer
in de obligatoire overeenkomst hieraan voldaan is de zaak nadien bij de uitvoering van de
overeenkomst voldoende is geindividualiseerd. Het gaat hierbij in zijn visie echter niet om een
principieel verschil.

51        Nieuwenhuis 1980, p. 22 en p. 24. Zie ook Van Mierlo 1988, p. 196 en Verdaas 2001, p. 218. Zie
ook Scholten in zijn noot bij HR 29 december  1933, NJ  1934, 343 (Fijn van Draat) die stelt dat
voldoende is dat in het kader van de cessie van toekomstige vorderingen met duidelijkheid blijkt
wat is overgedragen.

52       Vgl. de conclusie  van A-G Hartkamp  bij  HR 14 oktober  1994,  NJ   1995, 447 (Spaarbank
Rivierland/Gispen q.q.) met veel verwijzingen Hartkamp spreekt onder 8 over het algemene
zakenrechtelijke vereiste van individualiseerbaarheid en specialiteit van het object van een
zakenrechtelijke handeling. De wet maakt geen specifieke meldingvan dit vereiste. Veel schrijvers
gaan ervan uit dat art. 3:84 lid 2 BW aldus moet worden begrepen, zie Struycken  1997, p.  126 en
Struycken  1999, p. 579 met verdere verwijzingen.

53     Reehuis 1989, p. 71.
54 Parl. Gesch boek 3, p 402.
55 Met betrekking tot toekomstige roerende goederen is een vuistpand waarbij de verbonden goederen

uit de macht van de zekerheidsgever worden gebracht naar zijn aard niet mogelijk. Een bezitloos
pandrecht wordt gevestigd door middel van een akte.

56     Vgi. Mon. Nieuw BW B-11 (Molenaar) nr. 8 en Van Swaaij 2000, p. 83.
57         HR 22 mei  1953, NJ  1954,189 (Sio).  Hoewel dit arrest is gewezen onder oud recht, lijkt de door

mij genoemde regel ook onder nieuw recht te gelden, zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 403.
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een pandrecht op alle roerende zaken waarbij de akte niet meer gegevens bevat
dan 'alle roerende zaken' wordt in de regel mogelijk geacht.58 Met betrekking tot
het beschikken over vorderingen is vereist dat in de akte de vorderingen naar hun
inhoud voldoende worden bepaald. Daarvan is volgens de Hoge Raad sprake
wanneer de akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, kan worden
vastgesteld om welke vorderingen het gaat.59 Uit de jurisprudentie blijkt dat de
akte in beginsel niet meerhoeft te bevatten dan de vermelding dat alle vorderingen
worden verpand. De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest d.d. 20 september 2002,
RvdW 2002, 145 (Mulder q.q./Rabobank) dat wanneer in de akte slechts is
opgenomen dat'alle ten tijde van de ondertekening van deze pandakte bestaande
vorderingen en alle vorderingen die op dat moment rechtstreeks uit een bestaande
rechtsverhouding zullen voortvloeien' zijn verpand en uiteindelijk kan worden
vastgesteld welke vorderingen onder het pandrecht vallen, aan het bepaaldheidsver-
eiste is voldaan.60 De pandhouder zal op het moment dat hij zijn rechten wil gaan
uitoe fenen, moeten aantonen dat er een opeisbare vordering uit een reeds ontstane
rechtsverhouding is en dat het de bedoeling van partijen was het pandrecht op deze
vordering te laten rusten:' Bij de vaststelling van de inhoud van het pandrecht
mag volgens de Hoge Raad geen beslissende betekenis worden toegekend aan de
bewoordingen van de pandakte.62 Uitleg van de aan de verpanding ten grondslag
liggende rechtsverhouding - de titel - is vereist en moet geschieden aan de hand

58 Zie reeds Beekhuis  1959, p. 62. Zieook Verdaas 2001, p. 220. Anders Struycken 1998, p. 428-429
en Struycken  1999, p. 580 die van mening is dat met betrekking tot toekomstige roerende zaken
(periodieke) inventaris- en voorraadlijsten vereist zijn in verband met de op grond van het
bepaaldheidsvereiste noodzakelijke individualisering.

59         De Hoge Raad oordeelde aldus in HR 14 oktober 1994, NJ 1995,447 (Spaarbank Rivierland/Gispen
q.q.), HR 16 juni 1995, NJ 1996, 508 (Ontvanger/Rabobank IJmuiden), HR 19 september 1997,
NJ 1998,689 (Verhagen q.q./INB), HR 1 9 december 1997, NJ 1998,690(Zuidgeest/Furness),HR
20 juni  1997, NJ 1998,362 (Wagemakers q.q./Rabobank Roosendaal), HR 20 september 2002,
RvdW 2002,145 (Mulder q.q./Rabobank Alphen). Deze jurisprudentie geldt voor zowel de cessie
als verpanding van vorderingen. In zijn arrest d.d. 20 september 2002, NJ 2002, 610 (ING/Muller
q.q.) oordeelde de Hoge Raad dat dit uitgangspunt ook geldt met betrekking tot de verpanding van
auteursrechten op software. Zieoverdeze jurisprudentie Struycken 1998, p. 427,dediscussie tussen
Kortmann en Faber en Struycken in WPNR 6314. 6366 en 6374, Verhagen en Rongen 2000, p.
85, Pitio/Reehuis, Heisterkamp nr. 117 en nr. 261, Verdaas 2001, p. 223-224, Verdaas 2002, p.
791-792, Asser-Mijnssen Goederenrecht III nr. 109aen Westrik 2003, p. 126.

60     Vgl. HR 21 december 2001, NJ 2001, 662 (SOBI/Hurks) waarin de Hoge Raad met betrekking
tot de cessie tot een vergelijkbaar oordeel kwam.

61      Westrik 2003, p. 127.
62     Zie zijn arrest d.d. 20 september 2002, NJ 2002,610 (ING/Muller q.q.) r.0.4 en 5. Zie hierover

Verdaas 2002, p. 793. Zie met betrekking tot openbare verpanding HR 21 april  1995, NJ  1996,
652 (Eemswater Beheer/Curatoren Capcan Beheer) waar de Hoge Raad oordeelde dat niet alleen
van belang is 'hoe de overeenkomst tussen pandgever en pandnemer, wat het beoogde object van
de verpanding betreft, redelijkerwijs dient te worden uitgelegd, maar ook hoe degene aan wie de
vereiste kennisgeving wordt gedaan, die overeenkomst redelijkerwijs heeft behoren te begrijpen'.
Zie met betrekking tot cessie HR  16 mei 2003, RvdW 2003, 95 (De Liser de Morsain/Rabobank
Den Haag) en Verhagen en Rongen 2000, p. 88-92 met betrekking tot de situatie voor dit arrest.
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van de Haviltex-methode.63 Het komt derhalve aan op de zin die partijen in de
gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen
mochtentoekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaarmochten
verwachten.64 Dat het pandrecht jegens derden kan worden ingeroepen maakt dit
niet anders.6S Bij onduidelijkheden in de akte zijn de onderlinge relatie van
zekerheidsgever en zekerheidsnemer, hetgeen zij zijn overeengekomen en de
administratie van de zekerheidsgever doorslaggevend.

Het bepaaldheidsvereiste is de belangrijkste grens die ons recht stelt aan de
mogelijkheid om zekerheidsrechten te vestigen op toekomstig vermogen en dus
aan de omvang van zekerheidsrechten. Deze eis lijkt, mede gezien dejurisprudentie
van de Hoge Raad, met name teberusten ophet feitdat duidelijk moetzijnop welke

goederen de zekerheidsrechten rusten. Struycken noemt dit de identificatiefunctie
van hetbepaaldheidsvereiste.66 Zowel tussen zekerheidsgever en zekerheidsnemer

(interne dimensie) als jegens derden (externe dimensie) moet kenbaar zijn welke

goederen het object zijn van het desbetre ffende goederenrechtelijke recht en wie
de rechthebbende is.67 De grens die aan de omvang van zekerheidsrechten wordt
gesteld wordt in de traditionele benadering dus beantwoord aan de hand van
gezichtspunten die rechtstreeks voortvloeien uit de goederenrechtelijke aard van
het zekerheidsrecht.

Struycken verdedigt echter dat het bepaaldheidsvereiste niet slechts dient
ter identificatie van object en rechthebbende, maar tevens een beschermingsfunctie
heeft.68 Het eisen van een behoorlijke mate van bepaaldheid zoude zekerheidsgever
kunnen behoeden voor ondoordachte transacties en hem een zekerbestaansniveau

garanderen. Het zou bovendien de overige crediteuren van de zekerheidsgever
beschermen tegen grootschalige aantasting van het voor hen beschikbare

verhaalsvermogen. Wanneer een specifieke omschrijving van het zekerheidsobject
in de akte op grond van het bepaaldheidsvereiste noodzakelijk zou zijn, zijn
generieke zekerheidsrechten immers niet, o f in mindere mate, mogelijk. Dit brengt
een nieuw element in de vraag naar de omvang van zekerheidsrechten. Het zou
betekenen dat niet slechts het goederenrechtelijke karakter van zekerheidsrechten
een rol speelt, maar dat ook een plaats is weggelegd voor de belangen van de

63 Zie hierover r.0.4.2 en 4.3 van het arrest ING/Muller q.q
64     HR 13 maart 1981,NJ 1981,635 (Haviltex).
65 Dit gegeven kan weI een rol spelen bij de uitleg aangezien de verwachtingen van de contracterende

partijen zich mede zullen richten naar de externe werking van het pandrecht, zie Langemeijer in
zijn conclusie voor ING/Muller q.q. onder 2.18.

66     Struycken 1997, p. 134.
67 Parl. Gesch. Boek 3 (inv. 3,5 en 6), p. 1248.
68      Struycken 1997, p. 135-139. Hij noemt dit de 'rechtspolitieke ratio van het bepaaldheidsvereiste

bij vervreemdingen bezwaring', Struycken 1999, p. 581. Zie ook Salomons 1994, p 1263-1264
Anders Kortmann en Faber  1998, p 519, Kortmann en Faber 1999, p. 751 en Verdaas 2001, p
218 en 219. Vg!. ook Van Swaaij 2000. p. 88-89.
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zekerheidsgever en diens overige crediteuren. Ik ben het met Struycken eens dat
deze verandering van perspectief wenselijk is (zie hoofdstuk 3). Ik zet echter wel
mijn vraagtekens bij de wijze waarop hij zulks ' inleest'  in het geldende bepaald-
heidsvereiste.69 Zijn stelling dat het eisen van bepaaldheid bescherming tot doel
heeft, lijkt met name te berusten op het feit dat het effect van toepassing van de
bepaaldheidseis bescherming zoals hiervoor omschreven tot gevolg heeft.'0 De
wenselijkheid van bescherming van de zekerheidsgever en diens crediteuren tegen
onbepaalde vermogensbezwaringen kan naar mijn mening echter niet worden
gegrond op een verwijzing naar het bepaaldheidsvereiste.71 Of een dergelijke
bescherming inderdaad wenselijk is, moet, afhankelijk van de vraag voor wie de
bescherming bedoeld is, worden beoordeeld aan de hand van de verhouding tussen
zekerheidsgever en zekerheidsnemer danwel aan de hand van de verhouding tussen
schuldeisers onderling.72 Wanneer blijkt dat dit zo is, moet worden vastgesteld
ofhet bepaaldheidsvereiste hetjuiste instrument is om dit normatieve oordeel een
plaats te geven in ons systeem.73 Het bepaaldheidsvereiste is niet meer dan een
instrument om normatieve oordelen om te zetten in goederenrechtelijke daden. 74

Het zegt op zichzelf niets over hetgeen in dit kader behoort te zijn. Naar mijn
mening, en die van de Hoge Raad zoals blijkt in de door mij genoemde arresten,
heeft het bepaaldheidsvereiste zoals dit op dit moment in ons reclit geldt vooral
een identificatiefunctie.

69 Struycken lijkt uiteindelijk ook deze mening te zijn toegedaan, zie Struycken 1999, p. 581: 'De
rechtspolitieke ratio van het bepaaldheidsvereiste bij vervreemding en bezwaring is wellicht niet
op het eerste gezicht evident, maar toch goed voorstelbaar (...) De opportuniteit van bescherming
van ieder van de betrokkenen, en eventuele alternatieve instrumenten voor bescherming dienen
bij de verdere ontwikkeling van het bepaaldheidsvereiste in ogenschouw te worden genomen'

70     Zie met name Struycken 1997, p. 135.
71       De auteurs waarnaar Struycken in dit kader verwijst spreken weliswaar over de noodzaak van de

bescherming van de zekerheidsgever en zijn schuldeisers jegens vermogensuitholling als gevolg
van verstrekkende beschikkingen bij voorbaat, zie Struycken 1997, p. 137-138, voemoot 41-45
Zij bevestigen echter geenszins de stelling van Struycken dat het bepaaldheidsvereiste een
beschermingsfunctie heeft

72      Zie over dit laatste hoofdstuk 3.
73 Struycken signaleert overigens wei datmet name de 'gereedschapskist van het verbintenissenrecht'

alternatievebechermingsinstrumenten kan bieden die het bepaaldheidsvereiste kunnen aanvulien,
Struycken 1997, p. 143- 148.

74 Vgl. Reehuis 1989, p. 73,
' Waarde grenslijn wordtgetrokken, zal mede afhangen van het standpunt

dat wordt ingenomen ten aanzien van de vraaghoeverde mogelijkheid van cessiebij voorbaat moet
gaan. Al naar gelang hier een ruimer of enger standpunt wordt ingenomen zal eerder of minder
snel cessie mogelijk worden geacht'.
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5.3 Het vestigen van zekerheidsrechten op toekomstige vorderingen

5.3.1 De grondslageis

Met betrekking tot het vestigen van stille zekerheidsrechten op vorderingen geldt
naast het bepaaldheidsvereiste nog een andere beperking, de grondslageis. Op
toekonistige vorderingen kanblijkens art. 3 :2391id 1 BW slechts een stil pandrecht

gevestigd worden indien deze vordering rechtstreeks voortvloeit uit een reeds
bestaande rechtsverhouding.75 Wanneer in een pandakte gesproken wordt over

een pandrecht op 'alle vorderingen' vallen daaronder dus slechts die vorderingen
die ophet moment van verpanding reedsbestonden, danwel voortvloeiden uit een
dan reeds bestaande rechtsverhouding.

Degrondslageis goldreeds onderoud recht. In 1933 oordeelde de Hoge Raad
dat het slechts mogelijk is bestaande vorderingen over te dragen en dat vorderingen
die rechtstreeks voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding als bestaande
vorderingen te kwalificeren zijn.76 Deze beperking wordt wel verklaard aan de
hand van het bepaaldheidsvereiste. Scholten stelt in zijn noot bij dit arrest dat de
grondslageis slechts gegrond kan worden op het verlangen al te onzekere
toekonistige mogelijkheden van de overdracht uit te sluiten. Een vordering die
wellicht ooit in de toekomst zou kunnen ontstaan is, met andere woorden, te weinig
concreet om het onderwerp van een goederenreclitelijke beschikkingshandeling
te kunnen zijn. Het bestaan van een rechtsverhouding waaruit de vordering
voortvloeit maakt het ontstaan en de inhoud ervan blijkbaar concreet genoeg.

Uiteindelijk bevestigt de Hoge Raad in het arrest 'Solleveld' dat de grondslageis
voortvloeit uit het bepaaldheidsvereiste.77 De Hoge Raad oordeelde dat de
overdracht van toekomstige vorderingen mogelijk is, mits deze vorderingen
voldoende zijn bepaald. Een toekomstige vordering is volgens dit college voldoende

bepaald indien deze voortvloeit uit een reeds bestaande rechtsverhouding.
Meijers heeft de grondslageis in eerste instantie niet gehandhaafd in het

ontwerp NBW. Hij stelde in het kader van art. 3:97 BW - de algemene wettelijke
basis voorbeschikkingenbij voorbaat -dathetin eenconcreet geval aan de rechter
is om vast te stellen of aan de eis van voldoende bepaaldheid is voldaan.78 Het
criterium is alsnog in de wet opgenonien om een aansluiting met de bepalingen

75     In het kader van een openbaar pandrecht (art 3-236 lid 2 jo. art 3.98 en 194 BW) wordt de
grondslag-eis niet expliciet gesteld. Het feit dat in verband met de vereiste mededeling de
(toekomstige) debiteur bekend moet zijn, impliceert echter de aanwezigheid van een bestaande

rechtsverhouding, zie par. 5.3.2 hierna
76     HR 29 december 1933, NJ 1934,343 (Fijn van Draat).
77      HR 24 oktober 1980, NJ 1981,265 (Solleveld). Dit arrest wordt wei gezien als een anticipatie op

dehetnieuw BW waarin het beschikken over toekomstige vorderingen uitdrukkeliJk mogelijkzou
worden geacht.

78 ParL Gesch. Boek 3, p. 402. Zie in dezel fde zin Scholten in zijn noot bij het arrest Fijn van Draat.
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over derdenbeslag te bewerkstelligen. Derdenbeslag op toekomstige vorderingen
is op grond van art. 475 lid 1 Rv slechts mogelijk wanneerde betreffende vordering
rechtstreeks voortvloeit uit een reeds bestaande rechtsverhouding:9 De wetgever
overwoog in dit kader dat de onbeperkte mogelijkheid om een stil pandrecht te
vestigen ten koste zou gaan van derde-schuldeisers die in de praktijk in belangrijke
mate op derdenbeslag zijn aangewezen.80 Hoewel de directe reden voor invoering
van de grondslageis dus van praktische aard is en wordt gerelateerd aan de belangen
van derden, blijft de link methetbepaaldheidsvereiste naarmijn mening aanwezig.

8I

De beperkingen die onder oud recht werden gesteld aan de cessie van toekomstige
vorderingen - de grondslageis - golden immers in gelijke mate en op dezelfde
gronden voor de beslagmogelijkheid.82 Het bepaaldheidsvereiste stelt dus met
betrekking tot het vestigen van stil pandrecht op toekomstige vorderingen nog
nadere eisen ten opzichte van hetgeen op grond hiervan in zijn algemeenheid geldt
met betrekking tot goederenrechtelijke beschikkingshandelingen (zie par. 5.2).
Deze nadere eisen vloeien echter niet voort uit de identificatiefunctie. In verband
met de identificeerbaarheid van de verpande vorderingen is, gezien de in paragraaf
5.2 behandeldejurisprudentie, niet vereist dat de vorderingen voortvloeien uit een
op het moment van de verpanding reeds bestaande rechtsverhouding. Voldoende
is dat achteraf kan worden vastgesteld om welke vorderingen het gaat. De
grondslageis hangt naar mijn mening nauw samen de beschermingsfunctie die aan
het bepaaldheidsvereiste gegeven kan worden. De wetgever heeft uitdrukkelijk
overwogen dat schuldeisers beschermd moeten worden tegen een al te vergaande
greep van de gesecureerde crediteur op het beschikbare verhaalsvermogen en heeft
dit normatieve oordeel door middel van de grondslageis - en dus het bepaaldheids-
vereiste - een plaats gegeven in ons systeem. Deze bescherming is overigens
marginaal.83 De beslagmogelijkheden van deze crediteuren beperken zich immers

79       Deze eis gold op grond van de jurisprudentie reeds onder oud recht zie HR 25 februari  1932, NJ
1932,101 (Ontvanger/Schermer).

80 Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1337. Zie Van der Kwaak 1990, p. 115-119 over het
onderscheid tussen beslag en cessie, overdracht en verpanding in dit verband.

81         Zo ook Struycken  1999, p. 579. Anders Van Swaaij  2000, p. 90. Verhagen en Rongen 2000, p.
57 en Westrik 2003, p. 126 zijn van mening dat de de grondslag-eis, net als art. 35 lid 2 Fw, een
uitwerking is van het beginsel van de paritas creditorum in de zin van het beschermen van de
verhaalsbelangen van de overige schuldeisers.

82     Meijers 1920, p. 159.
83      Westrik 2003, p. 126-127 pleit op grond hiervan voor afschaffing van de grondslageis. De ratio

van deze eis - bescherming van crediteuren - vormt een te lichte fundering ervan nu op grond van
het  bepaaldheidsvereiste een ruimere mogelijkheid tot verpanding lijkt te bestaan.   Zie  over
afschaffing van de grondslageis ook Damkot en Verdaas 2003, p. 8. Zij zijn - naast veel andere
argumenten - van mening dat voor bescherming van crediteuren betere remedies bestaan zoals de
actio Pauliana en de actie uithoofde van onrechtmatige daad (zie p. 6). Zie ook Rongen en Verhagen
2003, p. 693 en Verdaas 2003 (WPNR), p. 669-670. De wetgever stelt naar aanleiding van de
opmerkingen van Rongen en Verhagen en van Verdaas over wetsvoorstel 28 878 BW dat de conclusie
dat de beperking van art. 3:239 lid 1 BW slechts een beperkte bescherming biedt juist is, maar dat
dat geen reden is die bescherming geheel af te schaffen, Nota naar aanleiding van het verslag, p.
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tot de relatief toekomstige vorderingen van de debiteur - beslag op absoluut
toekomstige vorderingen is op grond van art. 475 Rv niet mogelijk - welke

doorgaans reeds bij voorbaat zijn verpand. Dit maakt dat slechts vorderingen die
voortvloeien uit een rechtsverhouding die is ontstaan na de laatste verpanding
(pandakte) ten behoeve van die ene schuldeiser onder het beslag vallen.

5.3.2 Openbare verpanding en tessie van vorderingen

Met betrekking tot openbare verpanding en cessie van vorderingen is de grondslag-
eis niet in de wet opgenomen.84 De regel dat stille verpanding van vorderingen
slechts mogelijk is indien de vorderingen bestaan danwel voortvloeien uit een reeds

bestaande rechtsverhouding, is een toepassing van het bepaaldheidsvereiste die

is ingegeven door de wens de overige schuldeisers van de zekerheidsgever te
beschermen tegen een al te vergaande greep van de zekerheidsnemer op het

verhaalsvermogen. Het mededelingsvereiste maaktdateen dergelijke bescherming
in geval van openbare verpanding en cessie reeds aanwezig is. Het feit dat de
debiteur van de over te dragen of de te verpanden vordering bekend moet zijn,
heeft tot gevolg dat een zekere mate van bepaaldheid aanwezig is.85 Voor een

daadwerkelijke mededeling is vereist dat sprake is van een vermoedelijke debiteur
aan wie een serieuze mededeling met betrekking tot een reeds te concretiseren
vordering kan worden gedaan.86 Men kan er niet van uit gaan dat de debiteur

rekening houdt met mededelingen van cessie of verpanding die worden gedaan

voordat hij op de hoogte was van het bestaan van de vordering en zelfs voordat
hij de toekomstige schuldeiser kende.87 De vereiste mededeling impliceert dus
dat de rechtsverhouding waaruit de vordering zal voortvloeien op het moment van
cessie reeds bestaat.88 Het is denkbaar dat de toekomstige schuldenaar al wel bekend

is, maar de rechtsverhouding nog nietbestaat.89 Het is dus in ruiniere mate mogelijk
toekomstige vordenngen openbaar te verpanden en te cederen dan stil te verpanden.

De grondslageis geldt hierniet.90 Hieris ook geen reden toe aangezien de vereiste

mededeling de overige schuldeisers voldoende bescherming biedt tegen een al

9 (wetsvoorstel 28 878 nr. 5)
84 Zie metbetrekking tot cessie wetsvoorstel 28 878 waarin wordt voorgesteld het mededelingsvereiste

bij cessie te vervangen door de grondslag-eis.
85    Reehuis 1989, p. 82.
86     Vgl. Van Swaaij 2000, p. 81-82. Zie ook Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3,5 en 6), p. 1248.
87 Van Swaaij 2000, p. 81. In dezelfde zin Meijers 1920, p. 159 en Reehuis 1989, p. 81.
88 Parl. Gesch. boek 3. p. 397. Zie Reehuis 1989, p. 82, Pitio/Reehuis, Heisterkamp nr. 319.
89     Ook in de Parl. Gesch. wordt hierop gewezen, Parl. Gesch. boek 3, p. 397.
90 Parl. Gesch. boek 3 (Inv  3,5 en 6), p. 1337-1338. Zie ook Verhagen en Rongen 2000, p. 86-87,

Kortmann en Faber  1999, p  752.
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te vergaande greep van de zekerheidsnemer op het verhaalsvermogen." Met
betrekking tot cessie geldtbovendien nog dat er vooreen dergelijke bescherming
uberhaupt geen reden is aangezien in ons recht vanwege het fiduciaverbod (art.
3:841id 3 BW) door middel van cessie geen zekerheidsrechten in het leven geroepen
kunnen worden. Om deze reden moet de regeling van cessie los worden gezien
van de regeling van de verpanding van vorderingen.92 Het mededelingsvereiste
bij cessie vervult slechts een functie in het verkrijgen van zekerheid met betrekking
tot de vraag of en wanneer een vordering is overgedragen (identificatie). 93

Bij de tweede kamer is een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot het
mededelingsvereiste bij cessie.94 Voorgesteld wordt om naast de constructie waarbij
mededeling een constitutief vereiste is, een tweede vorm van cessie in de wet op
te nemen waarbij mededeling niet noodzakelijk is voor een rechtsgeldige cessie.
De reden hiervoor is voornamelijk gelegen in de problemen die het mededelingsver-
eiste oplevert voor de financieringspraktijk, bijvoorbeeld in verband met factoring
en securitisation.95 De levering geschiedt in het voorstel door middel van een
authentieke ofonderhandse geregistreerde akte. De debiteur van de vordering wordt
beschermd tegen onbekendheid met de levering doordat de levering niet aan hem
kan worden tegengeworpen zolang deze hem niet is medegedeeld. De stille cessie
is slechts mogelijk met betrekking tot vorderingen die ten tijde van de cessie reeds
bestaan danwel voortvloeien uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding. Het
gevolg hiervan is dat ten aanzien van de cedeerbaarheid van vorderingen vrijwel
geen verandering wordt aangebracht. De grondslageis is in dit verband, zo bleek

91 Anders Reehuis 1987, p 287 en Reehuis 1989, p. 83-85. Reehuis is van meningdat grondslag-eis
rechtstreeks voortvloeit uit het bepaaldheidsvereiste en dus geldt voor alle beschikkingen over
toekomstige vorderingen, ongeachtof zulksal dan nietuitdrukkelijk in het BW isopgenomen. Zie
in dezel fde zin Struycken 1999, p. 579. Dit zou waar zijn indien de grondslageis zou voortvloeien
uitdeidentificatiefunctie van zekerheidsrecht. Ikhebinpar. 5.3.1 aangetoonddatditniethet geval
is en dus gaat de redenering van Reehuis niet op. In het kader van de identificatie is gezien de
jurisprudentie van de Hoge Raad voldoende dat achteraf kan worden vastgesteld om welke
vorderingen het gaat, zie met betrekking tot cessie uitdrukkelijk HR 16 juni 1995, NJ 1996, 508
(Ontvanger/Rabobank IJmuiden). Vgl. ook Kortmann en Faber  1999. p. 752.

92 Parl. Gesch. boek 3, p. 755-756.
93 Parl Gesch. boek 3, p. 396. Zie hierover Van Swaaij 2000, p. 8 l en Rongen en Verhagen 2003,

p. 682.
94       Kamerstukken 11 2002/03,28878, nrs. 1-2 (wetsvoorstel), nr. 3 (Memorie van Toelichting), A (advies

Raad van State), nr. 4 (Verslag), nr. 5 (Nota naar aanleiding van het Verslag), nr. 6 (Nota van
wijziging). Zie over dit voorstel het themanummer van WPNR (6546) over dit onderwerp met
bijdragen van Zwalve, Verdaas, Salomons, Van Erp en Rongen en Verhagen en de reactie van de
wetgever op de in dit nummer geuite kritiek op het voorstel in de Nota naar aanleiding van het
Verslag. In verband met het onderwerp van deze studie - de omvang van zekerheidsrechten - ga

ikin hetnavolgendeslechts inophet feitdat voorstille cessie de grondslageis geldt. Voorde andere
elementen van het voorstel verwiJs ik naar het WPNR themanummer en de Nota naar aanleiding
van het Verslag

95      Zie de Memorie van Toelichting, met name onderdeel 11, III en IV. Verhagen en Rongen 2000, p.
32 hebben eerder voor het gelijk trekken van het stelsel van art. 3:94 BW met dat van art. 3-239

BW gepleit. In hun bijdrage aan het WPNR themanummer lijken zij hierop terug te komen, zie
p 693. Zie noot 89.

29



Hoofdstuk 2

hiervoor, slechts iets strenger dan het mededelingsvereiste. De reden voor het
opnemen van de grondslageis is dat daarmee wordt aangesloten bij hetgeen geldt
met betrekking tot het beslag leggen op en stil verpanden van vorderingen. 96

Volgens de wetgever berust het verschil tussen de cessie en verpanding met
mededeling en de stille cessie en verpanding op een afweging van belangen. Bij
de tweede categorie zou het gevaar voor 'verrassingen' voor de schuldenaar of
voor derden groter zijn en dit zou iii het bijzonder bezwaarlijk zijn wanneer de
stille cessie of verpanding betrekking heeft op toekomstige vorderingen die niet
voortvloeien uit een reeds bestaande rechtsverhouding en dus moet die mogelijkheid
worden uitgesloten. Deze redenering snijdt, gezien hetgeen ik hiervoor heb
opgemerkt, geen hout. Het mededelingsvereiste bij cessie vervult - anders dan in

geval van openbare verpanding - geen beschermingsfunctie en een dergelijke
bescherming is ook niet noodzakelijk. Het schrappen van dit vereiste hoeft dan
ook niet gepaard te gaan met het opnemen van een andere regel met het oog op

deze bescherming.
97

6             Deomvang van zekerheidsrechten: de gesecureerde vorderingen

6.1 Vorderingsgebondenheid en accessoriteit

De omvang van het zekerheidsrecht is afhankelijk van de omvang van de
gesecureerde vorderingen in die zin dat de zekerheidsnemer zich slechts op de
verbonden goederen kan verhalen voor het bedrag van de gesecureerde vorderingen.
Hierin onderscheiden zekerheidsrecliten zich van eigendom.98 Eigendom is een
zel fstandig recht en niet, zoals een zekerheidsrecht, gebonden aan een vordering
tot zekerheid waarvan het dient. Dit heeft tot gevolg dat slechts de omvang van
het object bepalend is voor de omvang van het eigendomsrecht. Bij zekerheidsrech-
ten wordt de omvang van het recht van de zekerheidsnemer niet slechts begrensd
door de omvang van het object, maar ook door de omvang van de gesecureerde
vorderingen.

De vorderingsgebondenheid van de beperkte zekerheidsrechten komt tot
uitdrukking in het accessoriteitsbeginsel (art. 3:7 en 3:82 BW). Accessoriteit
betekent dat de toestand van de gesecureerde vordering(en) direct van invloed is
op de toestand van het zekerheidsrecht en is een juridisch-technische uitwerking

96     Nota naar aanleiding van het Verslag p. 8 (28 878 nr. 5).
97        Westrik 2003, p. 128 is dezel fde mening toegedaan. Dit sluit aan bij zijn pleidooi voor a fschaffing

van de met betrekking tot stille verpanding geldende grondslageis. Zie noot 78.
98 Dit element is ook van belang in het onderscheid tussen zekerheidsrechten en genotsrechten, vgl.

Suyling V, nr. 460. Overigens gaat dit niet op in geval van eigendom tot zekerheid. Hoewel de
zekerheidsnemer de volledige eigendom heeft, is hij hiertoe slechts gerechtigd tot het bedrag van
zijn vorderingen. zie HR 3 januari  194 1,NJ 1941,671 (Hazerswoude/Los).
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van de verbondenheid tussen beide.99 Dit heeft gevolgen voor de situatie waarin
de gesecureerde vordering wordt overgedragen. Het met zekerheidstelling beoogde
doel rechtvaardigt dat de zekerheidsrechten in handen zijn van de crediteur van
de gesecureerde vordering. Aldus volgen zekerheidsrechten in beginsel de vordering
wanneer deze wordt overgedragen (art. 3.82 en 6: 142 BW):00 Aangezien dit voor
de omvang van zekerheden van weinigbelang is, laat ik ditonderwerp hier verder
rusten.

Van groter belang zijn de gevolgen van het bestaan (danwel tenietgaan) van
de gesecureerde vordering voorde omvang van het zekerheidsrecht. De zekerheids-
nemer is zoals gezegd met betrekking tot de verbonden goederen slechts gerechtigd
tot het bedrag van zijn vorderingen. Dit betekent in de eerste plaats dat wanneer
de gesecureerde vordering(en) worden voldaan en dus hetmet de zekerheidstelling
beoogde doel is bereikt, het zekerheidsrecht van rechtswege ophoudt te bestaan
en de verbonden goederen onbelast in het vermogen van de zekerheidsgever
vallen.'0' Het tweede gevolg van de vorderingsgebondenheid is dat het 'executie-
overschot toekomt aan de zekerheidsgever. '01 Ook tijdens het bestaan van het,102

zekerheidsrecht werkt de omvang van de gezekerde vorderingen door in de omvang
van het zekerheidsrecht. Het uitgangspunt is dat een zekerheidsrecht ondeelbaar
is (art. 3:230 BW). Dit betekent dat wanneer de vorderingen 100 bedragen en de
waarde van het verbonden goed is 500, het zekerheidsrecht op het gehele goed
blijft rusten. Het feit dat de omvang van de gezekerde vorderingen 100 is, maakt
dat er een 'overschot' van 400 in het zekerheidsobject zit. Het 'overschot' kan
de zekerheidsgever aanwenden, bijvoorbeeld door er een tweede beperkt
zekerheidsrecht op te vestigen:04 Overigens kan de zekerheidsgever ook als er

99       Pitlo 1942, p. 334. De Duitse rechtsgeleerde Westermann omschrijft het zeer treffend: 'Dass das
Pfandrecht der Forderung folgt, ist ein interessengemasser rechtstechnischer Ausdruck des
wirtschaftlichenVerhaimisses vor Forderung und Pfandrecht', Westermann 1998, p. 890.

100 De zogenaamde 'bankzekerheden' - zekerheidsrechten die dienen tersecureringvan alle bestaande
en toekomstige vorderingen uit welke hoofde ook - worden vermoed niet-overdraagbaar te zijn
Dit wordt gebaseerd op HR 14 april  1927, NJ  1927, 763 (Bodengravensche  Bank) en  HR  16
september 1988, NJ 1989,16 (Balkema). Zie hierover onder andere Vranken 2000 (Yin-Yang),
Van den Heuvel 2001 (Insolad bundel)en Timmermans 2003, allen met veel verdere verwijzingen.

101 Zieart.3-7 B W. Zieook Goederenrecht(Rank-Berenschot)nr. 512 en Pitlo/Reehuis, Heisterkamp
nr. 749.

102    Van een overschot is sprake wanneer de opbrengst van de executie groter is dan de omvang van
de gezekerde vordering.

103   Zie art. 3:253 BW en art. 3:270 BW. Ook het toeeigeningsverbod, art. 3:235 BW, kan als een
toepassing hiervan worden :ezien. Wanneer de zekerheidsnemer het verbonden goed zou mogen
behouden zou de wanbetaling van de schuldenaar de zekerheidsnemer tot voordeel strekken aangezien
de waarde van het verbonden goed kan uitstijgen boven de hoogte van de vordering, Goederenrecht
(Rank-Berenschot) nr 519 en Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr. 758.

104     Dit is in de praktijk nietaltijd een reele optie aangezien de omvang van de gesecureerde vorderingen
kan fluctueren, zie paragraaf 6.2, en dus niet vaststaat wat de 'overwaarde' in het zekerheidsobject
is Het risico bestaat dat het tweede pandrecht uiteindeliJk waardeloos blijkt te zijn aangezien de
hoogte van de vorderingen van de eerste pandhouder de waarde van het zekerheidsobject blijkt
te overstijgen. Zie over deze problematiek Beuving en Tjittes  1998 en Van den Heuvel 2001
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geen sprake is van een'overschot', een tweede zekerheidsrecht vestigen. Dit heeft
echter weinig waarde zolang de vorderingen van de eerste zekerheidsnemer groter
of gelijk zijn aan de waarde van het zekerheidsobject.

6.2 Securering van toekomstige vorderingen

In het kader van de bancaire financiering is de securering van toekomstige
vorderingen van belang. De bank wil reeds bij aanvang van de kredietrelatie al
hetgeen zij te vorderen heeft en in de toekomst zal hebben onder de dekking van
het zekerheidsrecht brengen. Binnen de kredietrelatie zullen in de toekomst
vorderingen tenietgaan - bijvoorbeeld door aflossing - en nieuwe vorderingen
ontstaan. Door deze toekomstige vorderingen bij voorbaat onder de dekking van
het zekerheidsrecht te brengen, wordt voorkomen dat met het tenietgaan van de
vorderingen, ook het zekerheidsrecht tenietgaat en dat, als gevolg daarvan, op het
moment dat de nieuwe vorderingen ontstaan, nieuwe zekerheidsrechten moeten
worden gevestigd. Dit zou immers het risico met zich brengen dat inmiddels
zekerheidsrechten - of andere rechten - van anderen zijn gevestigd, die in rang
boven het nieuwe zekerheidsrecht van de bank gaan.

105

Onder oud recht was lang onzeker ofsecurering van toekomstige vorderingen
mogelijk is. Aanleiding voor deze onzekerheid was de hiervoor behandelde

afhankelijkheid van zekerheidsrechten. Op grond daarvan zou een zekerheidsrecht
slechts denkbaar zijn indien de vordering tot zekerheid waarvan het recht dient,
reeds bestaat. 106 In 1953 oordeelde de Hoge Raad'07 dat een hypotheek gevestigd
kan worden ter securering van toekomstige vorderingen. Sindsdien wordt algemeen
aangenomen dat liet afhankelijke karakter van zekerheidsrechten de securering
van toekomstige vorderingen  niet  in  de weg staat.'08 Vereist  is  wel  dat  de

gesecureerde vorderingen voldoende bepaalbaar zijn (art.  3:231  BW).
De securering van toekomstige vorderingen kan onduidelijkheid met

betrekking tot de omvang van het zekerheidsrecht tot gevolg hebben. Het is immers

niet duidelijk wat op het moment van uitwinning de omvang van de vorderingen
van de zekerheidsnemer is.'°  Voldoende is een zodanige aanduiding dat op het
moment van executie aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke

105 Zekerheidsrechten nemen Tang naar het tijdstip van vestiging en niet het tijdstip van ontstaan van
de (toekomstige) vordering, vgl. Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr. 753.

106 Vgl Reehuis 1987, p. 76.
107    HR 30 januari 1953, NJ 1953, 578 (Doyer & Kali'f).
108   Stein 1988, p. 34-39. Zieart. 3:231 BW waarin dit uitdrukkelijk is bepaaid.
109 Dit probleem speelt met name bij zekerheidsrechten die strekken tot zekerheid van toekomstige

vorderingen aangezien deze slechts generiek - dus in algemene bewoordingen - kunnen worden
omschreven, vgl. Suyling V, nr. 468.
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vordering het gaat."o De wetgever sluit hiermee aan bij de onder het oude recht
ontwikkelde rechtspraak. In zijn arrest d.d. 30 januari 1953,NJ 1953,578 (Doyer
& Kalff) oordeelde de Hoge Raad dat indien blijkt dat zekerheid wordt verleend
voor al hetgeen de bank uit welke hoofde ook te eniger tijd van haar client te
vorderen heeft ofzal hebben, te zijner tijd aan de hand van de overeenkomst moet
kunnen worden vastgesteld tot zekerheid van welke schulden het zekerheidsrecht
dient en aldus aan de eis van voldoende bepaaldheid is voldaan. Het gaat om de
vraag ofuiteindelijk kan worden vastgesteld tot zekerheid van welke vorderingen
het recht strekt."' Dit betekent dat, net als in verband met vaststelling van het object
van het zekerheidsrecht, de zekerheidsnemer op het moment dat hij zijn rechten
wil gaan uitoefenen moet aantonen dat hij een opeisbare vordering op de
zekerheidsgever heeft en dat het de bedoeling van partijen was het zekerheidsrecht
ter securering van deze vordering te laten dienen: 12 In het kader van de bancaire

financiering wordt doorgaans overeengekomen dat de boekhouding van de
zekerheidsnemerdoorslaggevend is bij de vaststelling van de door het zekerheids-
recht gedekte vorderingen (boekenclausule): 13 Ookhier staat dus de identificatie-
functie van het bepaaldheidsvereiste centraal. Het is logisch dat dit vereiste aan

de omschrijving van de gesecureerde vorderingen dezelfde eisen stelt als aan de
omschrijving van het zekerheidsobject.'14 Beide zijn immers bepalend voor het
goederenrechtelijke recht van de zekerheidsnemer. De met betrekking tot de stille
verpanding van vorderingen geldende grondslageis geldt hier naar mijn mening
niet."SDe ratio van de grondslageis is, zo bleek in paragraaf5.3, met name gelegen

in de bescherming van schuldeisers tegen een vergaande greep van de zekerheidsne-

mer op het vermogen van de schuldenaar. In het geldende recht speelt de
bescherming van schuldeisers met betrekking tot de omvang van de gesecureerde
vorderingen echter geen rol. Een dergelijke bescherming van schuldeisers is wel
denkbaar. Het bedrag van de gesecureerde vorderingen begrenst immers de
goederenrechtelijke positie van de zekerheidsnemer ten aanzien van het zekerheids-

object. Hier doen zich dezelfde problemen voor als met betrekking tot de omvang
van het zekerheidsobject. Hoe meer vorderingen onder de dekking van het
zekerheidsrecht vallen, des te minder verhaalsvermogen voor de overige
schuldeisers beschikbaar is. Dit is des te meer het geval wanneer er bovendien
sprake is van een omvangrijk zekerheidsobject. Ook de onduidelijkheid met

110 Parl. Gesch, Boek 3, p. 737. Of in een bepaald gevai aan deze eis is voldaan, is blijkens de
wetsgeschiedenis aan de rechter ter beoordeling overgelaten.

111 Vgl. Houwing in ziJn noot onder genoemd arrest.

112 Zie par. 5.2.

113 Vgl. Rank-Berenschot (Goederenrecht) nr. 418.

114     Anders Pitio/Reehuis, Heisterkamp nr. 752. Reehuis is van meningdat de vraagnaarde bepaaldheid
van de gesecureerde vorderingen, anders dan die naar de bepaaldheid van het zekerheidsobject,
van verbintenisrechtelijke aard is. Op grond hiervan zouden de toepasselijke maatstaven verschillen.

1 I 5 Anders, overigens zonder daarvoor argumenten te noemen, Dalhuisen 2003, p. 5 en p  83
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betrekking tot de uiteindelijke omvang van de gesecureerde vorderingen is

problematisch. Voor de betrokkenen is niet duidelijk in welke mate het zekerheids-

object isbelastten gunste van de zekerheidsnemer. Hetzekerheidsrecht krijgteen
eeuwigdurend karakter, aangezien altijd de kans aanwezig is dat in de toekomst
nieuwe vorderingen ontstaan:16 In het verleden heeft Eggens zich, in navolging
van Scholten, de vraag gesteld of het wel redelijk is dat de houder van het
zekerheidsrecht automatisch zekerheid zal hebben voor alle vorderingen die hij
in de toekomst op de zekerheidsgever zal verkrijgen, ongeacht uit welke hoofde
deze ontstaan.1 17 Hij is van mening dat dit niet zo is en pleit ervoor de reikwijdte

van het zekerheidsrecht in deze te beperken tot vorderingen die voortvloeien uit
'speciaal aangeduide rechtsbetrekkingen (oorzaken)'. De opvatting van Eggens
heeft in ons recht echter geen navolging gevonden. De oorzaak van vorderingen
is niet van belang voor de vraag of zij onder de dekking van het zekerheidsrecht
vallen. I 18

Metbetrekking tot hypotlieek worden aan de omschrijving van de gesecureerde
vorderingen strengere eisen gesteld dan bij pandrecht het geval is. Art. 3: 260 lid
1 BW eist dat het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het goed
kan worden verhaald moet worden vermeld."9 Hierdoor zijn derden - potentiele
kopers en schuldeisers - eenvoudig in staat te achterhalen voor welk bedrag het
goed maximaal is verbonden: 10 Het belang van derden eist, dat zij kunnen nagaan

121in hoever:re de aan hun schuldenaar toebehorende registergoederen bezwaard zijn.
Deze eis hangt nauw samen met de voor het beschikken over registergoederen
vereiste publiciteit. Iedere vervreemding en bezwaring van registergoederen moet
worden ingeschreven in een voor derden toegankelijk register. Het feit dat ons
systeem eist dat derden zich op de lioogte kunnen stellen van de rechtstoestand
van een registergoed, maakt dat de mate waarin dat goed met zekerheden is belast
kenbaar moet zijn. Pandrechten worden daarentegen gekenmerkt door een gebrek
aan publiciteit, hetgeen tot gevolg heeft dat derden slechts met behulp van
informatie van zekerheidsgever ofzekerheidsnemerop de hoogte kunnen geraken
van (de omvang van) het pandrecht. Het belang van derden levert dan ook geen
valide argument op voor het eisen van de vermelding van een maximumbedrag
in de pandakte. De belangen van derden komen meer tot uitdrukking door de aan

116 Vgl. Eggens 1936, p. 6.
117 Eggens 1936, p. 6-7. Asser-Scholten, p. 447.
118 Hetis bijvoorbeeld in beginsel mogelijk dat de zekerheidsnemer van een willekeurige derde

overgenomen vorderingen onder de dekking van het zekerheidsrecht brengt. Dit is slechts anders
ingeval van door de zekerheidsnemer van een derde overgenomen vorderingen, terwijl hij wist dat
het faillissement van de schuldenaar was te verwachten. Zie hierna par. 7.3.

119 7.ie ook art. 24 lid 2 sub a Kadasterwet.

120 Pitlo/Reehuis. Heisterkamp nr. 842.
121 Asser-Van Velten Goederenrecht III nr. 202. Vgl. H R 16 j um 2000, NJ 2000,534 (Nedship/Oderkerk

qq)
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hypotheek verbonden publiciteit dan door het opnemen van een maximumbedrag
in de akte. Wanneer zekerheidsrechten zijn omgeven met een grotere mate van
publiciteit, is van belang dat derden aan de akte ofandere in een openbaar register
ingeschreven gegevens voldoende relevante informatie kunnen ontlenen. 122 Dat
deze informatie beschikbaar is zegt bovendien niets over de mate waarin bij de
omvang van het zekerheidsrecht rekening is gehouden met de verhaalsbelangen
van de overige schuldeisers. Het ingeschreven maximumbedrag kan bijvoorbeeld
zo hoog zijn dat voor hen geen verhaalsmogelijkheden overblijven.

7         Zekerheidsrechten en faillissement

7.1 De inhoud van zekerheidsrechten

Het absolute karakter van zekerheidsrechten heeft tot gevolg dat de gesecureerde
crediteur in het faillissement van de debiteur een separatistpositie inneemt en zich
op de verbonden goederen kan verhalen  'als ware er geen faillissement'.123  Dit
uitgangspunt geldt, met name wanneer het doel van de faillissementsprocedure
in het gedrang dreigt te komen, echter niet onverkort.  Er zijn regelingen waarbij,
in het belang van de boedel, de overige schuldeisers en andere betrokkenen, inbreuk
wordt gemaakt op de positie van de separatist. 124 Zo is in 1992 de regeling met
betrekking tot de zogenaamde afkoelingsperiode ingevoerd:25 Op grond van art.
63a Fw kan de rechter-commissaris ofde rechtbank een afkoelingsperiode instellen.
Gedurende deze periode,26 worden de rechten van de gesecureerde crediteur met
betrekking tot goederen die zich in de macht van de curator bevinden, bevroren.
De ratio achter deze regelingen is gelegen in de eventuele voortzetting van de
onderneming.127 De afkoelingsperiode geeft de curator de tijd om vast te stellen
welke goederen tot de boedel behoren en welke goederen hij wil behouden in
verband met de eventuele continuering van de bedrijfsvoering. De Nederlandse
wetgever was voornemens nog een stap verder te zetten en de curator die de
onderneming van de failliet voortzet de bevoegdheid te geven door de afkoelingspe-
node getroffen goederen te gebruiken, verbruiken en vervreemden, indien de failliet

122 De vraag of dit wenselijk is komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 4 van dit boek.
123    Zie par. 3.2 hiervoor.
124     Hoewel van inbreuk op de rechten van de separatist niet gesproken kan worden, vermeld ik in het

kader van de volledigheid hierde bevoegdheid van de curator om de separatist een termijn te stellen
waarbinnen hij zijn rechten moet uitoefenen, art. 58 Fw.

125   Zie over de afkoelingsperiode bijv. S.C.J.J. Kortmann, 'De afl<oelingsperiode van art. 633 Fw
ondoordachte wetgeving', in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Financiering en aansprakelijkheid
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994 p. 149-161.

126    Maximaal 1 maand met een mogelijke verlenging van 1 maand, art. 63a lid 1 en 4 Fw.
127 Parl. Gesch. Wijziging Rv e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6), p. 414. Zie ook HR 16 oktober 1998, NJ 1998,

896 (Van der Hel q.q./Edon) r.0.3.7
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die bevoegdheden v66r faillissement had. 128 In deze regeling waren verscheidene
waarborgen met betrekking tot de positie van de rechthebbende opgenomen,
waaronder een recht op schadevergoeding. Deze uitbreiding faciliteert de
voortzetting van de onderneming door de curator waardoor de kans op een
succesvolle reorganisatie zou worden vergroot.129 Het voorgestelde art. 63b Fw
is inmiddels, naar aanleiding van het Eindrapport van de MDW-werkgroep
Modernisering Faillissementsrecht'30 en de reacties op dit voorstel in de literatuur' 31,
door de wetgever ingetrokken met de bedoeling dit te heroverwegen.

132

De beperkingen van de rechten van de separatist staan los van het goederen-
rechtelijke karakter van zijn recht. Het belang van de boedel en dus van de
gezamenlijke crediteuren is de ratio van deze beperkingen. Het gaat erom een zo
hoog mogelijke opbrengst te realiseren zodat de crediteuren een zo groot mogelijk
percentage van hun vorderingen voldaan zien. Wanneer in dit verband het behoud
van de onderneming vereist is moeten de belangen van individuele schuldeisers
wijken voor de belangen van het collectief.133 Ook maatschappelijke belangen,
zoals het behoud van de onderneming in verband met de werkgelegenheid, kunnen
leiden tot een beperking van de posities van de bij het faillissement betrokken
schuldeisers en dus ook van de gesecureerde crediteur. De Hoge Raad oordeelde
in zijn arrest d.d. 19 april 1996, NJ 1996, 727 (Maclou en Prouvost) dat 'aan de
bij de wijze van beheren en vereffenen van bij de boedel betrokken belangen van
maatschappelijke aard onder omstandigheden voorrang kan toekomen boven die
van de individuele schuldeisers'. Dit arrest zou ertoe kunnen leiden dat een134

curator in een concreetgeval gehouden is tot handelen - bijvoorbeeld een doorstart -

waarbij de goederenrechtelijke rechten van de gesecureerde schuldeiser niet worden
gerespecteerd.

128    Wetsvoorstel 27 244 'Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de
effectiviteit van surstance van betaling en faillissement'. het Ontwerp-artikel 63b. Dit wetsvoorstel
is ingediend in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
(MDW). Zie voor een kritische analyse van dit voorstel Verdaas 2000, p. 1697-1702.

129    Zie de Memorie van Toelichting bij het in de vorige noot genoemde wetsvoorstel, p. 6 en p. 14.
130 Te vinden op www.niinez.nl
131 Zie. naast de reeds genoemde bijdrage van Verdaas, met name Kortmann 2000, p. 26-34.
132     Zie de Nota naar aanleiding van het verslag, 27 244 nr. 5, p. 6 en p. 23 en de Nota van wijziging,

27 244 nr. 6, p. 2. Zie ook het kabinetsstandpunt n.a.v. het MDW-rapport, p. 2 (24 036, nr. 238,
Brief van de Minister van Justitie). De bedoeling is dat dit onderwerp in een later stadium door
de adviescommissie insolventierecht (ingesteld op 3 april 2003) alsnog ter hand zal worden genomen,
zie p. 7 van het kabinetsstandpunt.

133 De inbreuk die in dit kader wordt gemaakt op de rechten van de gesecureerde crediteur is overigens
beperkt. Gedurende de afkoelingsperiode worden deze rechten opgeschort. Daarna is de crediteur

weer vrij zijn bijzondere verhaalsbevoegdheden uit te oefenen.
134 Zie hierover Verstijlen 1998, p. 196 en Snijders 2003, p. 272-275. In zijn arrest d.d. 19 december

2003, RvdW 2004,8 (curatoren Mobell/Interplan) vult de Hoge Raad het Mac lou-criterium nader
in. Het belang van een doelmatige afwikkeling van het faillissement behoort volgens hem niet tot
de zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard en weegt dus niet zwaarder dan het belang
van een individuele schuldeiser.
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De conclusie moet gezien het voorgaande zijn dat met betrekking tot de
bevoegdheden van de zekerheidsnemer de resultaten van het voor de traditionele
benadering kenmerkende uitgangspunt - het absolute karakter van het zekerheids-
recht - in zekere mate wordt gecorrigeerd door hetgeen de belangen van de boedel
en de gezamenlijke crediteuren eisen.

7.1 De omvang van zekerheidsrechten: het zekerheidsobject

Aan beschikkingen bij voorbaat wordt door het faillissement werking ontnomen
met betrekking tot goederen die eerst na het faillissement tot het vermogen van
de zekerheidsgever gaan behoren. Art. 35 lid 2 Fw bepaalt dat goederen die bij
voorbaat zijn geleverd of verpand en eerst na de faillietverklaring door de
schuldenaar worden verkregen, in de boedel vallen. Deze regel leidt tot de
constatering dat de vraag o feen vordering al dan niet bestaat, ondanks het oordeel
van de Hoge Raad in het arrest Solleveld en hetgeen is bepaald in art. 3:97 BW,
toch van belang is voor de vraag of de vordering kan worden vervreemd of
bezwaard. Bepaaldheid alleen is niet voldoende. Om de zekerheidstelling in het
faillissement van de zekerheidsgever effect te laten sorteren moet de vordering
op het moment van faillietverklaring bestaan. 115  Hetzelfde  geldt voor roerende
zaken.

136

Blijkens de wetsgeschiedenis hangt de regel van art. 35 lid 2 Fw nauw samen
met de ruime mogelijkheid van de verpanding van toekomstige goederen die het
nieuwe BW biedt. Dit zou blijkens de MvT bezwaren gaan opleveren 'als het
pandrecht zelfs ten aanzien van na de faillietverklaring door de schuldenaar
verkregen goederen nog werking zou hebben. Deze goederen zouden ten goede

i 137

moeten komen aan de gezamenlijke schuldeisers.138 Dit vloeit tevens voort uithet
fixatiebeginsel in verband met de beschikkingsbevoegdheid van de zekerheidsgever.
Het fixatiebeginsel houdt in dat door het intreden van het faillissement de
rechtspositie van alle bij de boedel betrokkenen onveranderlijk wordt. De
schuldenaar kan na het uitspreken van zijn faillissement geen handelingen meer
verrichten die de boedel raken (art. 23 Fw). Hierdoor wordt voorkomen dat de

135      De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest d.d.  14 juli 2000, NJ 2001, 685 (Lagero) dat art. 35 Fw er
zelfs aan in de weg staat dat de curator door middel van het doen van mededeling de cessie van
een vordering voltooit. Zle hierover kritisch Kortmann in zijn noot bij dit arrest en Vriesendorp
2000, p. 791

136 Deze problematiek doet zich in geval van onroerende zaken niet voor aangezien het niet mogelijk
is daarover bij voorbaat te beschikken, art. 3:260 Jo. 3:98 jo. 3.97 BW.

137 Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3,5 en 6), p. 381. Zie hierover Verhagen en Rongen 2000. p. 56 die menen
dat deoverwegingen van de wetgever in deze metname zien opde vuistloze verpanding van roerende
zaken. Dalhuisen 2003, p 74 noemtditeen ratio van rechtspolitieke aard en dus niet dogmatisch.

138 Vgl. Stein 1972, p. 225 die opmerkt het onaanvaardbaar te vinden dat bv. goederen die in een
bepaaide fabriek na het faillissement van de pandgever worden geproduceerd ondanks de
faillietverklaring onder het zekerheidsrecht van de pandnemer vallen.
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gefailleerde schuldenaar de boedel bindt op een wijze die in strijd is met het doel
van faillissement: de voldoening van de schuldeisers overeenkomstig ieders recht. 139

Voor de vestiging bij voorbaat van een zekerheidsrecht is vereist dat de zekerheids-

gever op het moment dat de goederen hem gaan toebehoren beschikkingsbevoegd
is.140 Ingeval van faillissement is er op grond van art. 23 Fw geen sprake van
beschikkingsbevoegdheid en dus komt er geen geldig pandrecht tot stand. 14' Art.

35 lid 2 Fw maakt slechts expliciet wat reeds op grond van art. 23 geldt. 142 De

belangen van de boedel en de gezamenlijke schuldeisers zijn zowel in het kader
van het fixatiebeginsel als in het kader van art. 35 lid 2 Fw bepalend en stellen

dus beperkingen aan de omvang van het object van zekerheidsrechten. 143

7.3 De omvang van zekerheidsrechten: de gesecureerde vorderingen

Met betrekking tot de gesecureerde vorderingen bevat de Faillissementswet geen
met art. 35 lid 2 Fw vergelijkbare bepaling. Het is de vraag of de belangen van
de gezamenlijke schuldeisers en het doel van het faillissement gevolgen hebben
voor de vraag o fvorderingen die ontstaan na het faillissement van de zekerheidsge-
ver onder de dekking van het zekerheidsrecht vallen. Het fixatiebeginsel heeft zoals

gezegd tot gevolg dat door het intreden van het faillissement de rechtspositie van
alle bij de boedel betrokkenen onveranderlijk wordt. Dit betekent dat de positie
van crediteuren in faillissement in beginsel niet versterkt kan worden 144 en dat

crediteuren in het faillissement worden betrokken voor de vorderingen die zij ten
tijde van de faillietverklaring hebben op de failliet. 145 Vorderingen die eerst daarna

139 Parl. Gesch. Boek 3 (Inv.boek 3,5 en 6), p. 381 Vgl. Nieuwenhuis 1980, p. 62 en Verstijlen  1998,
p. 44.

140   Zie par. 5.1 hiervoor.
141 Vgl met betrekking tot de cessie van toekonistige vorderingen die na fatilissement ontstaan HR

26 maart 1982, NJ 1982,615 (Vissertj fonds). Dit arrest was gewezen onder oud rechten dus voor
de invoering van art. 35 lid 2 Fw

142   Vgl. Parl. Gesch. Boek 3. p. 752 en Kortmann in zijn noot bij HR 14 juli 2000, NJ 2001,685
(I_agero). Anders Van Swaail 2000. p. 228 e v. Hij stelt dat doordat de wet iii art. 3:97 BW de
beschikkingbij voorbaatuitdrukkelijk erkentreeds voor faillissementeen geldige heschikkingtot
stand is gekomen met betrekking tot de dan nog toekomstige goederen die voor faillissement
ingeroepen kon worden tegen de schuldenaar en na faillissement tegen de curator. Deze discussie

is voor het onderhavige onderwerp echter niet van belang.
143 De beschermingsfunctie van deze regel zou bovendien verklaren waarom een met art. 35 lid 2 Fw

vergelijkbare regel nietgeldt wanneereen individuele creditcurbeslagheeft gelegd. De Hoge Raad
oordeeldealdusinzijnarrestd.d. 10 januari 1992,NJ 1992,744(Ontvanger/NMBPostbank)onder
verwijzingnaarart. 475h Rv en de Parlementaire geschiedenis waar werd gesteld dat hetgenoemde
verschil wordt verklaard doorhet feitdathetbelang van de individuelebeslaglegger minder zwaar
weegt dan dat van de gezamenlijke schuldeisers in geval van faillissement. Zie hierover kritisch
D..1. van der Kwaak, 'Is levering vervreemdingof isbeslaglegginglevering?", WPNR 6238 (1996).

p 680-686 en Van Swaaij 2000, p 240.
144   Vgl. HR 18 december 1987. NJ 1988.340 (OAR/ABN).
145    Vgl. Van Galen 1997. p. 393 en Kortmann en Faber 2001, p. 139.
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ontstaan kunnen in beginsel niet ter verificatie worden ingediend.146 Dit betekent
naar mijn mening dat deze vorderingen ook niet onder de dekking van het
zekerheidsrecht vallen. De schuldeisers worden aldus beschermd tegen het risico
dat de schuldenaar de aanspraken van de schuldeisers uitholt, door na faillissement
nieuwe schulden aan te gaan:47 Ook in dit opzicht wordt de omvang van het
zekerheidsrecht dus beperkt door hetgeen het belang van de boedel en van de
gezamenlijke schuldeisers eist.

Het is de vraag of dit ook geldt voor vorderingen die na faillissement ontstaan,
maar voortvloeien uit een reeds voor faillissement bestaande rechtsverhouding.

148

Blijkens art. 53 Fw is het mogelijk in faillissement een vordering te verrekenen
die eerst na faillissement is ontstaan, maar voortvloeit uit handelingen voor de
faillietverklaring verricht. Dit heeft tot gevolg dat een schuldeiser met een recht
op verrekening in ieder geval in het kader van die verrekening in het faillissement
kan opkomen voor vorderingen die eerst na het faillissement ontstaan, maar hun
rechtstreekse oorzaak vinden in handelingen voor faillissement verricht. 149 Art.
54 Fw bepaalt vervolgens dat verrekening niet mogelijk is terzake van een vordering
die na faillissement is overgenomen, danwel is overgenomen voor faillissement
en de overnemer op dat moment wist of behoorde te weten dat het faillissement
van de schuldenaar was te verwachten. Denkbaar is dat hetgeen in deze artikelen
is bepaald niet slechts geldt voor verrekening, maar ook voor verhaal door een
gesecureerde schuldeiser.150 Dit sluit aan bij de arresten van de Hoge Raad d.d.
30 januari 1953, NJ 1953,578 (Doyer & Kalff) en 4 november 1994, NJ 1995,
627 (INCM/Knottenbelt). Daarin oordeelde de Hoge Raad dat hetgeen in art. 54
Fw is bepaald ook geldt wanneer de gesecureerde crediteur een vordering van derde
heeft overgenomen en deze onderde dekking van het zekerheidsrecht wil brengen.
Aldus wordt voorkomen dat een vordering die op het moment van faillietverklaring
concurrent is alsnog onder het zekerheidsrecht valt. De analoge toepassing van
art. 54 Fw op de situatie waarin sprake is van verhaal op grond van een zekerheids-
recht in plaats van verrekening, zou een argument zijn ook art. 53 Fw aldus toe
te passen. Verrekening van een vordering met een schuld is materieel vrijwel gelijk

146  Vgl. Suyling V. nr. 418 die opmerktdat hetbeginsel datzich in een uitwinningsprocedureuitsluitend
schuldeisers mogen mengen wierrecht van voorde beslaglegging ofhet faillissement dateert strikt
wordt gehandhaafd. Zie ook Van Galen 1997, p 394-397.

147    Verstijlen 1998, p. 64. Zieart. 24 Fwdat verhindert dat de schuldenaar na faillissement iemand
een verifieerbare vordering verschaft.

148 Hierover bestaat verschil van mening, zie Van Galen 1997, p. 395, Verstijlen 1998, p. 63, Polak-
Wessels V, par. 5016, Rongen 1999, p 333-344 en Van Hees 2000, p. 135.

149      Zie HR 10 januari  1975, NJ 1976,249(Giro-arrest) waarin de Hoge Raad oordeelt dat in het kader
van ditcriteriumniet voldoende isdatdena faiIiissement ontstane schuld enig verband houdt met
een voordien gesloten overeenkomst. Zie hieroveronderandere Polak/Polak 2002,p. 114-115. Polak
merkt op dat een ruimere uitleg zou leiden tot doorbreking van de gelijkheid van schuldeisers.

150 Kortmann en Faber 2001, p. 1 44-145.

39



Hoofdstuk 2

aan het verhaal van die vordering op de desbetreffende schuld. 15' De schuld dient

als onderpand voor de vorderingen van de verrekeningsgerechtigde schuldeiser
die zich daarop, gelijk de pandhouder op de verbonden goederen, exclusie f kan
verhalen. Analoge toepassing is op die grond gerechtvaardigd en zelfs wenselijk.
Bovendien blijktuit art. 571id 4 en art. 1321id 2 Fwjo. 438e Rv dat met betrekking
tot de verdeling van de opbrengst van verpande o f verhypothekeerde goederen,

de vorderingen van de zekerheidsgerechtigde mogen worden meegenomen
voorzover zij reeds bestaan danwel voortvloeien uit een reeds bestaande
rechtsverhouding. 1 52   Deze   rechtsverhouding   zou   dan   op het moment   van

faillietverklaring moeten bestaan.

8           Het vestigen, bedingen en uitoefenen van zekerheidsrechten

8.1 De debiteur als 'beheerder' van het voor de schuldeisers beschikbare

verhaalsvermogen

De kern van de traditionele benadering is dat zekerheidstelling een beschikkings-
handeling van de zekerheidsnemer is. Door zekerheidsrechten te vestigen beschikt
de zekerheidsnemer over zijn eigendom. Hierin is de debiteur autonoom. Hij is
vrij om naar eigen goeddunken over zijn vet-mogen te beschikken. De debiteur
is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor zijn schulden (art. 3:276 BW).
Dit betekent dat de debiteur weliswaar eigenaar is van zijn vermogen, maar dat
datzelfde verniogen tegelijkertijd strekt tot verhaal door zijn schuldeisers. De
debiteur is naast eigenaarook beheerder van het voorde schuldeisers beschikbare

verhaalsverniogen. Dit gegeven doet niets af aan de vrijheid van de debiteur om
over zijn vermogen te beschikken: w Er staat in beginsel niets aan in de weg dat

hij in zijn handelen zijn eigen belang laat prevaleren.
154

In de eerste plaats heeft dit tot gevolg dat wanneer een derde schadetoebrengt

aan het vermogen van de schuldenaar, en dus aan het voor de schuldeisers
beschikbare verhaalsvermogen, de schuldeisers in beginsel geen zelfstandige actie

151 Vgl. Verstijlen 1998, p. 67.
152    Van Hees 2000. p. 137, Kortmann en Faber 2001. p. 147,
153    Van der Feltz I, p. 433 naar aanleiding van het beginsel van art. 1 177 08 W Cart. 3 :276 B W), ' is

bijgevolg een ieder, ook hij die schulden heeft, volkomen bevoegd naar goeddunken over zijn
vermogen te beschikken en moet derhalve de toestand waarin de schuldenaar zijn vermogen,
krachtens datbeschikkingsrecht, doorzijn schuldeischers bij executie op de meest voistrekte wijze
geeerbiedigd worden (...)'. Zie ook Suyling V, nr. 42! en Ophof 1992, p. 3. De Hoge Raad heeft
dit uitgangspunt uitdrukkelijk bevestigd door te oordelen dat het vestigen van zekerheidsrecht op
vrijwel het gehele vermogen een geldige rechtshandeling is, behoudens de bevoegdheid van
schuldeisers om de actio Pauliana in te roepen, HR 13 maart 1959, N.1 1959,579 (Van Vliet
q.q./Amsterdamsche Bank). Zie ook HR 13 januari 1938, NJ 1938,566 (Kok/Okma q.q.).

154 Aldus Schoordijk 1986, p. 154.
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jegens de schadeveroorzakende derde toekomt. Iss  De  debiteur  is in  zekere  zin
'beheerder' van het voor de schuldeisers beschikbare verhaalsvermogen. Het is
aan hem om deze vordering geldend te maken. Zulks hangt nauw samen met de
autonomie van de schuldenaar ten aanzien van zijn vermogen. Bovendien wordt
de schade voorde schuldeisers'opgeheven' doorde vordering tot schadevergoeding
van de schuldenaarjegens de derde. Deschuldeisers zijn, althans in hetNederlandse
recht, niet bevoegd de rechten van de schuldenaar uit te oefenen. Wanneer de
schuldenaarstilzit, en daardoor de belangen vanzijn schuldeisers wordengeschaad,
staan de schuldeisers met lege handen. Zij zijn aangewezen op de mogelijkheid
van derdenbeslag (art. 475 Rv). Andere rechtsstelsels - zoals het Belgische enhet
Franse - kennen in dit kader de action oblique op grond waarvan schuldeisers
rechten van hun schuldenaar kunnen uitoefenen:56 Deze actie ziet niet slechts op
het geldend maken van vorderingen, maar ook op de uitoefening van andere
bevoegdheden van de schuldenaar zoals het stuiten van verjaring, het vragen van
ontbinding etc. Er is ook in Nederland wel gepleit voor invoering van een dergelijke
figuur. 15' Uiteindelijk vond men het beginsel dat de schuldenaar vrij is met
betrekkingtotzijn vermogen zwaarder wegen dan het belang van de schuldeisers.

In de tweede plaats moeten schuldeisers het verhaalsvermogen nemen zoals
het is op het verhaalsmoment. De omvang van het verhaalsvermogen op het
verhaalsmoment is afhankelijk van de wijze waarop de debiteur dat vermogen -
zijnde zijn eigendom - in de daaraan voorafgaande periode heeft beheerd. Dit
betekent dat schuldeisers in beginsel moeten accepteren dat het beschikbare
verhaalsvermogen is verminderd als gevolg van handelingen van de schuldenaar.
Van een - absolute - vermindering kan bijvoorbeeld sprake indien de schuldenaar
goederen verkoopttegen eente lage prijs. Wanneerde schuldenaarnieuwe schulden
aangaat vermindert in relatief opzicht - de omvang van het verhaalsvermogen in
verhouding tot het aantal gerechtigden - het verhaalsvermogen. 1 58 De autonomie

155 Zie hierover Du Perron  1999, p. 111. Hetzelfde geldt voor aandeelhouders m.b.t. door derden aan
de vennootschap toegebrachte schade, HR 2 december 1994, NJ  1995, 288 (Poot/ABP) en HR 2
mei  1997, NJ  1997, 662 (Kip/Rabo). Het uitgangspunt is dat het aan de vennootschap is om, ter
bescherming van de belangen van allen diebij hetin stand houden van haar vermogen belang hebben,
van de derde schadevergoeding te vorderen (r.0 3.4.1. Poot/ABP). Dit is slechts anders indien de
schadeveroorzakende derde in zijn verhouding tot de aandeelhouders tekort is geschoten in het
in acht nemen van de nodige zorg (zoals het geval was in Kip/Rabo). Het enkele feit dat de
benadelende derde weet dat door zijn handelingen de aandeelhouder schade zal leiden is niet
voldoende. Zie ook HR 29 november 1996, NJ 1997,178 (Dohmen/Amersfoortse), HR 12 december
1997, NJ 1998, 348 (Ventaz/FNV), HR 14 juli 2000, NJ 2001, 685 (Lagero).

156 Zie hierover en over de aciions directes waarbij de crediteur zelfstandig een actie kan inroepen
tegen de debiteur van zijn debiteur Schrage  1999, p.  11-14.

157 Zie hierover Beekhuis 1959 (preadvies), p. 3-4. Ankum heeft gepleit voor uitbreiding van de werking
van de actio Pauliana naar gevallen waarin de schuldenaar stilzit en zulks benadelend is voor zijn
schuldeisers, Ankum 1959, p. 21-31, m.n. p. 28.

158      Het gaat om het vermogen in bedrijfseconomische zin, dus het bedrag dat resteert nadat het bedrag
van de activa is verminderd met dat van de passiva, vgl. Van Koppen 1998, p. 25.

41



Hoofdstuk 2

van de schuldenaar brengt bovendien mee dat de schuldenaar - als eigenaar van
zijn vermogen - in beginsel vrij is in de keuze welke schuldeisers hij wel en welke

hij (nog) niet voldoet en ten behoeve van welke schuldeisers hij al dan niet
zekerheidsrechten vestigt: 59 Als gevolg van handelingen van de schuldenaar kan
dus de tussen schuldeisers geldende rangorde worden doorbroken.

8.2 De belangen van de schuldeisers

De vrijheid van de debiteur om naar eigen goeddunken over zijn vermogen te
beschikken is niet onbeperkt. Ons recht stelt grenzen aan de autonomie van
personen. De eigenaar mag bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden niet
onrechtmatig handelen (art. 6:162 BW) en bovendien geen misbruik maken van

zijn recht (art. 3:13 BW). In verband met de hoedanigheid van de debiteur/eigenaar
als 'beheerder' van het voor zijn schuldeisers beschikbare verhaalsvermogen geldt
bovendien nog dat hij gebonden is aan de verhaalsbelangen van zijn schuldeisers. 160

De schuldenaar mag niet zodanig handelen dat hij daarmee bewust zijn schuldeisers
in hun verhaalsbelangen benadeelt. 16' Voorde bescherming van deze norm is vooral
de actio Pauliana - art. 3:45 BW en art. 42 en 47 Fw - van belang. Deze figuur
is speciaal gericht op handelingen waardoor schuldeisers in hun verhaalsbelangen
worden benadeeld en wordt wel aangemerkt als een verbijzondering van de meer

162algemene actie uit hoofde van onrechtmatige daad. De actio Pauliana ziet op
het ongedaan maken van de negatieve gevolgen voor schuldeisers van handelingen
door de schuldenaar verricht in zijn hoedanigheid van beheerder van het
verhaalsvermogen. Doorhet inzetten van de actio Paulianakunnen de benadeelde
schuldeisers - danwel de curator in het faillissement van de schuldenaar - herstel
van het verhaalsvermogen bewerkstelligen.163 De betreffende handeling wordt
vernietigd en de desbetreffende goederen vallen weer in het verniogen van de
schuldenaar - danwel de boedel - zodat de schuldeisers zich daarop kunnen
verhalen. De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad leidt tot schadevergoeding.
Het feit dat de debiteur in de regel inbetalingsmoeilijkheden o fzel fs faillissement

159 Aldus Verstijlen 1998, p. 21, p. 68, Verstijlen 1999, p. 302 en Huizink 2002, p. 167
160    Vriesendorp 2003, p. 160 is van mening dat de schuldenaar om deze reden is aan te merken als

een trustee over het verhaalsvermogen ten behoeve van zijn schuldeisers als beneficiaries. In zijn
visie roept art. 3:276 BW een trustfiguur in het leven die moet worden gekwali ficeerd als een

'constructive trust' naar Anglo-Amerikaans model.
161 Van der Feltz I, p. 433 spreekt over het handelen door de schuldenaar in strijd met de plicht 'het

onderpand zijner schuldeischers niet willens en wetens te hunnen nadeele te verminderen of weg
te maken.' Vgl. Eggens  1936, p.  19 waar Eggens stelt dat het verhaalsrecht van de schuldeisers
werkt als een soort beslag: de beschikking door de debiteur over het verhaalsvermogen kan geen
nadeel toebrengen aan de beslaglegger - in dit geval de crediteur.

162 Zie Eggens 1932, p. 334, Schoordijk 1986, p. 155, Ophof 1992, p, 31,Van Koppen 1998, p. 86
en Nieuwenhuis 1998, p. 53.

163 Van der Feltz I, p. 433. Zie ook Ankum 1962, p.  199 en Polak  1978, p. 485.

42



Zekerheidsrechten· de traditionele benadering

zal verkeren, maakt dat de crediteuren weinig baat hebben bij de actie op grond
van onrechtmatige daad. 164 De Pauliana staat in het navolgende dan ook centraal.

Een handeling is vatbaar voor vernietiging op grond van de Pauliana indien
schuldeisers daardoor worden benadeeld. Van benadeling is sprake wanneer de
bevredigingsmogelijkheden van de schuldeisers door middel van verhaal minder
zijn dan wanneer de gewraakte handeling achterweg was gebleven:65 Dit doet
zich voor in geval van vermogensverminderende handelingen en in geval van
handelingen die een doorbraak van de tussen schuldeisers geldende rangorde tot
gevolghebben. 166 In verband met het onderhavige onderwerp is metname de laatste

categorie van belang. De basisvormen van deze categorie zijn zekerheidstelling
en de voldoening door de schuldenaar van een schuldeiser. Beide handelingen
kunnen tot gevolg hebben dat het uitkeringspercentage van de overige schuldeisers
ongunstig wordt beYnvloed. Bij zekerheidstelling ligt voor de hand dat de overige
schuldeisers in een verhaalssituatie een kleiner deel van hun vorderingen voldaan
zullen krijgen dan het geval zou zijn wanneer de zekerheidstelling achterwege
zou zijn gebleven: 67 Overigens wordt dezebenadeling in de regel opgeheven door
het aan de zekerheidstelling gekoppelde krediet. 168 Hetzelfde doet zich voor in
geval van voldoening door de schuldenaar. 169 Schuldenaar A heeft activa ter waarde

van € 600.000,-. Zijn drie concurrente crediteuren B,C en D hebben ieder €
300.000,- te vorderen. Wanneer A overgaat tot betaling aan B blijft aan actief€

164     Ik ben mij ervan bewust dat soms toch de onrechtmatige daad wordt gebruikt, bijvoorbeeld ingeval
van selectieve betaling zoals in HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt). Aangezien hierbij
de rol van de betaalde schuldeiser centraal staat en niet die van de schuldenaar ga ik hier nader
op in in par. 8.3.

165     Aldus de Hoge Raad in HR 23 december 1949, NJ 1950,262 (Boendermaker/Schopman). De Hoge
Raad herhaalde zulks in HR 22 september 1995, RvdW 1995, 185 (Ravast/Ontvanger) en HR 19
oktober 2001, NJ 2001,654 (Diepstraten/Gilhuis q.q.). lk beperk me tot de benadeling als gevolg
van vermindering van het verhaalsvermogen. In de volgende paragrafen komt de benadeling als
gevolg van een wijziging in de tussen schuldeisers geldende rangorde aan bod. Zie over het
benadelingsbegrip in verband met de actio Pauliana Ophof 1992, p. 19-20, Mellema-Kranenburg
1996, p. 25, Van Hees 1998, p. 7 en Van Koppen 1998, p. 25-27 en p. 91-107 met veel verdere
verwijzingen.

166     Schoordijk 1986, p. 154 noemt deze handelingen de grondpeilers die de actio Pauliana rechtvaardi-
gen. Zie ook Ophof 1992, p. 6, Van Koppen 1998, p. 25 en Van Koppen 2001,p. 13. Zie voor diverse
voorbeelden van benadelende handelingen Ophof 1992, p. 20-30 en Van Koppen  1998, p  25-27
en p. 91-107.

167 Vgl. Ophof 1992, p. 28-29.

168     Vgl. HR 10 december 1976, NJ 1977,617 (Eneca). Hiervan is echterslechts sprake indien hetkrediet
ookdaadwerkelijk wordtaangewend omdeoverige schuldeisers te voldoen, vgl. Nieuwenhuis 1998,
p. 59-60. Wanneerhet kredietbijvoorbeeld wordt aangewend om machines te kopen die vervolgens
onder de zekerheid van de bank vallen, kan niet worden gezegd dat voor de overige schuldeisers
voordelen aan het krediet zijn verbonden.

169 Het navolgende voorbeeld heb ik ontleend aan Van Koppen  1998, p. 93. Zie ook Ophof 1992, p
26-27. Zie voor een bekend geval van onrechtmatige selectieve betaling door de schuldenaar HR
12 juni 1998, NJ 1998,727 (Coral/Stalt). In decasus die ten grondslag lagaan dat arrest was sprake
van zodanigeomstandigheden datgeoordeeld werd dat deschuldenaaronrechtmatighandelde door
een gelieerde schuldeiser weI te voldoen en een andere schuldeiser niet. Zie hieroverparagraaf 8.3.
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300.000,- over. Wanneer C en D later wegens vrees voor wanbetaling, bij voorbeeld
doordat de onderneming in financiele moeilijkheden is geraakt, overgaan tot het
leggen van beslag krijgen zij ieder € 150.000,-. Wanneer de betaling aan B
achterwege was gebleven hadden zij ieder € 300.000,- gekregen, of, wanneer zij
gedrieen beslagzouden hebben gelegd.€200.000,-. Alduszijn C en Dbenadeeld,
terwijl B ten opzichte van hen is bevoordeeld. Voor beide vormen geldt dat van

benadeling slechts sprake is wanneer na de zekerheidstelling c.q. betaling
onvoldoende middelen resteren om de overige schuldeisers te voldoen."0 Zolang
de schuldenaar voldoende middelen heeft, of voldoende verdiencapaciteit heeft
om deze middelen te genereren, worden de vorderingen van alle schuldeisers
immers voldaan. Er is geen sprake van een verhaalssituatie. Dit betekent dat eerst

achteraf kan worden beoordeeld of van een benadeling sprake is. In geval van
faillissement van de schuldenaar kunnen dus alle zekerheidstellingen, net als
voldoening:71, achterafbezien benadelend zijn. Voor vernietiging is echter vereist -
zie art. 3:45 lid 2 BW en art. 42 lid 2 Fw - dat zowel de schuldenaar als degene
met wie hij handelde wist danwel behoorde te weten dat als gevolg van de

zekerheidstelling de schuldeisers zouden worden benadeeld in hun verhaalsmoge-
lijkheden. 172 Wetenschap van de betrokken schuldeiser is vereist om de negatieve
gevolgen die de vernietiging voor hem heeft te rechtvaardigen. De medewerking
door deze betrokkene aan een rechtshandeling waarvan het ten opzichte van de
schuldeisers ongeoorloofde karakter hem bekend was, is de rechtsgrond van de
verbintenis van de betrokkene om het door hem verkregene aan de schuldeisers
terug te geven.'73 Van wetenschap van benadeling kan slechts sprake zijn indien
de betreffende zekerheidsrechten worden gevestigd in de periode wanneer het

174faillissement - o f de betalingsonniacht - van de schuldenaar is te verwachten.
Eerst dan is het gevaar dat als gevolg van de zekerheidstelling de overige
crediteuren niet o f in mindere mate zullen worden voldaan, voldoende concreet
om van wetenschap van benadeling - en dus van een onoorbare handeling van de
schuldenaar - te kunnen spreken.'75 Wanneer de schuldenaar financieel gezond

170     Vgl. met betrekkingtot voldoening door deschuldenaar Verstijlen 1998, p. 67-69 en metbetrekking
lot zekerheldstelling Ophof 1992, p. 28.

171 Ik beperk me vanwege het onderwerp van dit onderzoek hierna tot zekerheidstellingen.

172 Wanneer sprake is van een handeling om niet is slechts wetenschap van de schuldenaar vereist,
art. 3:45 lid 1 BW en art. 42 lid Fw.

173    Van der Feltz l, p. 441 Aldus ook Van Hees 1998, p. 8 die stelt dat het vereiste van wetenschap
van benadeling de rechtvaardiging vormt voorhet feit dat de Pauliana ingrijpt in een rechtsrelatie
waarbij edn of meer derden zijn betrokken.

174 VgL Wibier 2003, p. 733. Wibier spreekt in dit verband over de wetenschap dat het faillissement
op handen is.

175 Vgl. Meijers 1936 (preadvies), p. 244: 'Weten beide partijen op het oogenblik van het sluiten der
zekerheidsovereenkomst. dat het twij felachtig is of de schuldenaar al zijn schulden ten volle kan
voldoen, dan is de vordering tot vernietiging voor toewijzing vatbaar.' Zie ook Verstijlen 1998.
p. 68.Van belang is in dit kader dat wetenschap van de kans op benadeling niet voldoende is, HR
1 oktober 1993, NJ 1994,257 (Ontvanger/Pellicaan ) en liR 17 november 2000, NJ 2001,272 (Bakker
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is mogen hij en de gesecureerde schuldeiser er van uit gaan dat de schuldenaar
voldoende verdiencapaciteit heeft en zal hebben en alle schuldeisers zullen worden
voldaan.

Uit het feit dat de actio Pauliana ziet op een normschending door de debiteur
volgt logischerwijs dat in beginsel - de uitzondering is art. 47 Fw - slechts
onverplicht verrichte rechtshandelingen binnen het bereik ervan vallen.176 De
schuldenaar kan niet verweten worden te doen waartoe hij rechtens verplicht is
en bovendien kunnen de gevolgen van de vernietiging voor de bij de handeling
betrokkene niet worden gerechtvaardigd aangezien hij slechts datgene ontving
waar hij reeds toe gerechtigd was.177 lets anders zou bovendien in strijd zijn met
de belangen van het rechtsverkeer.178 Het zou de schuldeiser kunnen beletten zijn
rechten te doen gelden op het moment dat hij daar het meest behoefte aan heeft,
namelijk wanneer de schuldenaar in financiele moeilijkheden verkeert. Hij kan
er dan niet op vertrouwen dat hij hetgeen hij uit hoofde van zijn vordering heeft

ontvangen, ook daadwerkelijk mag behouden. Zulks zou de kredietverleningkunnen
belemmeren. Wanneer de schuldenaar dus, bijvoorbeeld op grond van een
overeenkomst ofde Algemene Bankvoorwaarden, verplicht is tot het vestigen van
zekerheidsrechten, is deze zekerheidstelling in beginsel niet aantastbaar: 79 Dit

is, blijkens art. 47 Fw, slechts anders indien zowel de schuldenaar als de betrokken
schuldeisermet de handeling beogen de overige schuldeisers inhun verhaalsbelang-
en te benadelen. Dan valt de belangenafweging wel uit in het voordeel van de
benadeelde schuldeisers. Ook wanneer het faillissement van de schuldenaar reeds

is aangevraagd, en de betrokken schuldeiser is daarvan op de hoogte, is zulks het
geval. 180 Het faillissement heeft tot doel dat iedere schuldeiser krijgt wat hem op
grond van de tussen schuldeisers geldende rangorde toekomt. Hiermee zou niet
stroken dat in de periode voorafgaand aan faillissement, waarin de schuldenaar

q.q./Katko).
176    Zie ook Van den Heuvel 2002, p. 79-80.
177     Van der Feltz I, p. 434. Zie hierover zeer kritisch Ophof 1 992, p. 27. Het is natuurlijk wei mogelijk

een beroep te doen op de Pauliana met betrekking tot de onverplichte handeling op basis waarvan
de schuldenaargehouden is een de betreffende handeling te verrichten. Zie hierover, onderandere,
Van Koppen 1998, p. 152.

178 Van der Feltz I, p. 436. Zie hierover, onder andere, Van Koppen 1998, p. 153.

179     Het moet hier gaan om een rechtsplicht die berust op wet of overeenkomst Wanneer hiervan geen
sprake is maar zich wei een feitelijke situatie voordoetdie meebrengt dat de schuldenaarniet anders
kan dan de betreffende handeling verrichten, is de handeling onverplicht, HR 10 december 1976,
NJ 1977,617(Eneca) en HR 8 januari 1937, NJ 1937,431 (Van der Feltz q.q./Hoornsche Crediet-
en Effectenbank).

180 Verschillende schrijvers pleiten voor uitbreiding van de werking van art. 47 Fw zodat ook andere
situaties waarin de goede trouw bij de bevoordeelde schuldeiserontbreekt, eronder vallen, Verstijlen
1998, p. 70, Verstijlen 1999, p. 307, Huizink 2001 en Van Koppen 2001 (WPNR). Vriesendorp
pleit voor een ruime uitleg van art. 47 Fw die aansluit bij het goede trouw vereiste van art. 54 Fw,
Vriesendorp 1996, p. 77 en Vriesendorp 1999, p. 172-181. Deze uitleg is door de Hoge Raad
afgewezen in zijn arrestd.d. 16juni 2000, NJ 2000,578 (Van Dooren q.q./ABNAMRO). Zie hierover
ook hoofdstuk 3 par. 5.2.
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feitelijk in staat van insolventie verkeert maar het faillissement nog niet is
uitgesproken, deze rangorde doorbroken wordt doordat bepaalde schuldeisers met

181de schaarse aanwezige middelen worden voldaan. Wanneer immers het
faillissement wel zou zijn uitgesproken zouden deze middelen worden verdeeld
en dus aan alle schuldeisers ten goede komen. De vraag is overigens o fhet moment

van faillissementsaanvrage wel het juiste moment is. Het zou beter zijn wanneer
de schuldenaar vanaf het moment dat zijn faillissement te verwachten is - er is
sprake van feitelijke insolventie - niet meer in staat zou zijnde boedel indit opzicht
te binden. Voldoeningen door de schuldenaar in die periode, en andere handelingen
waardoor voorrangsposities ontstaan zoals zekerheidstelling, zouden idealiter in
faillissement hun geldigheid verliezen. De aldus aangewende middelen komen
dan via de verdeling van de boedel ten goede aan alle crediteuren. Zo is bijvoor-
beeld in de Duitse Insolvenzordnung bepaald dat dergelijke handelingen van de
schuldenaar in periode van drie maanden voor de opening van de procedure, in
faillissement hun geldigheid verliezen indien de bevoorrechte schuldeiser op de

182
hoogte was van de betalingsonmacht van de schuldenaar. Met betrekking tot
de positie van de als gevolg van de handeling van de schuldenaar bevoordeelde
schuldeiser is van belang dat hij zich ingeval van de in art. 47 Fw genoenide
feitelijkheden in strijdmet de goede trouw, doorhem ookjegens zijnmedeschuldei-
sers in acht te nemen, aan de concursus ontrekt.183 Dit zou rechtvaardigen dat de
bevoordeelde schuldeiserhet doorhem verkregene moet teruggeven aan de boedel
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, ook al was hij daartoe op grond
van een eerdere afspraak gerechtigd.

De verhaalsbelangen van de overige schuldeisers beperken dus eerst in
financieel moeilijke tijden de autonomie van de zekerheidsgever. Daarvooris zijn
vrijheid om zijn vermogen te bezwaren en aldus bepaalde crediteuren voorrang
te verlenen vrijwel onbeperkt. Wanneer dit anders zou zijn. zou de actio Pauliana
iedere betekenis ontnemen aan de mogelijkheid tot het vestigen van zekerheidsrech-
ten. Dit betekent dat wanneer de zekerheidstelling maar vroeg genoeg - ver voor
eventuele financiele moeilijkheden van de schuldenaar - geschiedt, deze
onaantastbaaris. Hieraan doetnietafdat de vestiging van (generieke) zekerheden,
ook als dit vroeg genoeg gebeurt, verhaalsverniogen aan de overige schuldeisers
onttrekt en dus voor hen benadelend is. Deze consequentie is geaccepteerd. Het

181 Vgl. Verstijlen 1999, p. 302 die van mening is dat de enkele mogelijkheid van faillissement niet

voldoende bescherming biedt voor de belangen van schuldeisers in verband met verstoringen in
hun onderlinge rangorde. Dereden hiervoor is het feit dat het uitspreken van het faillissement vaak
lang op zich laat wachten.

182 § 130 InsO. Zie hierover ook Verstijlen 1999, p. 306 die ook nog wijst op de vergelijkbare Franse

regeling
183     Van der Feltz 1, p. 449 en, met betrekking tot de Duitse Insolvenzordnung, Uhlenbruck 1994, p

471. Zie hierover Verstijlen 1998, p. 69.
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is nu eenmaal mogelijk om (generieke) zekerheidsrechten te vestigen en dus mag
de schuldenaar van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook het vestigen van
zekerheidsrechten vlak voor faillissement doorstaat in de regel de toets aan de
Pauliana, mits de verplichting tot zekerheidstelling maar van ver daarvoor dateert.
Doorgaans is de kredietnemer op grond van de kredietovereenkomst danwel op
grond van de Algemene Bankvoorwaarden (art. 20 ABV) verplicht op verzoek
van de bank (aanvullende) zekerheden te vestigen.

184

8.3 Het bedingen en uitoefenen van zekerheidsrechten

Het feit dat het vestigen van (generieke) zekerheidsrechten in ons recht nu eenmaal

mogelijk is, heeft niet slechts gevolgen voor de positie van de schuldenaar. Ook
de positie van de gesecureerde schuldeiser wordt hierdoor bepaald.

8.3.1 Het bedingen van zekerheidsrechten

De schuldenaar gaat doorgaans eerst over tot het vestigen van zekerheidsrechten
wanneer de gesecureerde schuldeiser hierom vraagt. Het staat de gesecureerde
schuldeiser - doorgaans de bank - in beginsel vrij gebruik te maken van de
mogelijkheden die de wet in dit kader biedt. 185 Het uitgangspunt is dus ook hier
autonomie. Een ieder is vrij zijn eigen belangen zo goed mogelijk te behartigen.

186

Nieuwenhuis merkt op dat daarbij uiteraard bepaalde grenzen in acht moeten
worden genomen, 'maar de zorgplicht van de pandhouder ten opzichte van de
overige schuldeisers gaat niet zover, dat hij ervoor moet waken dat slechts een
zodanig gedeelte van de activa van de schuldenaar aan hem wordt verpand dat
voor de anderen voldoende onbelaste vermogensbestanddelen overblijven om
daaruit hun vorderingen te kunnen verhalen'. 187

Er is slechts reden voor aansprakelijkheid van de gesecureerde schuldeiser
indien hij bewust betrokken is bij een handeling van de schuldenaar die in zijn

184 Deze verplichting is onverplicht aangegaan en dus in beginsel aantastbaar op grond van art. 42
Fw. In HR 13 januari  1938, NJ 1938, 556 (Kok/Okma q.q.) is echter bepaald dat een dergelijke
beding in beginsel geldig 'onverschilligof in verband met de omvang van de schuld de zekerheid
zich zal kunnen uitstrekken tot een deel of alle goederen van de schuldenaar'. Zie over de vraag
onder welke omstandigheden het aangaan van een dergelijke verplichting voor vernietiging vatbaar
kan zijn Nieuwenhuis 1998, p. 62, Van Koppen 2001, p. 19-20.

185 Rank-Berenschot 1995, p. 785. Vgl. ook Vranken 1989, p. 173, Nieuwenhuis 1998, p. 55 en Dirix
2002, p. 371. Een bekend citaat dat in dit verband in het Verenigd Koninkrijk wordt aangehaald
is 'every creditor is entitled to get and hold the best security the law allows him to take', afkomstig
van Lord Macnaghten in verband met de uitspraak van de 'House of Lords' inzake Salomon v.
Salomon &Coitd.,[1897],A.C. 22. Tekennen uitbijvoorbeeld McCormack 2003, p. 399, Milman
1991,p. 58.

186     Zie in dit verband Verstijlen  1998,67. Ook Snijders 2003, p. 281 wijst hierop.
187 Nieuwenhuis 1998, p. 55.

47



Hoofdstuk 2

verhouding ten opzichte van zijn schuldeisers ongeoorloofd is vanwege het feit
dat hij onvoldoende rekening houdt met hun gerechtvaardigde verhaalsbelangen.

188

Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een paulianeuze zekerheidstelling, kunnen
benadeelde schuldeisers naast vernietiging op grond van de actio Pauliana ook
de gesecureerde schuldeiserop grond van de onrechtmatige daad aanspreken voor
de door hen geleden schade:89 De gesecureerde schuldeiser wordt verweten dat

hij zich verwijtbaar heeft ingelaten met een onoorbare handeling van de schuldenaar
waardoor het verhaalsvermogen van de schuldeisers is verminderd. 190

Hetzel fde geldt met betrekking tot een handeling van de schuldenaar als gevolg
waarvan de tussen schuldeisers geldende rangorde wordt doorbroken. lets dergelijks
deed zich voor in de casus die ten grondslag lag aan Hoge Raad 16 juni 2000, NJ
2000,578 (Van Dooren q.q./ABNAMRO). Op 5 november 1993 verhoogt de bank
het krediet van haar client. In ruil daarvoor worden door de client zekerheden

toegezegd. Deze worden begin december op verzoek van de bank verstrekt. Enkele

dagen later krijgt de client surs6ance van betaling en weer enige dagen later wordt

hij failliet verklaard. E6n van de vragen die in de procedure aan de orde is, is in
hoeverre erplaats is vooreen vordering uit onrechtmatige daad tegen de wederpartij
van de schuldenaar - de bank - als vaststaat dat de zekerheidstelling niet
vernietigbaar is op grond van art. 42 en 47 Fw:" De Hoge Raad oordeelt (r.0.
3.6) dat in deze artikelen mede regels besloten liggen ten aanzien van hetgeen in
de periode voor faillissement tussen de aanstaande gefailleerde en zijn schuldeisers
geoorloofd is en dat dus slechts bijzondere omstandigheden de zekerheidstelling

onrechtmatig kunnen doen zijn. Dit betekent dat wanneer de vestiging van

188 Aldusook Vriesendorp 2003, p. 157. Hetzelfde geldtnaarzijn mening in geval van bestuurdersaan-

sprakelijkheid in verband met het benadelen van schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden, zie
p. 159.

189 Van Koppen 1998, p. 11, Mellema-Kranenburg 1996, p. 58, Bakkerus 2000,p. 183 en 195.In HR
28 juni 1957,NJ 1957,514(Erba 1)oordeelde de Hoge Raad dat debenadeelde schuldeiser in een
dergelijk geval mag kiezen op welke grond hij zijn vordering baseert. Zie ook HR 13 maart 1959,
NJ 1959,579 (Van Vliet q.q./Amsterdamsche Bank). Beekhuis 1959 (preadvies), p. 16 heefternstige
bezwaren tegen de uitkomst van dit arrest aangezien op grond van dit arrest schuldeisers een actie
op grond van onrechtmatige daad kunnen instellen tegen personen jegens wie de curator een actie
op grond van art. 42 Fw zou kunnen instellen hetgeen een doorbreking van het stelsel van de
faillissementspauliana zou opleveren. Zieoverditprobleemook Verstijlen 2001, p. 85-90. Inmiddels
heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bevoegdheid van de curator om ten behoeve van de door
de gefailleerde benadeelde schuldeisers een vordering uit onrechtmatige daad in te stellen tegen

een bij die benadeling betrokken derde er niet aan de in de weg staat dat de schuldeisers de aan

hen toekomende vordering zelf in rechte geldend maken, HR 21 december 2001, RvdW 2002,7
(Lunderstadt/De Kok) en HR 21 december 2001, RvdW 2002,6 (SOBI/Hurks). Zie hierover
Verstijlen 2002, p. 617-625.

190      Vgl. HR 14 januari  1983, NJ 1983,597 (Peeters q.q/Gatzen), HR 8 november 1991, NJ  1992,174
(Nimox/Van den End q.q.), HR 23 december 1994, NJ  1996, 628 (Notarissen/Curatoren THB),
HR 15 september 1995, NJ 1996, 629 (Notarissen/Curatoren THB), HR 21 december 2001, RvdW
2002,6 (SOBI/Hurks), HR 21 december 2001, RvdW 2002,7 (Lunderstidt/De Kok)

191 Een andere vraag was in hoeverre het mogelijk is bij de toepassing van art. 47 Fw een vergelijkbare
maatstaf te hanteren als bij de toepassing van art. 54 Fw, zie noot 176 hiervoor.
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zekerheidsrechten in de verhouding tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers
geoorloofd is, het aanspraak maken op en in ontvangst nemen van de zekerheden
door de gesecureerde schuldeiser dat ook is, en omgekeerd.'92  In dit verband is
ook de jurisprudentie in verband met selectieve betaling van belang. Uit de arresten

Keulen/BLG (HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792) en Coral/Stalt (HR 12 juni 1998,
NJ 1998, 727) blijkt dat het onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn dat een

schuldenaar de vorderingen van de ene schuldeiser wel voldoet en die van de andere
niet. In deze arresten was er sprake van dat gelieerde schuldeisers wel worden
voldaan en anderen niet, terwijl de schuldenaar weet dat er onvoldoende middelen
beschikbaar zijn om alle schuldeisers te voldoen.'93 De gelieerde schuldeiser - de
moedermaatschappij - is aansprakelijkjegens de onbetaald gebleven schuldeisers
vanwege de bewuste betrokkenheid bij de ongeoorloofde handeling van de
schuldenaar. 194

Ook met betrekking tot de rol van de gesecureerde schuldeiser geldt dus dat
de verhaalsbelangen van de overige schuldeisers eerst een rol gaan spelen wanneer
de financiele toestand van de debiteur achteruit gaat en sprake is van

'
feitelijke

insolventie'.'95 Eerst dan kan zekerheidstelling door de schuldenaarongeoorloofd
zijn ten opzichte van zijn schuldeisers en kan de gesecureerde schuldeiser zich
er bewust van zijn dat de zekerheidstelling definitief ten koste gaat van de
verhaalsmogelijkheden van zijn medeschuldeisers.

192    Zie ook HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 (Erba I) waarin de bank wel aansprakelijk werd geacht
in verband met het feit dat haar client ten behoeve van haar zekerheidsrechten vestigde. De
omstandigheden in deze casus waren echter zodanig dat de benadeelde crediteur ook het middel
van de Pauliana ten dienste stond. Het verwijt datde bank gemaakt kon worden was dat zij welbewust
betrokken was bij een ongeoorloofdehandeling van de schuldenaar. Vgl. Bakkerus 2000, p. 179-181
Zulks blijkt ook uit het arrest zel f aangezien de vraag aan de orde was in hoeverre er sprake kan
zijn van samenloop van de vordering uit hoofde van de actio Pauliana en de vordering uit hoofde
van onrechtmatige daad, zie noot 185. Zie voor een vergelijkbare casus in concernverhoudingen
waarbij de moedermaatschappij de rol van kredietverlener vervult HR 25 september 1981, NJ 1982,
443 (Osby). Zie over deze jurisprudentie ook hoofdstuk 6 par. 3.1.

193 Het enige wezenlijke verschil tussen beide arresten is dat in Keulen/BLG de moedermaatschappij
zelf werd voldaan, terwijl in Coral/Stalt de moedermaatschappij niet bewerkstelligde, althans
toestond, datzijzel fwerd voldaan, maardateen andere dochtermaatschappij haar vordering voldaan
kreeg. 'Dit is vanuit de positie van de moedermaatschappij beschouwd echter een kwestie van
'vestzak-broekzak; Verstijlen 1999, p. 304.

194 Vgl. Vriesendorp 2003, p. 158. Wanneer de vordering van de gelieerde schuldeiser opeisbaar is,
is de voldoening door de schuldenaar een verplichte handeling. Wanneer geen sprake is van de
in art. 47 Fw genoemde omstandigheden is de voldoening in beginsel niet Paulianeus. Van
Schil fgaardenoemt in zijn nootbij NJ 2000,578 (Van Dooren q.q./ABNAMRO) de situatie waarin
sprake is van selectieve betaling aan een groepsmaatschappij als een voorbeeld van bijzondere
omstandigheden die maken dat het in ontvangst nemen van een door de schuldenaar verplicht
verrichte prestatie onrechtmatig kan zijn. Vgl. ook Van Koppen 2001, p. 22.

195   Aldus ook Verstijlen 1998, p. 69.
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8.3.2 Het uitoefenen van zekerheidsrechten

Wanneer zekerheidsrechten geldig bedongen en gevestigd zijn, is het uitoefenen
ervan door de gesecureerde crediteur niet snel onrechtmatig.'96 Wanneer een
crediteur als gevolg van zekerheidstelling een voorrangspositie inneemt, moet deze

positie, en de gevolgen ervan, worden gerespecteerd. Dit blijkt duidelijk uit het
oordeel  van  de  Hoge  Raad  in  HR 17 februari   1995,  NJ   1996, 471 (Mulder
q.q./CLBN).1'7 De Hoge Raad oordeelde (r.0.3.5.2) dat de strenge regels'98 die
gelden met betrekking tot verrekening door bank van op een rekening van hun
debiteur gedane girale betalingen niet van toepassing zijn wanneer deze betalingen
plaatsvinden ter voldoening van aan haar stil verpande vorderingen. De reden
hiervoor is dat de bank op grond van het pandrecht reeds een voorrangspositie
toekomt en dat dus niet gezegd kan worden dat de bank zich door verrekening
een uitzonderingspositie ten opzichte van andere crediteuren verschaft. Rank-
Berenschot formuleert het als volgt: '(...) zou ik voorop willen stellen dat het
formuleren van wettelijke voorrangsregels op een rechtspolitieke keuze berust
en dat er in zoverre van iemand die van die voorrangsregels gebruik maakt dan
ook niet gezegd kan worden dat hem de verworven voorsprong'niet toekomt".199

Deze uitspraak doet zij in het kader van een specifieke vorm van het uitoefenen
van zekerheidsrechten, namelijk het omzetten van een bezitloos pandrecht in
vuistpand. Een dergelijke omzetting betekent een versterking van de positie van
de pandhouder jegens bevoorrechte crediteurenzoo en jegens crediteuren met een

196     In het al meermalen genoemde Erba-arrest (HR 28 juni  1957, NJ  1957, 514) oordeelde de Hoge
Raad dat de bank de rechten uit hoofde van de gevestigde zekerheden niet zomaar mocht uitoefenen.
Zij moest daarbij in vergaande mate rekening houden met de belangen van andere schuldeisers,
zoals leveranciers. In dit arrest was de handelwijze van de bank in verband met het bedingen en
vestigen van zekerheidsrechten echter niet geheel geoorloofd. Uit het oordeel van de Hoge Raad
kan dan ook geen algemeen geldende zorgplicht worden afgeleid.

197     Zie in dit verband ook HR 29 januari  1993, NJ  1994, 171 (Van Schaik q.q./AMRO).
198    Zie HR 8 juli 1987, NJ 1988,104 (Loeffen q.q./BMH 1) en HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449

(AMRO/curatoren THB).
199    Rank-Berenschot 1995, p. 791. Zie ook p.792 en 793. Vgl. Dirix 2002, p. 383. Anders Vranken

1988, p. 186 en Vranken 1989, p. 179 die op grond van het feit dat crediteuren zich in geval van
bijvoorbeeld verrekening in hun verhouding ten opzichte van hun medecrediteuren gebonden zijn
aan de redelijkheid en billijkheid meent dat dit ook het geval zou moeten zijn bij de uitoefening
van zekerheden. Rank-Berenschot verklaart dit verschil door het feit ingeval van oneigenlijke
zekerheden zoals de verrekeningsbevoegdheid geen sprake is van een voorrangspositie die berust
op een rechtspolitieke keuze zoals in geval van 'eigenlijke' zekerheden. Zie hierover nader hoofdstuk
3 par. 5.

200      Namelijk de crediteur die kosten heeft gemaakt tot behoud van de zaak (art. 3:284 lid 2 BW), de
kleine aannemer (art. 3:285 lid 2 BW) en de fiscus (art. 21 Inv. wet).
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eigendomspretentie201. De gesecureerde crediteur is hiertoe gerechtigd:02 De enige

grens die ons recht stelt aan deze wijze van uitoefening van zekerheidsrechten
is gelegen inhet faillissement van de schuldenaar.203 Dan geldt het fixatiebeginsel
en mag de gesecureerde crediteur zijn positie, in het belang van de boedel en de

204gezamenlijke schuldeisers, niet verbeteren. Hetzelfde geldt vooruitwinning door
de gesecureerde crediteur. Wanneer de gesecureerde crediteur een geldig
zekerheidsrecht heeft en de debiteur jegens haar in verzuim is, is zij bevoegd tot

205uitwinning over te gaan. - Uitwinning is geoorloo fd, ook wanneer derden rechten
hebben ten aanzien van de betreffende goederen. Wanneer deze rechten sterker
zijn dan het zekerheidsrecht, moet de gesecureerde crediteur deze respecteren.
Wanneer hij zulks niet doet, kan dat leiden tot aansprakelijkheid voor de daardoor
onstane schade.206 Hetzelfde geldt wanneerde gesecureerde crediteur fouten maakt
in de wijze van uitwinning waardoor zijn medeschuldeisers schade leiden. 207

In het geval van faillissement van de debiteur geldt wel dat grenzen worden
gesteld aan de autonomie van de gesecureerde crediteur in verband met de
uitoefening van zekerheidsrechten. De regel van de afkoelingsperiode heeft, zo
bleek in paragraaf7, tot gevolg dat de rechten van de gesecureerde crediteurtijdelijk
worden bevroren in het belang van de boedel en de gezamenlijke schuldeisers.
Deze grens is echter zeer beperkt. Na het einde van de afkoelingsperiode is de
gesecureerde crediteur weer geheel vrij in het uitoefenen van zijn recht.208 Hij is

201 Wanneer de houder van een vuistpand te goeder trouw is, overleeft zijn recht de confrontatie met

voorbehouden en gereclameerde eigendom, art. 3:238 BW en art. 7:42 BW.
202 Vgl. HR 18 september 1987, NJ 1988, 983 (Berg/De Bary). In dit arrest handelde de fiduciair

eigenaar zodanig dat de eigenaar van het veem waar door de kredietnemer gekochte zaken zich
bevonden van houder voor de kredietnemer tot houder voor de fiduciair eigenaar werd. Hierdoor
verviel het privilege van de verkoper (art. 1190 BW oud) waardoor de fiduciair eigenaar kon
executeren zonder rekening te houden met de rechten van de verkoper.

203 HR 18 december 1987, NJ 1988, 340 (OAR/ABN). Zie ook Vranken 1988, p. 186 en Rank-
Berenschot 1995, p. 791. Het feit datde Hoge Raad in Mulderq.q./CLBN (HR 17 februari 1995,
NJ 1996,471) bepaalde datde pandhouder van stil verpande vorderingen in het faillissement van
de pandgever tot mededeling mag overgaan doet hier niet aan af. Dit is een executieniaatregel die
vergelijkbaar is met het opeisen door de pandhouder van aan hem stil verpande roerende zaken
teneinde tot executie te kunnen overgaan en heeft op zichz€lf geen rangwisseling tot gevolg

204     Zie over het fixatiebeginsel en de werking van het faillissement in verband met de reikwijdte van
zekerheidsrechten par. 7 hiervoor.

205 Zie art. 3:248 BW.

206 Ziehierover Vriesendorp 1996 (banken aansprakelijkheid), p. 178-183 en Bakkerus 2000, p. 225-
240,

207 Zie hierover Vriesendorp 1996 (bank en aansprakelijkheid), p. 183-192. Vriesendorp komt tot de
conclusie datsprake kan zijn van aansprakelijkheid indien debank heeftafgezien van een altematieve
wijze van uitwinning die gelijkblijvende voordelen heeft voor de bank, maar aan derden minder
schade berokkent, terwijl de bank redelijkerwijze met dat alternatief bekend had kunnen zijn.

208     Vgl. in dit verband ookde discussie overdezogenaamdedwangcrediteuren. De Hoge Raad oordeelde
in zijn arrest d.d. 20 maart 1981, NJ 1981,640 (Veluwse Nutsbedrijven) dat een schuldeiser in
faillissement mag weigeren te leveren indien niet eerst de oude schulden zijn voldaan en dat hieraan
nietin de weg staat dat de curator in verband met de voortzetting van de onderneming afhankelijk
is van de leveranties van deze schuldeiser. Zie ook HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896 (Van der
Hel q.q./Edon).
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bij voorbeeld niet gehouden mee te werken aan de voortzetting van de onderneming
door de curator, ook niet wanneer dat in het belang van de gezamenlijke
schuldeisers is.,09 De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het uitgangspunt in
faillissement is dat goederenrechtelijke rechten worden gerespecteerd: 10 Aangezien

zekerheidstelling de rechthebbende een goederenrechtelijke aanspraak ten aanzien
van het vermogen van de debiteur geeft, moet met het begrenzen van de uitoefening
van deze rechten gezien voormeld uitgangspunt terughoudend worden omgegaan.

9          Tot slot

Uit het voorgaande blijkt dat het in ons recht mogelijk is generieke zekerheden
te realiseren. Generieke zekerheid wordt bereikt door bij voorbeeld een combinatie
van pandrechten op alle bestaande en toekomstige roerende zaken en op alle
bestaande en toekomstige vorderingen en een hypotheek op registergoederen. In
de traditionele benadering is het feit dat deze constructies passen in ons goederen-
rechtelijk systeem in beginsel doorslaggevend. Goederenrechtelijk staat er niets
aan dergelijke verstrekkende beschikkingshandelingen in de weg. Het resultaat -
de generieke belasting van het verhaalsvermogen - wordt geaccepteerd.

Mijn beschouwingen in dit hoofdstuk leiden tot de conclusie dat in de
traditionele benadering de kwalificatie van zekerheidstelling als beschikkingshande-

ling bepalend is voor de analyse van zekerheidsrechten. De belangen van
schuldeisers worden in de traditionele benadering op twee manieren verdisconteerd.
In de eerste plaats worden met het oog op de bescherming van schuldeisers grenzen
gesteld aan de reikwijdte van zekerheidsrechten. Deze - overigens zeer marginale -
gretizeti  zijn  neergelegd  in art.  3:239  lid  1  BW  en  art.  35  Fw. De wetgever  is
terughoudend geweest met het inbouwen van mechanismen waardoor de overige
schuldeisers worden beschermd tegen de vergaande greep van de gesecureerde

schuldeiserop het verhaalsverniogen. De reden hiervoor zou gelegen kunnen zijn
in de rechtspolitieke keuze v66r de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur

(zie paragraaf 3.3). In iedere discussie over zekerheidsrechten wordt gewezen op
het gevaar dat een beperking van de zekerheidspositie van vooral banken tot

financieringsproblemen kan leiden. Ik kom op deze redenering in hoofdstuk 5
uitgebreid terug. Ook het respect voor de partij-autonomie zou hierbij een rol
kunnen spelen (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf4). Dit noodzaakt immers, zo bleek

in paragraaf 8, het accepteren van het resultaat van een beschikkingshandeling.

209    Vgl. HR 19 december 2003, RvdW 2004,8 (Curatoren Mobell/Interplan). Anders Snijders 2003,
p. 281. Snijders is van mening dat tegenover de autonomie van crediteuren om een sterke
verhaalspositie te verwerven, een zekere solidariteit met allen die in de insolventie betrokken zijn
geraakt en dat zij dus verplicht kunnen zijn tot samenwerking waarbij de belangen van die
betrokkenen worden gerespecteerd

210    Zie ook Verdaas 2000, p. 1701 en Damkot en Timmermans 2000, p. 15
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In de tweede plaats worden de belangen van schuldeisers bewaakt via de traditionele
grenzen die ons recht stelt aan de (beschikkings)vrijheid van individuen. Het
resultaat van een beschikkingshandeling van de zekerheidsgever moet, indien aan
alle goederenrechtelijke eisen is voldaan, geaccepteerd worden, tenzij sprake is

onrechtmatig ofPaulianeus handelen ten opzichte van de overige schuldeisers of
van misbruik van recht. Uit paragraaf8 hiervoorblijkt dat hiervan niet snel sprake
is. De verhaalsbelangen van de overige schuldeisers spelen in beginsel geen rol

bij de vraag naar de geoorloo fdheid van het vestigen, bedingen en uitoe fenen van
zekerheidsrechten. Dit is slechts anders indien de financiele toestand van de debiteur
achteruit gaat en de betrokkenen weten ofmoeten weten dat de zekerheidstelling
definitieften koste gaat van de verhaalsmogelijkheden van de overige schuldeisers.
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Zekerheidsrechten: een nadere analyse

1           Inleiding

In hoofdstuk 2 bleek dat de traditionele benadering weinig aandacht heeft voor
de verhaalsbelangen van schuldeisers. In dit hoofdstuk toets ik aan de hand van
een nadere analyse van het karakter van zekerheidsrechten de juistheid van deze
benadering. Wanneer blijkt dat zij niet goed aansluit bij de aan zekerheidstelling
verbonden voorrang en bovendien de gevolgen hiervan voor de overige schuldeisers
van de zekerheidsgever niet kan verklaren, stel ik een andere benadering voor.

2           Het duale karakter van zekerheidsrechten

Zekerheidsrechten hebben tot doel het verhaalsrecht van de gesecureerde crediteur
zoals dat voortvloeit uit de algemene vermogensaansprakelijkheid van de debiteur
teversterken: Deze versterking bestaat uit twee te onderscheiden, voor zekerheids-
rechten wezenlijke elementen: Enerzijds vereenvoudigen zekerheidsrechten het
nemen van verhaal doordat zij de zekerheidsnemerbijzondere verhaalsbevoegdhe-
den toedelen. Anderzijds geven zekerheidsrechten de gesecureerde crediteuren
een voorrangspositie bij de verdeling van het verhaalsvermogen. De inspiratie voor
het maken van dit onderscheid ontleen ik vooral aan de Amerikaanse literatuur

1          Asser-Scholten, p. 415 en p. 487 metbetrekking tothypotheek. Overditdoelbestaat in de literatuur
geen  verschil van mening, zie bv. Van Mierlo  1988,  p.  49  en  153,  Bulow  1999, p.  3  en  de
overwegingen van de Hoge Raad (m.n. r.0. 3.4.3) in HR 19 mei 1995, NJ 1996, 119 (Sogelease).
Zie ook Rogers  1983, p. 992:  ' The difference between secured creditors' rights and unsecured
creditors' rights lies in the remedy'. Deze remedy bestaat volgens hem uit bijzondere verhaalsbe-
voegdheden en voorrang.

2         Art. 3:227 BW. Zie over dit onderscheid Asser-Scholten, p. 415. Ikben met Scholten van mening
datbeide elementen striktmoeten worden onderscheiden. Vgl. Roes 1970, p. 36 diemetbetrekking
tot de aan het hypotheekrecht verbonden voorrang in dit kader spreekt over'de obligatoire preferentie,
de bevoorrechte plaats onder de crediteuren, die een essentiale van het hypotheekrecht uitmaakt'.
Dit element werd uitdrukkelijk onderscheiden van de bijzondere verhaalsbevoegdheden van de
zekerheidsgerechtigde. Zie over de historische wortels van dit onderscheid behalve Roes ook Asser-
Scholten, p. 416 e.v., p. 458 e.v. en p. 487 , de dissertatie van Herman uit 1914, vooral hoofdstuk
1 en 2 en de dissertatie van Pos uit 1970, hoofdstuk III. Dit onderscheid werd - behalve door Scholten
- vooral behandeld in verband met hypotheek. Dit zou kunnen worden verklaard door het bezitloze
karakter van dit zekerheidsrecht. Tot 1992 was het pandrecht slechts denkbaar wanneer de verbonden
goederen uit de macht van de pandgever werden gebracht. Doordat de zekerheidsnemer de verbonden
goederen doorgaans onder zich had lijkt het vanzelfsprekender dat hij zich daarop bij voorrang
mag verhalen, zie bijvoorbeeld de voorrangspositie van de schuldeiser met een retentierecht (art.
3:291 en 392 BW) .
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met betrekking tot zekerheidsrechten.1 Ik kom hierna in paragraaf4.3 uitgebreid
terug op de wijze waarop zekerheidsrechten in de Verenigde Staten doorgaans
worden geanalyseerd.

Hoewel beide elementen in onze huidige zekerheidsrechten verenigd zijn,
moeten zij naar mijn mening toch strikt worden onderscheiden. Het feit dat een
debiteur zijn crediteur bijzondere verhaalsbevoegdheden ten aanzien van zijn
vermogen geeft, betekent niet automatisch dat deze crediteur zich op de als gevolg
van het aanwenden van zijn bevoegdheden verkregen opbrengst bij voorrang mag
verhalen: Hetzel fde geldt in de omgekeerde situatie: het feit dat een crediteur een
bevoorrechte positie inneemt binnen het verband van schuldeisers betekent niet
dat hem bijzondere verhaalsbevoegdheden ten aanzien van het vermogen van de
debiteur toekomen: Uit het recht van de beslaglegger en uit het recht van een
crediteur aan wiens vordering voorrang is verbonden blijkt dat beide elementen
ook daadwerkelijk onderscheiden kunnen worden.

Wanneer de beslaglegger van zijn bijzondere verhaalsbevoegdheden - executie

op de door de wet voorgeschreven wijze - gebruik maakt, neemt hij ten aanzien
van de opbrengst geen bevoorrechte positie in.6 De beslagleggermoet de opbrengst

naar evenredigheid van ieders vordering (art.  3:277 BW) delen met de andere
beslagleggers.7 De crediteuren die geen beslag hebben gelegd en dus hun
verhaalsrecht nog niet hebben geactiveerd, delen vanzelfsprekend niet in de
opbrengst.8 Beslag schept geen voorrang in die zin dat de eerste beslaglegger zich
v66r latere beslagleggers op de opbrengst van de uitoefening van zijn geactiveerde
verhaalsrechtmag verhalen. Het feit dateen crediteurbijzondere verhaalsbevoegd-
heden ten aanzien van het vermogen van de debiteur toekomen is dus niet per
definitie en onlosmakelijk verbonden met een bevoorrechte positie binnen het
verband van schuldeisers. Beslag ziet met name op de verhouding tussen schuldeiser
en schuldenaar. Het veroorzaakt geen wijziging in de verhouding tussen
schuldeisers onderling.

3       Dit onderscheid wordt soms expliciet maar veel vaker impliciet gemaakt. Enkele plaatsen waar
het onderscheid expliciet wordt gemaakt: LoPucki  1994, p. 1921, Baird  1996,§  1.01  [2] at  1-3
en 1-4, Bebchuk en Fried 1996, p. 860, Adler 1998, p. 405, Bjerre 1999, p. 350.

4           Vgl.  LoPucki  1994, p. 1921-1922, Baird  1996, §  1.01  [2] at  1-3 en 1-4, Bjerre  1999, p. 352. Zie
met betrekking tot het Nederlandse recht mijn opmerkingen over beslag hierna. Overigens lijken
in het Nederlandse systeem van zekerheidsrechten de bijzondere verhaalsbevoegdheden en voorrang
wei zeer nauw met elkaar verbonden te zijn. Op de (on)juistheid hiervan kom  ik in par. 4.3 terug.

5          Vgl. Baird 1996, § 1.01[2]at 1-4, Bjerre 1999, p. 353.Ziemetbetrekkingtothet Nederiandse recht
mijn opmerkingen over voorrechten hierna.

6 Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr. 737, Snijders, Ynzonides en Meijer 2002, nr. 408.
7       Zie voor een voorbeeld Snijders, Ynzonides en Meijer 2002, nr. 408.
8           Dit is anders ingeval van faillissement. Faillissement is een algemeen beslag op het gehele vermogen

van de schuldenaar ten behoeve van al zijn schuldeisers. Een faillissement activeert de verhaalsrech-
ten van alle schuldeisers en derhalve moet de opbrengst onder alle schuldeisers worden verdeeld.
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Hetomgekeerde geldt voorde voorrechten. Voorrechten geven derechtheb-
bende schuldeiser slechts een bevoorrechte positie in verband met de verdeling
van het verhaalsvermogen. Hem komen geen bijzondere verhaalsbevoegdheden
ten aanzien van het vermogen van de debiteur toe.' Het feit dat een schuldeiser
zich kan beroepen op een voorrecht, betekent niet dat zijn verhaalsrecht is
geactiveerd. Voorrechten zijn dan ook geen goederenrechtelijke rechten, zij geven
de desbetreffende crediteur slechts voorrang bij de verdeling van het verhaalsvermo-

gen:' Wanneer de goederen waarop het voorrecht ziet het vermogen van de debiteur

voortijds hebben verlaten, kunnen voorrechten niet worden ingeroepen tegen de
nieuwe rechthebbenden van die goederen. Een voorrecht heeft slechts betekenis
in de verhouding tussen schuldeisers onderling." Het geeft de aldus bevoorrechte
schuldeiser geen bijzondere verhaalsbevoegdheden ten opzichte van de
schuldenaar. 12

3 Zekerheidsrechten: bijzondere verhaalsbevoegdheden

3.1 Algemeen

Ons recht kent, net als andere rechtsstelsels, de regel dat een debiteur met zijn
gehele vermogen aansprakelijk is voor zijn schulden (art. 3:276 BW).13 Dit betekent
dat iedere crediteur het recht toekomt zijn vorderingen te verhalen op het vermogen
van de schuldenaar. Aldus correspondeert het verhaalsrecht van de schuldeiser
met de aansprakelijkheid ('Haftung') van de schuldenaar.14 Deze aansprakelijkheid,
en  dus het recht van de schuldeiser,  is in zekere zin secundair.IS  Primair  is het

vorderingsrecht van de schuldeiser immers gekoppeld aan de schuld - of de
verschuldigde prestatie - van de schuldenaar. De schuldeiser is op grond van zijn
verhaalsrecht gerechtigd tot de in het verhaalsvermogen aanwezige waarde. Het
verhaalsrecht van de schuldeiser leidt in beginsel een sluimerend bestaan. Het
belemmert de schuldenaar in beginsel niet in zijn beschikkingsmacht en belast

9          Zie over dit verschil met zekerheidsrechten Eggens  1936, p.  1.
10      Verstijlen  1998,  p.  19.  Zie over de historische wortels hiervan Asser-Scholten. p 373-375.

Voorrechten kunnen naar mijn mening ook niet net als beslag worden aangemerkt als rechten met
goederenrechtelijke trekken. Zie relativerend Asser-Van Mierlo Goederenrecht III nr. 377.

11 Mon. Nieuw BW B-13 (Fesevur), p. 5-6 en p. 25, Erasmus 1976, p. 27 en Verstijlen 1998, p. 19.
12       Zie over dit onderscheid tussen voorrechten en zekerheidsrechten Asser-Mijnssen Goederenrecht

III nr. 2.
13 Zie bijvoorbeeld Goode  1995, p. 641  over het Engelse recht.
14 Pitio/Reehuis, Heisterkamp nr. 736.
15 Vgl Rank-Berenschotl 992, p. 207. Asser-Hartkamp I nr. 33, Verstijlen  1998, p.  14-15. Zie over

dit onderscheid reeds Herman  1914, p. 3, die wijst op de oud-Germaanse wortels hiervan.
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dus ook niet het eigendomsrecht van de schuldenaar. 16 Eerst wanneerde schuldenaar
in verzuim is en de schuldeiser overgaat tot het leggen van beslag, ofwanneer het
faillissement van de schuldenaar wordt uitgesproken, wordt zijn verhaalsrecht

geactiveerd.
17

Met het leggen van beslag wijst de crediteur de goederen aan waarop hij
verhaal wenst te nemen. 18 Hiermee vangt de executie - de uitoefening van
verhaalsrechten - aan:'De crediteurkan zich uiteindelijk voldoen uit deopbrengst
van de executoriale verkoop van de aangewezen goederen. Door het uitspreken
van het faillissement worden ten behoeve van alle crediteuren, alle goederen van
de schuldenaar aangewezen als verhaalsobject. Het faillissement is in dit opzicht
een beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn
gezamenlijke schuldeisers.20 De curator maakt ten behoeve van de gezamenlijke
schuldeisers het vermogen van de schuldenaar te gelde en verdeelt de opbrengsten
daarvan onder hen.21 Het activeren van het verhaalsrecht door middel van de

goederen waarop verhaal wordt genomen, belemmert de beschikkingsmacht van
de schuldenaar en belast dus zijn eigendomsrecht. De schuldenaar is niet meer

vrij om over de aangewezen goederen te beschikken. Het leggen van beslag heeft

tot gevolg dat beschikkingshandelingen met betrekking tot de aangewezen goederen
llnietig zijn jegens de beslaglegger.-- Ingeval van faillissement is de schuldenaar

, 'in het geheel niet meer beschikkingsbevoegd.-- De schuldenaar moet bovendien

16 Zie hierover hoofdstuk 2 par. 8.1 en 8.2. Daar bleek dat wanneer de schuldenaar in strijd met de
verhaalsbelangen van ziln schuldeisers liandelt, hij onder omstandigheden Paulianeus en/of
onrechtmatig handelt danwel misbruik van recht pleegt.

17      De bevoegdheid tot het leggen van beslag op de goederen van de schuldenaar en de mogelijkheid
orn diens faillissement aan te vragen wordt wei aangemerkt als de inhoud van het algemene
verhaalsrecht zoals dat ied€re schuldeiser toekomt, zie Suyling V nr. 415. Ik behandel de inhoud
van het verhaalsrecht slechts voorzover dat van belang is in het kader van de analyse van
zekerheidsrechten. Vooreen uitgebreide inhoudelijke behandelingzij verwezen naar de handboeken
over het beslagrecht en het faillissementsrecht.

18       In hetoud-vaderlandse recht ging executie -de uitoefening van verhaalsrechten -altijd samen met
het tot zich nemen van de goederen waarop de schuldeiser verhaal wenste te nemen. Wanneer de
debiteur niet betaalde, nam de crediteur een decl van het verhaalsvermogen tot zich en creeerde
aldus een pandrecht. Wanneer de crediteur ook daarna niet betaalde, was de crediteur gerechtigd
zich uit de desbetreffende goederen te voldoen. Zie hierover Asser-Scholten, p 373-374.

19       Voorafgaand aan executoriaal beslag kan de schuldeiser ook conservatoirbeslagleggen Conservatoir
beslag heeft tot doel executie uiteindelijk mogelijk te maken. Door het leggen van conservatoir
beslag wordl voorkomen dat de schuldenaarde in beslag genomen goederen aan het verhaal onttrekt,
vgI Asser-Hartkamp 1, nr. 42 en Heemskerk 2001, p. 2.

20       Van der Feltz L p. 7. Zie hieroveren overandere denkmodellen met betrekkingtothet faillissement
Verstijlen 1998, p. 23-26.

21     Zie over het faillissement als collectief verhaal Van der Feltz I, p. 49 en Verstijlen 1998, p. 27.
Dit betekent onder andere dat de schuldeisers kunnen gedurende het faillissement geen gebrulk
maken van hun individuele verhaalsbevoegdheden, art. 33 Fw.

22     Van der Kwaak 1990, p. 166-167, Mijnssen 1992, p. 9, Snijders, Ynzonides en MeiJer 2002, nr
408. Vgl. art. 4532,505 en 475h Rv. Dit is een relatieve beschikkingsonbevoegdheid: de
rechtshandeling kan - behoudens de situatie waarin de derde-verkrijger wordt beschernid - niet
worden tegengeworpen aan de beslaglegger maar is ten opzichte van ieder ander weI rechtsgeldig

23    Art. 23 Fw.
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toestaan dat zijn vermogen (deels) te gelde wordt gemaakt en dat zijn schuldeisers
uit de opbrengst daarvan worden voldaan.

Ook zekerheidstelling is een vorm van het activeren van het verhaalsrecht. 24

De gesecureerde crediteur wijst bij voorbaat de goederen aan waarop hij op het
verhaalsmoment verhaal wenst te nemen. Op het moment van zekerheidstelling
ontstaan de bijzondere verhaalsbevoegdheden van de gesecureerde crediteur en
dus zijn rechten ten aanzien van het vermogen van de schuldenaar. De schuldenaar
kan niet meer over de verbonden goederen beschikken zonder dat daar de rechten
van de gesecureerde schuldeiserop rusten en hij moet dulden dat deze de verbonden
goederen te gelde maakt. De schuldeiser hoeft zijn verhaalsrecht niet meer te
activeren door het leggen van beslag ofliet aanvragen van faillissement, maarheeft
het recht van parate executie.15 Hij mag deze bevoegdheden echter pas uitoefenen
wanneer de schuldenaar jegens hem in verzuim is (art.  3:248  BW).

3.2 Beschikkingshandeling?

Door zekerheidstelling deelt de debiteur de gesecureerde crediteur bepaalde
bevoegdheden toe ten aanzien van 66n ofmeer van zijn goederen. Hierdoor wordt
het verhaalsrecht van deze crediteur versterkt. Deze bevoegdheden beperken de
beschikkingsmacht van de debiteur over zijn vermogen. Aldus wordt het
eigendomsrecht van de debiteur met betrekking tot de verbonden goederen belast
met het recht van de gesecureerde crediteur. Om deze reden kan zekerheidstelling
worden aangemerkt als het beschikken over eigendom. 26

Dit heeft tot gevolg dat het recht van de gesecureerde crediteur een absoluut
karakter heeft en dus jegens een ieder kan worden ingeroepen. De schuldenaar
kan niet meer los van de rechten van de gesecureerde crediteur over de verbonden
goederen beschikken. In dit opzicht onderscheidt het executierecht van de
gesecureerde crediteur zich van dat van de beslaglegger. Ingeval van zekerheidstel-
ling deelt de debiteur de crediteur zelf bevoegdheden toe ten aanzien van zijn
vermogen, terwijl het bijzondere verhaalsrecht van de beslagleggerhem tegen zijn
wil en vaak met tussenkomst van de rechter wordt opgelegd.27 Dit verklaart waarom

24      Zie over de vergelijking van het recht van de crediteur na het leggen van beslag en het recht van
de gesecureerde crediteur Van der Kwaak 1990, p. 42.

25 Een executoriale titel is niet nodig, zie Snijders, Ynzonides en Meijer 2002, nr. 421. Zie over het
recht van parate executie ook hoofdstuk 2, par. 3.1.

26     Zie ook hoofdstuk 2 par 2.
27      Van der Kwaak 1990, m.n p. 39-42. Ook Eggens 1936, p. 8 signaleert dit verschil. Hetzel fdegeldt

voor de rechten van schuldeisers ingeval van faillissement van de schuldenaar
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de gesecureerde crediteur wel en de beslagleggerniet een goederenrechtelijk recht -
een recht met absolute werking - toekomt. 28

3.3 De positie van derden

De absolute werking van het recht van de gesecureerde crediteur ten aanzien van
de verbonden goederen betekent dat hij zich hierop jegens eenieder kan beroepen.

29

Het absolute karakter ziet in dit kader met name op de verhouding tussen de

gesecureerde crediteur en eventuele derde-verkrijgers van het goed. Het is van
belang dat de gesecureerde crediteur zijn bijzondere verhaalsbevoegdheden ook
kan aanwenden wanneer de betre ffende goederen onverhoopt in handen van derden
terecht zijn gekomen. Als gevolg van het absolute karakter van de zekerheidsrechten

zijn deze derden gehouden de rechten van de gesecureerde crediteurte respecteren
(prioriteit en droit de suite) Wanneer zij van het bestaan van de rechten niet op
de hoogte zijn danwel behoorden te zijn, worden zij echter beschermd ten koste
van de rechten van de gesecureerde crediteuren:0 Gezien het feit dat in ons recht

op grote schaal gebruik wordt gemaakt van bezitloze zekerheidsrechten welke -

uitgezonderd het recht van hypotheek - niet zijn oingeven door enige vorm van
publiciteit, zullen derde-rechthebbenden vaak te goeder trouw zijn. Vanwege de

gebruiksbevoegdheid van de debiteur/zekerheidsgever zal deze problematiek zich
overigens zelden voordoen.

Ook derde-schuldeisers zijn gehouden de bijzondere verhaalsbevoegdheden
van de gesecureerde crediteur te respecteren. Er is slechts sprake van samenloop
van de verhaalsbevoegdheden van de gesecureerde crediteuren 66n ofmeer overige
crediteuren indien beslag is gelegd o f het faillissement is uitgesproken. Ingeval
van beslag is de gesecureerde crediteur gerechtigd de executie over te nemen van
de beslaglegger.3' De beslaglegger ondervindt hiervan geen nadelige gevolgen,

aangezien de bestaande rangorde niet verandert. Hetzel fde geldt in faillissement.
Het faillissement maakt een einde aan de individuele verhaalsbevoegdheden van
de beslagleggers. De curator is exclusie fbevoegd het verhaalsvermogen ten behoeve
van de schuldeisers te gelde te maken. Vanwege het absolute karakterervan, blij ven

28       Over de vraag ofbeslag kan worden gekwalificeerd als een goederenrechtelijk recht bestaat verschil
van mening. Zie over deze discussie Van der Kwaak 1990, p. 3-5 met veel verdere verwuzingen.
De typering van Nieuwenhuis dat het beslagrecht een middenpositie inneemt met trekken van een
goederenrechtelijk recht en van een persoonlijk recht komt mij voor als een juist uitgangspunt,
Nieuwenhuis 1980, p. 103. Zo heeft beslag wei gevolgen voor de beschikkingsbevoegdheid van
dedebiteur-ziepar. 2 -maarminder vergaanddan wanneersprakezou zijn van een absoluutrecht.

29     Zie over de absolute werking van goederenrechtelijke rechten hoofdstuk 2 par. 3
30        Art. 3:86 lid 2 BW. Dit artikel geldt slechts met betrekking roerende zaken. De verkrijger van een

stil verpande vordering wordt slechts tegen de onbevoegdheid van zijn wederpartij beschermd indien
zich de situatie waar art. 3:88 BW op ziet voordoet.

31     Art. 461 a en 509 Rv.
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de verhaalsbevoegdheden van de gesecureerde crediteur wel bestaan.32 De rangorde
verandert echter niet. De curator is gehouden bij uitwinning van de verbonden
goederen door de gesecureerde crediteur de belangen van de hoger gerangschikte
schuldeisers te behartigen (art. 57 lid 3 Fw).

Met betrekking tot de toedeling van bijzondere verhaalsbevoegdheden ligt
gezien het voorgaande de vergelijking van zekerheidstelling met een goederenrech-
telijke beschikkingshandeling voor de hand. De gevolgen van zekerheidstelling
spelen zich in dit kader primair af in de relatie zekerheidsgever-zekerheidsnemer.
Derde-verkrijgers en derde-schuldeisers zijn daarbij op dezel fde wijze betrokken
als wanneer de debiteur eigendom zou hebben overgedragen in plaats van belast
met zekerheidsrechten. Dit maakt dat de vraag ofen in hoeverre de debiteur zijn -
al dan niet toekomstige - goederen kan belasten met zekerheidsrechten in beginsel
kan worden beantwoord door de verwijzing naar hetgeen geldt voor de overdracht
van eigendom.Wanneer de debiteur immers bevoegd is zijn eigendom over te dragen
- het meerdere - is hij ook te bevoegd deze te belasten met rechten ten behoeve
van de gesecureerde crediteur - het mindere.

4 Zekerheidsrechten: voorrang

4.1 Algemeen

Iedere schuldeiser heeft een verhaalsrecht dat ziet op het vermogen van zijn
schuldenaar. Wanneer verschillende schuldeisers verhaal zoeken op het vermogen
van de debiteur - er is sprake van concursus creditorum - geldt als regel de paritas
creditorum alle schuldeisers hebben in beginsel een gelijkwaardig verhaalsrecht
in die zin dat zij allen in gelijke mate en naar evenredigheid van hun vorderingen
zijn gerechtigd tot het vermogen van de schuldenaar.13 Dit uitgangspunt volgt uit
het beginsel van de vermogensaansprakelijkheid en het daaraan gekoppelde
verhaalsrecht van schuldeisers.34 Aangezien alle schuldeisers een verhaalsrecht
hebben op hetgehele vermogen van de schuldenaar, zijn zij daartoe ook in gelijke

mate gerechtigd. De schuldeisers zijn dus gezamenlijk gerechtigd tot het bij de
schuldenaar aanwezige verhaalsvermogen. Zij kunnen hun verhaalsrechtenjegens
elkaar inroepen.

35

32 Zie hoofdstuk 2 par. 3.2.
33    Art. 3·277 BW. Zie hierover Pitio/Reehuis, Heisterkamp nr. 737. Deze regel lag reeds aan het

Romeinse recht ten grondslag, vgl. Zwalve 1993, p. 341.
34       Vgl. in dezel fde zin Erasmus 1976, p. 15-16, Van der Kwaak 1990. p. 100, Verstillen 1998, p. 15-18,

Pitlo/Reehuis. Heisterkamp nr. 736.
35 Dit aspect van het verhaalsrecht ziet dus op de verhouding tussen schuldeisers onderling en

onderscheidt zich van hetgeen ik behandelde in par. 3 waar het ging om rechten ten aanzien van
het verhaalsvermogen die de schuldeiser jegens de schuldenaar kan inroepen.
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De paritas creditorum heeft tot gevolg dat wanneer het verhaalsvermogen
niet groot genoeg is om alle schuldeisers te voldoen, het beschikbare vermogen
op basis van gelijkheidonder de schuldeisers wordt verdeeld. Deparitas creditorum
geldt behoudens de in de wet erkende redenen van voorrang. Voorrang verschaft
een crediteur het recht om in geval van concursus voor te gaan boven de andere
schuldeisers bij het verhaal van hun vorderingen.36 In ons systeem vloeit voorrang,
behalve uit de bijzondere in de wet genoemde gronden, voort uit pand, hypotheek
en voorrecht (art. 3:278 BW).37 Zekerheidsrechten geven de gesecureerde crediteur
dus niet alleen bijzondere verhaalsbevoegdheden, maar ook een bevoorrechte positie
binnen het verband van crediteuren.

Telkens wanneer de vordering van een crediteur voor een groter deel wordt
voldaan dan waar hij op grond van het gelijkheidsbeginsel recht op zou hebben,
is er in mijn optiek sprake van voorrang. Dit doet zich voor wanneer een schuldeiser
een groter gedeelte van het verhaalsverrnogen toekomt dan op grond van slechts

zijn vorderingsrecht en met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel het geval
zou zijn. bijvoorbeeld doordat hij zich op grond van een zekerheidsrecht, een
voorrecht ofeen andere goederenrechtelijke aanspraak op een bepaald verhaalsob-
ject v66r andere schuldeisers mag verhalen.,R Ook een voldoening door de
schuldenaar kan leiden tot voorrang, net als verrekening.39 Deze handelingen
kunnen immers tot gevolg hebben dat de betreffende schuldeiser een bevoorrechte

positie inneemt ten opzichte van zijn medeschuldeisers. Ik beperk me in het
navolgende tot de analyse van de aan zekerheidsrechten verbonden voorrang.

4.2 De rechtvaardiging van de voorrang

Voorrang is in het traditionele model, zo bleek in paragraaf 3.3 van hoofdstuk 2,
gevat in het goederenrechtelijke recht van de zekerheidsnemer. De rechtvaardiging
van de werking van de voorrang jegens de overige schuldeisers berust in dit model
op de analogie met het beschikken over eigendom. Op grond van zijn eigendoms-
recht is de debiteur/zekerheidsgever bevoegd te beschikken over zijn vermogen.
In ons recht geldt, net als in andere westerse systemen, het uitgangspunt dat eenieder

36        Pitio/Reehuis, Heisterkamp nr. 741
37 Ook bepaalde feitelijke omstandigheden - bijvoorbeeld de bevoegdheid tot verrekening - kunnen

tot gevolg hebben dat een crediteur binnen het verband van schuldeisers een voorrangspositie
inneemt. Zie hierover par. 5.1 van dit hoofdstuk.

38        Zie over voorrang als gevolg van een goederenrechtelijke aanspraak anders dan een zekerheidsrecht
hoofdstuk 8.

39 Zie overde vraaghoeeen voldoening door deschuldenaarde tussen schuldeisers geldenderangorde
kan doorbreken hoofdstuk 2 par. 8.2.
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in beginsel vrij is met betrekking tot zijn eigendomsrechten.40 In het privaatrecht
geldt als uitgangspunt de partij-autonomie. Partij-autonomie houdt in het recht
op zelfbeschikking of, anders gezegd, het recht op vrije wilsbepaling.4' Het recht
van de eigenaar om vrijelijk over het hem toekomende te beschikken is een
uitvloeisel hiervan.42 De bevoegdheid tot vrij gebruik van eigendom betekent dat
de eigenaar daarvoor in beginsel vanniemand toestemming behoeft en dathij het
goednaareigen inzicht kan gebruiken.43 Binnende grenzen van deactio Pauliana,
het leerstuk van misbruik van recht en de onrechtmatige daad is de eigenaar vrij
om door middel van overdracht en de vestiging van een beperkt recht absolute
rechten aan anderen toe te delen.44 Eenieder die als gevolg van het beschikken
over eigendom een recht verkrijgt, kan dit recht vanwege het absolute karakter
ervanjegens derden inroepen. In verband met deze verstrekkende werking gelden
bepaalde eisen voor het creeren van absolute rechten. Zo kunnen partijen niet naar
believen goederenrechtelijke en dus absolute rechten in het leven roepen.45 Zij
zijn gebonden aan de in de wet genoemde goederenrechtelijke rechten.46 Dit
gesloten systeem - de numerus clausus - heeft tot gevolg dat het voor eenieder
duidelijk is welke absolute rechten kunnen bestaan en vervult aldus een functie
in het kader van de rechtvaardiging van de gevolgen van absolute rechten voor
derden.47 Bovendien geldt als uitgangspunt dat absolute rechten met enige vorm

40      Zieart. 5:1 lid 2 BW. Meijers merkt in zij 11 toelichting op 'Dat de eigenaar in beginsel vrij is met
dezaak tedoenwathij wil, ishet juridisch-technischeuitgangspunt van at le bekende rechtstelsels',
Parl. Gesch. Boek 5, p. 19. Dit hangt samen met het feit dat privaateigendom de hoeksteen is van
ons westerse vrijheidsbegrip,  Van den Bergh  1998,  p. 2, Harris en Mooney  1994,  p.  2048,
Goederenrecht (Sni.iders) nr. 177. Art. 14 van de Duitse grondwet en art. 1 van het eerste protocol
van het EVRM bevatten het grondrecht op eigendom. Dit is vormgegeven in de vorm van een
positieve eigendomsgarantie inhoudende het recht van eenieder om ongestoord van zijn eigendom
te genieten, zie hierover Pitlo/Reehuis, Heisterkamp nr. 468 en Snijders 1991, p. 259.

41      Vranken 2000, p. 147. Het autonomie-beginsel is terug te voeren op de vrijheid en waarde van de
menselijk persoon, vgl. Nieskens-Isphording 1991, p. 86 die deze stelling ontleent aan Canans.
Zie ook Eggens 1960, p. 457.

42 Vgl. Vranken 2000, p. 147. Hetzel fde geldt overigens voordecontractvrijheid. Departij-autonomie
wordt vaak gebruiktals synoniem voorde contractvnjheid. Ditis onjuist aangezien contractvrijheid
voortvloeit uit de autonomie van personen in het privaatrecht, Vgl. Nieskens-Isphording 1991, p
28 en in dezeifde zin Vranken 2000, p. 147.

43 Pitio/Reehuis, Heisterkamp nr. 470.
44      Meijers 1948, p. 269 (element I van zijn normaaltype), Nieuwenhuis 1980, p. 61, Van der Steur

2003, p. 19. Zie hierover hoofdstuk 2 par. 8.1 en 8.2.
45 Rank-Berenschot 1992, p. 243 merkt op dat de numerus clausus voortvloeituit eigendom als 'totale

heerschappij'
46    Zie art. 3:81 BW. Zie ook Parl Gesch Boek 3, p 310, Parl. Gesch. Boek 5, p. 3 en p. 12-15 en

HR 3 maart 1905, W 8191(Blaauboer/Berlips).
47 Vgl. Canaris 1978, p. 376-378, Van Erp 2003, onder 111. Vgl. ook Dalhuisen 2000, p. 363 die in

zijn vergelijking van common law en civil law systemen constateert dat absolute rechten typerend
zijn voorcivillaw systemen en effecthebben 'againstall the world'. Vanwege hel feitdat absolute
rechten in vergaande mate kunnen worden ingeroepen jegens derden hanteren civil law systemen
in dit kadereen gesloten stelsel. In de common law stelsels iseen gesloten stelsel mindernoodzakelijk
aangezien daar in ieder concreet geval moet worden beoordeeld wie in het bezit is van de zogenaamde
better title.
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van publiciteit moeten zijn omgeven.48 De achterliggende gedachte hiervan is

gelegen in het belang van derden. Het feit dat derden op de hoogte kunnen zijn
van hetbestaan en de overgang van goederenrechtelijke rechten, zou rechtvaardigen
dat deze rechtenjegens hen kunnen worden ingeroepen.49 In dit kadermoet worden

opgemerkt dat in ieder geval aan het publiciteitsvereiste niet strikt de hand wordt

genomen. In ons systeem wordt op grote schaal gebruik gemaakt van bezitloze
zekerheidsrechten, die met geen enkele vorm van publiciteit zijn omgeven.

50

De zekerheidsgever is eigenaar van de goederen in zijn vermogen en dus vrij
om van zijn rechten ten aanzien van die goederen gebruik te maken en daarover
te beschikken. Hierop berust de bevoegdheid van de debiteur om ten gunste van
66n van zijn crediteuren zekerheidsrechten te vestigens' en deze crediteuren dus

een voorrangspositie ten opzichte van de overige schuldeisers te verlenen. Doordat

de zekerheidsgever een zekerheidsrecht vestigt, heeft de gesecureerde crediteur

een voorrangspositie ten opzichte van zijnmedeschuldeisers. De rechtvaardiging
van deze positie is dus gelegen in de eigendom van de zekerheidsgever, en zijn
autonomie ten aanzien van die eigendom op basis waarvan hij goederenrechtelijke
rechten vervreenidt en bezwaart. De voorrang van de gesecureerde crediteurbinnen
het verband van schuldeisers zou dus worden gerechtvaardigd doorhet eigendoms-
recht en de autonomie van de zekerheidsgever. Hierkonit bij dat de gesecureerde
schuldeiser slechts gebruik heeft gemaakt - door middel van het bedingen en
aanvaarden van zekerheden - van de mogelijkheden die de wet biedt. De schuldeiser
is hier vrij in:2 Andere schuldeisers hebben - althans in theorie - dezelfde
mogelijkheden, maarhebben daarvan geen gebruik gemaakt. De partij-autonomie
maakt dat dit resultaat geaccepteerd moet worden. 53

4.3 De juistheid van de traditionele benadering

Ik vraag mij afofde wijze waarop in de traditionele benadering met de (rechtvaardi-
ging van) de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur wordt omgegaan juist

48 Zieoverde vraag in hoeverre publiciteiteen rol zoukunnen spelen in hetkader van de rechtvaardi -
ging van de voorrang in de verhouding tussen schuldeisers onderling hoofdstuk 4.

49     Vgl. Suyling V, nr 257, Pitlo 1972, p. 94, Canaris 1978, p. 378, Rank-Berenschot 1992, p. 323
en Goederenrecht (Snijders) nr. 77 en 80.

50      Zie over het gebrek aan publiciteit van de Nederlandse zekerheidsrechten bijvoorbeeld Struycken
1998, p. 430-435.

51     Asser-Mijnssen-De Haan nr 31.
52 Zie hoofdstuk 2 par 8.3
53 Deze redenering wordt in het Verenigd Koninkrijk, anders dan in de Nederlandse literatuur, expliciet

genoemd alsderechtvaardigingvan de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur, zie Milman
1991, p. 57-58, Hudson 1995, p. 55, Goode, 1998, p. 186, Finch 1999, p. 660, Finch 2002, p. 453,
McCormack 2003, p. 398-399. Veel van de door mij genoemde auteurs wijzen vervolgens op de
betrekkelijke waarde van dit argument vanwege het feit dat niet alle schuldeisers in een gellJke
positie verkeren in die zin dat zij in staat zijn zekerheidsrechten te bedingen.
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is. De vraag is dus in hoeverre het eigendomsrecht en de autonomie van de
zekerheidsgever de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur kunnen
rechtvaardigen. Deze vraag is in de Amerikaanse literatuur vrij uitgebreid aan de
orde geweest. Met de invoering van art. 9 UCC werd het uitdrukkelijk mogelijk
generieke zekerheidsrechten te vestigen.54 Een belangrijk doel dat met de invoering
van art. 9 UCC werd beoogd was het voorzien in het op eenvoudige en goedkope
wijze vestigen van zekerheidsrechten:5 Deze doelstelling is consequent doorge-
voerd met als gevolg dat betrekkelijk eenvoudig zekerheidsrechten kunnen worden
gevestigd op alle bestaande en toekomstige goederen, tot zekerheid van alle
bestaande en toekonistige vorderingen van de financier.56 De financier die aan
het begin van de kredietrelatie een dergelijk zekerheidsrecht registreert, neemt
een vergaande voorrangspositie in. Hij kan zich v66rzijn medeschuldeisers verhalen
op het vermogen van de debiteur met betrekking tot de vorderingen die hij op dat
moment op hem heeft, zulks behoudens eerder geregistreerde zekerheidsrechten
en de zogenaamde purchase money security interests:1 Aan deze ontwikkeling
lijkt de vooronderstelling ten grondslag te liggen dat zekerheidsrechten, en dus
ook de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur, een positieve invloed hebben
op de prijs en de beschikbaarheid van krediet en dus wenselijk zijn. S8 Dit heeft
aanleiding gegeven tot een discussie in de Amerikaanse law reviews over het
waarom van voorrang:9 Aangezien met de invoering van art. 9 UCC een heel nieuw
concept van zekerheidsrechten zijn intrede deed, was en is men in staat zekerheids-
rechten te analyseren los van de juridisch-historische wortels ervan en dus los van
de idee dat zekerheidstelling het beschikken overeigendom is. Als gevolg hiervan
werd eerst in 1994 gewezen op de eigendom als normatieve rechtvaardiging voor
zekerheidsrechten in het algemeen en de daaraan verbonden voorrang in het
bijzonder - de zogenaamde conveyance theory.60 Harris en Mooney stellen dat

'(t)0 the extent that the existing law governing secured transactions reflects the
larger, widely shared social values of free alienability and party autonomy, that

54 Zie hierover hoofdstuk 1.
55     Zie het commentaar bij § 9-101 UCC (oud): 'The aim of this Article is to provide a simple and

unified structire within which the immense variety of present-day secured financing transactions
can go forward with less cost and with greater certainty'

56     Zie § 9-204 en § 9-205 UCC.
57       Dit is de zogenaamdefirst-to-file regel, zie §9-322. Zie voor de definitie van een purchase money

security interest § 9-103.
58 Aldus Schwartz 1981,p. 6.
59     Jackson en Kronman zijn de auteurs van den van de eerste artikelen hierover. Zij stellen zichzelf

de vraag 'Why does the law permit secured finance in the forst place? Put differently, why does
the law allow a debtor to prefer some creditors over others by securing their claims, instead of
requiring all creditors to share ratably in the debtor's estate?', Jackson en Kronman 1979, p.  1146.

60        Harris en Mooney 1994, p. 2047-2053. De theorie van Harris en Mooney heeft niet veel navolging
gehad. In de discussie over de rechtvaardiging van voorrang richt men zich voornamelijk op de
vraag of zekerheidstelling en voorrang leiden tot economische efficientie. Zie hierover uitgebreid
hoofdstuk 5 par. 4.
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law presumptively is sound'.6t De juistheid hiervan, en dus van de traditionele
rechtvaardiging van voorrang, is in de Amerikaanse literatuur uitgebreid aan de
orde geweest.62 Een belangrijke conclusie in dit verband is dat slechts wanneer

het vestigen van zekerheidsrechten gelijk kan worden gesteld met het beschikken
over eigendom, voor zekerheidstelling dezel fde rechtvaardigingen gelden als voor
eigendom en autonomie in het algemeen.63 Het gaat derhalve niet om de vraag

of eigendom en autonomie gerechtvaardigd zijn, maar om de vraag of de
gelijkschakeling van zekerheidstelling met het beschikken over eigendom
gerechtvaardigd is. Ik ben, in navolging van verschillende Amerikaanse auteurs64,

van mening dat dit niet het geval is.
65

De schuldenaar beschikt door zekerheidstelling immers niet over zijn
vermogen, maar bewerkstelligt ook - en vooral - een herschikking van de rechten
van crediteuren onderling. Een gedeelte van het verhaalsvermogen wordt als het

ware afgezonderd ten behoeve van verhaal door de gesecureerde crediteur. Door
de zekerheidstelling in de zin van het verlenen van voorrang belast de debiteur
in de eerste plaats het voor de schuldeisers beschikbare verhaalsvermogen.66 De

gesecureerde crediteur komt op grond van het voorrangselement van het
zekerheidsreclit geen recht toe ten aanzien van goederen van de zekerheidsgever.

67

Hij heeft een bevoorrechte positie met betrekking tot (onderdelen van) het

61       Harris en Mooney 1994, p. 2052. Zie ook Bowers 1991. p. 58-60 die de stelling verdedigt dat de
beslissingen van de debiteur met betrekking tot de verdelingvan zijn vermogen over zijn schuldeisers
'arc likely to be optimal'. Hi  merkt in dit verband op (p. 60 noot 55) dat 'The Bankruptcy Code
doesnotaccordaprioritytosecured lenders. Itsimply ret'uses to distribute otherpeoples's property
to the creditors of the debtor but instead distributes property to those who own it'. Clarke 1997,
p. 122 constateert eenzelfde benadering in het Fngelse recht Zie ook Milman 1991, p. 57-58.

62       Knippenberg 1994 , p. 1971-1973, Ponoroff en Knippenberg  1997, p 2260-2263, Bjerre 1999, p
439, Ali 2002,p. 34-35,49, McCormack 2003,p 399-400 en, zeer kritisch, LoPucki 1994, p. 1952-

1954, Schwartz 1994, p. 2073-2087, Bebchuk en Fried  1996, p. 933, Bebchuk en Fned  1997, p
1290.

63     Knippenberg 1994, p. 1978.
64     Schwartz 1994. p. 2082-2083, Bebchuk en Fried 1996, p. 933, Bebchuken Fried 1997, p. 1290,

Ponoroff en Knippenberg 1997, p. 2285. Zie, hoewel geen Amerikanen, ook Ah 2002, p. 35 en
McC'ormack 2003, p. 401.

65      Harris en Mooney 1994. p. 2040-2041 zijn van mening dat het vestigen van zekerheidsrechten op
bepaalde goederen dezelfde gevolgen heeft als het verkopen ervan.

66 Vg!. Bebchuk en Fried 1997, p. 1290-1291.Zijzijnnetalsikvanmening dat zekerheidstelling
niet geliJk kan worden gesteld meteigendonisoverdracht. Hun argumentisdathetbij zekerheidstel-
ling niet slechts gaat om een 'interest in its own property'. maar ook 'in the property of the
bankruptcy estate'. De laatste kwalificatie ziet niet name op de aan zekerheidsrechten verbonden
voorrang. Zie ook Ali 2002, p. 35.

67        Ik ben mij ervan bewust dat het goederenrechtelilke karakter van zekerheidsrechten tot gevolg heeft
dat de voorrang in zekere zin wel de eigendom van de schuldenaar belast doordat de schuldenaar
daarover niet meer los van het het recht van de gesecureerde crediteur kan beschikken. Dit is het
gevolg van het duale karakter van zekerheidsrechten eti verklaart het verschil met voorrechten.
Wanneer de schuldenaar goederen overdraagt ten aanzien waarvan een schuldeiser een voorrecht
heeft, iser, andersdan metbetrekkingtotde voorrangals gevolg van zekerheidstelling, geen sprake
van dat de bevoorrechte schuldeiser zijn voorrecht kan ultoefenen wanneer het goed in handen is
van de verkrijger.
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verhaalsvermogen. Dit maakt dat hij een recht heeft dat hij jegens zijn medeschuld-
eisers kan inroepen.

Dit is het cruciale verschil met een 'gewone' beschikkingshandeling.
68

Wanneer de schuldenaar zijn auto verkoopt en levert heeft dit slechts gevolgen
voor de omvang van het verhaalsvermogen. Er verandert niets in de onderlinge
verhouding tussende schuldeisers. Wanneerde schuldenaarde autoniet verkoopt
maar er een zekerheidsrecht op vestigt, heeft dit tot gevolg dat de overige
schuldeisers daarop in beginsel geen verhaal meer kunnen nemen. De reden hiervoor
is niet dat de auto het verhaalsverniogen heeft verlaten, maar dat de gesecureerde
schuldeiser voorrang toekomt en zich dus in beginsel exclusief op de auto kan
verhalen. Er is sprake van een herschikking van de rechten van crediteuren
onderling die zich in geval van overdracht niet voordoet.69 Deze herschikking houdt
in dat de overige schuldeisers bij de verdeling van het verhaalsvermogen feitelijk
achtergesteld worden ten opzichte van de gesecureerde crediteur.70 De 'derden'
die de gevolgen van zekerheidstelling ondervinden zijn dus de overige schuldeisers
van de zekerheidsgever." Dit zijn andere'derden' dan waar doorgaans op gedoeld
wordt in verband met de absolute werking van goederenrechtelijke rechten. De
rechtvaardiging van de absolute werking van goederenrechtelijke rechten ziet op
de positie van derde-verkrijgers. De vraag waarom een schuldeiser zich jegens
zijn medeschuldeiser op zijn voorrangspositie mag beroepen is een andere dan

de vraag o feen persoon die een bepaald goed onder zich heeft het eigendomsrecht
van een ander tegen zich moet laten gelden. Dit maakt dat in verband met de
voorrangspositie van de gesecureerde crediteur een verwijzing naarhet eigendoms-
recht en de autonomie van de zekerheidsgever onvoldoende is.72 Deze argumenten

68      In geval van overdracht tot zekerheid is juridisch-technisch sprake van eigendom en dus van een
'gewone beschikkingshandeling'. Ik zou deze constructie, gezien het zekerheidskarakter van het
recht van de rechthebbende, scharen onder 'zekerheidstelling' in plaats van onder 'gewone
beschikkingshandelingen'.

69      Ook de overdracht tot zekerheid en andere constructies waarbij eigendom aan de crediteur wordl
toegedeeld in het kader van verhaal van zijn vordering hebben een herschikking van de rechten
van crediteuren onderling tot gevolg en kunnen dus niet worden aangemerkt als 'slechts' een
goederenrechteliJke beschikkingshandeling. Ik beperk me hier tot zekerheidsrechten en kom in
hoofdstuk 8 op deze problematiek terug.

70        Bebchuk en Fried  1996, p.  867  :  'full priority gives a borrower the power to subordinate  the
bankruptcy claims of nonconsenting unsecured creditors to that of another creditor'.

71 Derde-verkrijgers merken niets van de voorrang van de gesecureerde crediteur. Zij moeten in verband
met zekerheidstelling hoogstens dulden dat de gesecureerde crediteur zijn bijzondere verhaalsbe-
voegdheden uitoefent van goederen ten aanzien waarvan zij menen eigenaar te zijn. Dit heeft met
voorrang niets van doen.

72 Algemeen wordt aangenomen dat een beroep op de autonomie slechts daadwerkelijk een argument
oplevert wanneerdedesbetreffende handeling geen gevolgen heeft voorderden, vgl. Schwartz 1994,
p. 2082 en Bebchuk en Fried 1996, p. 933. Ali 2002, p. 35 noot 84 stelt dat de autonomie van de
zekerheidsgevergeen rechtvaardiging kan zijn aangezien zekerheidstelling, in tegenstelling tot een
'gewone' overdracht, altijd gevolgen heeft voor derden. Een 'gewone' overdracht heeft siechts
gevolgen voorschuldeisers ingeval van een te lage tegenprestatie. Buiten diegevallen isin verband
met overdracht de autonomie van de eigenaar doorslaggevend, zie hoofdstuk 2 par. 8.
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zijn naar mijn mening slechts van belang in de verhouding tussen zekerheidsgever
en zekerheidsnemer en eventuele derde-verkrijgers van de betreffende goederen.

Dit betekent - mede gezien mijn opmerkingen in paragraaf 2 hiervoor - dat
voor de vraag in hoeverre de debiteur zijn bestaande en toekomstige vermogen
kan belasten met zekerheidsrechten, de vergelijking met hetgeen geldt voor de
overdracht van eigendom en andere beschikkingshandelingen niet altijd op gaat.

73

Het feit dat de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur het gevolg is van
een goederenrechtelijke beschikkingshandeling, zegt naar mijn mening niets over
de gerechtvaardigdheid ervan. Het goederenrecht is slechts het middel om een
voorrangspositie in het leven te roepen. De vraag hoe ver een voorrangspositie

mag strekken kan naar mijn mening dan ook niet worden beantwoord met een
verwijzing naar hetgeen geldt ten aanzien van de overdracht van eigendom. Dat
de debiteur gerechtigd is zijn bestaande en toekomstige eigendom over te dragen

zegt naar mijn mening niets over de vraag of en in hoeverre hij 66n van zijn
schuldeisers ten aanzien daarvan een voorrangspositie kan bezorgen. Voorrang
maakt een wezenlijk deel uit van zekerheidsrechten en de positie van de
gesecureerde crediteur. Het is bepalend voor het karakter van zekerheidsrechten.
Naar mijn meningmoeten zekerheidsrechten op grond van dit eigen karakter worden
beoordeeld.74 Dit betekent dat het beschikken over eigendom als een metafoor

voor zekerheidstelling niet als een vanzelfsprekendheid moet worden gezien.
75

Hettraditionele goederenrechtelijke model is naar mijn mening slechts een middel
om het abstracte concept van zekerheidsrechten te kunnen begrijpen en gedachtevor-
ming mogelijk te maken.76 Het kenmerk van een dergelijkproces van conceptualise-
ring is dat de overeenkomsten tussen in dit geval zekerheidstelling en het
beschikken over eigendom worden benadrukt, terwijl de verschillen naar de
achtergrond verdwijnen.77 Juist die verschillen kunnen tot gevolg hebben dat de
onverkorte toepassing van het traditionele goederenrechtelijk model onwenselijk
en/of onjuist is. Het cruciale verschil tussen 'gewone' beschikkingshandelingen

en zekerheidstelling is gelegen in het voorrangsaspect. Dit aspect maakt dat de

beantwoording van de vraag naar de reikwijdte van zekerheidsrechten aan de hand

73    Aldus ook Ponoroff en Knippenberg 1997, p. 1978. Clarke 1997, p. 124-125 komt tot een
vergelijkbare conclusie met betrekking tot de vraag in hoeverre de rechten van de gesecureerde
crediteur ingeval van faillissement gerespecteerd moeten worden. Zie ook Goode 1998, p. 196-197.

74 Vgl. Schwartz 1994, p. 2083 die stelt dat een beroep op de analogie met andere vormen van het

beschikkenovereigendomgeen argument voorzekerheidstelling kan zijn. Zekerheidstelling 'must
be directly analized'. Zie ook Bebchuk en Fried 1997, p. 1292-1293· 'The issueof priority should
be approached with an open mind'

75 Vgl. Bjerre 1999, p. 350 die, onder verwijzingnaar Knippenberg 1994, p. 1968-1973 en Ponoroff
en Knippenberg 1997, p. 2279-2289 opmerkt dat het gebruik van metaforen 'can be dangerously
ensnaring when left unexamined'. Bjerre citeert in dit kader Cardozo: 'Metaphors In law are to
be narrowly watched, for starting as devices to liberate thought, they end often by enslaving it'.

76       Ponoroff en Knippenberg 1997, p. 2288.
77        Ponoroff en Knippenberg1997, p 2285-2286.
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van de vergelijking met hetgeen geldt voor beschikkingshandelingen niet per
definitie leidt tot het juiste antwoord.78 De analyse van zekerheidsrechten en de
beantwoording van de vraag naarde reikwijdte ervan vereist, gezien mijn conclusies
in hoofdstuk 2, dus een andere benadering dan de traditionele:9

5          Een andere benadering

5.J Toerekening van voorrangsposittes

Wanneer een schuldeiserbinnen het verband van schuldeisers een voorrangspositie
inneemt, betekent dat zoals gezegd dat hem een recht toekomt dat hij kan inroepen
jegens zijn medeschuldeisers en dat ziet op de verdeling van het verhaalsvermogen.
Voorrang speelt zich af in de verhouding tussen schuldeisers onderling en dus
vormt deze verhouding het beoordelingskader. Het is telkens de vraag in hoeverre
de voorrangspositie van een crediteur binnen het verband van schuldeisers
gerechtvaardigd is.

Dit is het geval bij voorrangsposities die het gevolg zijn van een wettelijk
voorrecht. Deze voorrangsposities berusten op een rechtspolitieke keuze van de
wetgever en vloeien veelal voort uit een rechtstreekse afweging van de belangen
van schuldeisers. Een duidelijk voorbeeld is de vordering tot vergoeding van de
kosten die tot behoud van een goed zijn gemaakt (art. 3:284 BW). De ratio
hierachter is dat kosten tot behoud niet alleen tot voordeel strekken van degene
aan wie het goed toebehoort, maar ook tot voordeel van diens schuldeisers.80 Zij
hebben belang bij het in stand blijven van goederen die hen tot verhaalsobject
dienen. Een ander voorbeeld is het fiscale voorrecht. De ratio hiervan is vooral
gelegen in de omstandigheden dat de fiscus - in tegenstelling tot andere crediteuren -
verplicht is tot kredietverlening, dat hij zijn debiteuren niet uitkiest, dat hij geen
zekerheid kan bedingen, dat sommige belastingschulden in wezen voor de staat

geinde en nog niet afgedragen gelden betreffen en dat van de fiscus een zekere
lankmoedigheid bij de inning van haar vorderingen wordt verwacht. 81

Een vergelijkbaar beoordelingskader wordt gehanteerd in de situatie dat de
schuldeiser zelf zodanig handelt dat hem een voorrangspositie toekomt.  Dit kan

78 Vgl. Ponoroffen Knippenberg 1997, p. 2284.
79 Vgl Ponoroffen Knippenberg 1997, p 2288diestellen dat'when we grant a conceptual monopoly

to the conveyance and property models, the entailments of the conveyance model - of security as
property - tyrannize analysis an suppress penetrating considerations of policy'.

80 Commissie Houwing en Erasmus 1976, p. 107
81 Commissie Houwing p. 23. Zie overde geschiedenis en ratio van het fiscale voorrecht uitgebreid

Erasmus 1976, p. 56-80.
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zich bijvoorbeeld voordoen in geval van schuldovername.82 De schuldeiser neemt
van een derde een schuld aan de schuldenaar over, waarop hij zich vervolgens
door middel van verrekening kan verhalen. Hierop ziet art. 54 Fw. De schuldeiser
is blijkens dit artikel slechts tot verrekening, en dus tot de voorrangspositie, 83

gerechtigd, indien hij ten tijde van de overname - en dus bij het ontstaan van de
voorrangspositie - te goeder trouw was. Volgens vaste jurisprudentie is de
bevoorrechte schuldeiser niet te goedertrouw indien hij weet dathet faillissement
te verwachten is.84 In die omstandigheden wordt het in strijd met de tussen

schuldeisers geldende redelijkheid en billijkheid geacht dat 66n van hen zich een
voorrangspositie verschaft. 85

Ook bepaalde feitelijke omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat een

crediteur een voorrangspositie inneemt. Een voorbeeld hiervan is de rol van de
bank in het girale betalingsverkeer:6 Hiermee doel ik op de situatie dat een debiteur
van de schuldenaar betaalt op de rekening van de schuldenaar bij de bank. Wanneer

de bank vervolgens de rekening van de schuldenaar crediteert heeft dit tot gevolg
dat de debetstand afneemt, en de vordering van de bank uit hoofde van die
debetstand dus gedeeltelijk wordt voldaan. De directe oorzaak van de voorrangspo-
sitie is gelegen in een handeling van een derde, namelijk de betalende debiteur.

In de analyse van deze gevallen staat direct de vraag centraal in hoeverre de

voorrangspositie binnen het verband van schuldeisers gerechtvaardigd is. Het is
volgens de Hoge Raad onwenselijk dat 'aan banken een uitzonderingspositie zou
worden gelaten die niet valt te rijmen met de onderlinge gelijkheidvan crediteuren
ter zake van verhaal op het vermogen van hun schuldenaar'.87 Ookde voorrangspo-
sitie van de bank die het gevolg is van haar rol in het betalingsverkeer wordt dus

tegen de achtergrond van de verhouding tussen schuldeisers onderlingbeoordeeld.
Wanneer als gevolg van het vestigen van zekerheidsrechten een voorrangsposi-

tie ontstaat, is zulks het direct gevolg van een handeling van de schuldenaar. Ook

82     Hetzelfde doet zich voor ingeval van het verhalen van overgenomen vorderingen op zekerheden
met een overwaarde, zie HR 30 januari  1953, NJ  1953. 578 (Doyer & Kalff) en HR 4 november
1994, NJ 1995,627 (NCM/Knottenbelt). Overigens gaat het hierbij niet om de voorrangspositie
van de crediteur, maar om het feit dat vorderingen die eerst concurrent waren als gevolg van de
overname onder de dekking van het zekerheidsrecht vallen en aldus bevoorrecht zijn.

83       Zie over het feit dat verrekening een (feitelijke) vooriangspositie tot gevolg geeft Vranken  1983,
p. 33-35.

84      HR 30 januari 1953. NJ 1953, 578 (Doyer & Kalff), herhaald in HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104
(Loeffen q.q./BMH I) en HR 7 oktober 1988, NJ 1989,449 (Amro/Curatoren THB).

85      Verstijlen 1998, p. 71.
86     Zie HR 8 juli 1987, NJ 1988,104 (Loeffen q.q./BMH 1) en HR 7 oktober 1988, NJ 1989,449

(Amro/Curatoren THB).
87       R.0.3.4 in HR 8 juli 1987, NJ 1988,104 (Loeffen q.q./BMH I). Zie ook r.0.3.3 in HR 7 oktober

1988, NJ 1989,449 (Amro/Curatoren THB). Dit is anders wanneerdebank betalingen wil verrekenen
die zijn gedaan in het kader van aan haar stil verpande vorderingen, zie HR 17 februari  1995, NJ
1996,471 (Mulder q.q./CLBN). In die gevallen heeft de bank immers al een voorrangspositie op
grond van haar pandrecht. Als pandhouder mag de bank dus weI verrekenen, als giro-instelling
niet, Rank-Berenschot 1995, p. 791.
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deze voorrangsposities moeten worden toegerekend aan de aldus bevoorrechte
schuldeiser. Voorrangsposities die het gevolg zijn van handelingen van de
schuldenaar moeten naar mijn mening op dezelfde wijze worden beoordeeld als
voorrangsposities die het gevolg zijn van handelingen van de bevoorrechte
schuldeiser zelf of van handelingen van een derde.88 Het gaat om de vraag of de
voorrangspositie in de verhouding tussen schuldeisers onderling gerechtvaardigd
is.89 Minder relevant is naar mijn mening de vraag of de schuldenaar in zijn
verhouding tot zijn schuldeisers een voorrangspositie mocht toebedelen aan 66n
van zijn crediteuren. De handeling van de schuldenaar is slechts het instrument
waarmee een wijziging wordt aangebracht in de wijze waarop de schuldeisers
gerechtigd zijn tot hetbij de schuldenaaraanwezige verhaalsvermogen en kan als
zodanig geen rechtvaardiging vormen.

5.2 De actio Paulia,ia als beoordeli,igskader

In hoofdstuk 2, paragraaf 8 bleek dat de voorrangspositie van de gesecureerde
crediteur doorgaans wordt beoordeeld binnen het kader van de actio Pauliana. Mijn
visie met betrekking tot de toerekening en beoordeling van voorrangsposities
betekent echterdat de actio Pauliananiet hetjuiste beoordelingskader vormt voor
handelingen als gevolg waarvan een crediteur binnen het verband van schuldeisers
een voorrangspositie inneemt." Bij de toetsing in het kader van de Pauliana staat
immers de vraag naar de geoorloofdheid van de handelingen van de schuldenaar
centraal. De positie van de bevoordeelde crediteur is slechts van belang in verband
met de vraag of de gevolgen van de vernietiging jegens hem kunnen worden
gerechtvaardigd, of, met andere woorden, het ingrijpen in de relatie schuldenaar-
schuldeiser gerechtvaardigd is. In dit kader vindt een afweging plaats van de
belangen van de benadeelde schuldeisers en de belangen van de bevoordeelde
schuldeiser. Wanneer de bevoordeelde schuldeiser weet heeft van de benadeling
van zijn medeschuldeiser ofin de zin van art. 47 Fw niet te goeder trouw is, worden
de gevolgen van de vernietigingjegens hem gerechtvaardigd: hij zal het verkregen
voordeel moeten afstaan ten behoeve van de overige schuldeisers. De schuldeiser
wordt verweten dat hij zich verwijtbaarheeft ingelatenmet een handeling waardoor

88         Zie voor een uitwerking van deze benadering in een concreet geval mijn visie over de wijze waarop
decasusdieten grondslag lag aan H R 16 junt 2000, NJ 2000, 578(Van Dooren q.q./ABNAMRO)
beoordeeld moet worden, Van den Heuvel 2002, met name p. 76-79.

89      Vranken 1988, p. 186 lijkt op dezelfde weg te zitten. Hij pleit ervoor dat schuldeisers zich bij de
uitoefening van zekerheidsrechten in hun verhouding tot hun medeschuldeisers con form de eisen
van redelijkheid en billijkheid moeten gedragen, met name wanneer hil ziln positie ten koste van
zijn medeschuldeisers tracht te versterken. Zie ook zijn noot onder HR 7 oktober 1988, NJ 1989,
449 (Amro/curatoren THB). Ook Vranken wijktdus af van de traditionele benadering waarbij de
nadruk ligt op de handeling van de schuldenaar en diens autonomie (zie hoofdstuk 2, par. 8).

90      Zie over de actio Pauliana hoofdstuk 2, par. 8 2.
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zijn medeschuldeisers worden benadeeld in hun verhaalsbelangen:' Dit maakt

dat de overige schuldeisers, in plaats van vernietiging van de handeling op grond
van de Pauliana, de bevoordeelde schuldeiser ook uit hoofde van onrechtmatige
daad zouden kunnen aanspreken voor de door hen geleden schade:2 Het verwijt
is dan dat de derde bewust heeft meegewerkt aan een transactie die ten nadele van

de schuldeisers werkt.
Behalve het feit dat het karakter van de actio Pauliana niet aansluit bij de

aard van voorrang, leidt toepassing van de Pauliana in dit soort gevallen tot

onwenselijke resultaten. De betrokkenheid van de bevoorrechte crediteur bij het
ongeoorloofd handelen door de schuldenaar staat centraal, in plaats van zijn
voorrangspositie binnen het verband van schuldeisers. Dit heeft tot gevolg dat
wanneer de schuldenaar bij zijn handelen voldoende acht slaat op de belangen
van zijn schuldeisersg3, zulks beoordeeld tegen de achtergrond van zijn autonomie,

de voorrangspositie van de betrokken schuldeiser automatisch gerechtvaardigd
zou ziJn. Deze conclusie is gezien het karakter van voorrang onjuist. De actio
Pauliana geeft naar mijn mening dan ook niet aan wat wel en niet geoorloofd is
in de verhouding tussen schuldeisers. 94

Dit wordt met name duidelijk wanneer de voorrang van de betrokken
schrildeiser het gevolg is van een handeling waartoe de schuldenaar rechtens
verplicht was. Dit kan de schuldenaar niet worden tegengeworpen en dus kan de
schuldeiser ook geen betrokkenheid te kwader trouw bij een ongeoorloofde

handeling van de schuldenaar verweten worden. Ditisslechts anders wanneer dun

van de twee in art. 47 Fw genoemde feitelijkheden zich voordoet. De omstandigheid
dat de schuldenaar tot de handeling verplicht was neemt niet weg dat het, binnen
het verband van schuldeisers, ongeoorloofd kan zijn dat een crediteur zich een
voorrangspositie verschaft.'5 De aan de voorrangspositie ten grondslag liggende

91 Vgl Gispen 1998, p.lien Du Perron 1999, p. 112.
92 Van Mellema-Kranenburg 1996, p. 58, Van Koppen 1998,p. 11, Bakkerus 2000, p 183 en p. 195

De aanwezigheid van wetenschap van benadeling is voldoende om onrechtmatigheid en
toerekenbaarheid aan te nemen. Bij handelingen van de schuldenaar om niet is bij de wederpartij
geen benadeling vereist en kan moeilijk gesproken worden over onrechtmatig handelen door de
betrokken derde. In plaats van met onrechtmatige daad, loopt de Pauliana dan samen met een actie
uit ongerechtvaardigde verrijking, vgl. Van Hees 1998,p. 3,Nieuwenhuis 1998,p. 53, Van Koppen
1998, p. 86.

93 Zie hierover hoofdstuk 2 par. 8.1 en 8.2.
94     Zie in deze zin ook Snijders 1973, p. 456. Anders Vranken 1989, p. 179. Verstijlen 1998, p. 68,

Du Perron 1999, 112. De mening van deze laatste auteurs li kt te berusten op het feit dat de
belangenafwegingin hetkader vande Pauliana tot gevolgkanhebben dat debevoordeeldecrediteur
zijn voordeel moet afstaan ten behoeve van zijn medecrediteuren. In die zin zegt de Pauliana weI

iets - namelijk dat de schuldeiser niet bewust betrokken mag zijn bij een handeling van de
schuldenaar die benadelend is voor zijn medeschuldeisers- maar zeker niet alles, over hetgeen in
de verhouding tussen schuldeisers rechtens is.

95 Vgl. Beekhuis 1959, p. 69 die van mening is dat het binnen dit verband onbehoorlijk kan zijn van
de schuldeiser nakoming van de verplichting van de schuldenaar te verlangen. Zie ook Van den
Heuvel 2002, p. 83 e.v.
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verplichting maakt de voorrang binnen het verband van schuldeisers niet meer
of minder gerechtvaardigd.  Het feit dat het de schuldeiser niet onmogelijk moet
worden gemaakt zijn rechten te doen gelden - het belang van het rechtsverkeerg6 -
is inderdaad een argument dat terzake doet. Het moet dan ook worden meegenomen
in de beoordeling van de voorrangspositie. Het maakt deze voorrangspositie echter
niet op voorhand gerechtvaardigd.

De lijn die door de Hoge Raad is ingezet met het arrest Loeffen q.q./BMH
I97 is naar mijn mening onjuist. De casus in dat arrest was, in het kort en voor zover
relevant, als volgt. Apo heeft een schuld van f 750.000 aan Meerhuys en de bank
heeft een vordering uit hoofde van rekening courant op Meerhuys van ruim f
800.000. Het faillissement van Meerhuys is aangevraagd. Apo voldoet zijn schuld
door betaling op de rekening van Meerhuys bij de bank. Hierdoor wordt het
debetsaldo grotendeels aangezuiverd en ziet de bank haar vordering voldaan. De
Hoge Raad oordeelt dat de voorrangspositie die de bank als gevolg van deze
betaling en van haar positie in het betalingsverkeer inneemt, niet kan worden
gerechtvaardigd en in strijd is met de tussen schuldeisers geldende goede trouw.
Om het gewenste resultaat te bereiken - de Hoge Raad overweegt dat het in verband
met de tussen schuldeisers geldende normen onwenselijk zou zijn indien een
dergelijk handelcomplex niet onder werking van art. 47 zou kunnen worden
gebracht - wordt dit geval onder de werking van art. 47 Fw gebracht.98 De Hoge
Raad doet dit door te stellen dat 'aan de omstandigheid dat bedoelde bepalingen
(de Pauliana-bepalingen in de Faillissementswet, nwmh), mede blijkens de daarop
gegeven toelichting, telkens een te kwader trouw handelen van de schuldenaar

veronderstellen', geen doorslaggevende betekenis meer toekomt. De strekking
van dit artikel is volgens de Hoge Raad veeleer betalingen te treffen waardoor
een schuldeiser zich, in strijd met de goede trouw die hij jegens zijn medeschuldei-
sers in acht dient te nemen, aan de concursits onttrekt." Hiermee lijkt de Pauliana

ook, en vooral, het beoordelingskader te zijn geworden voor de vraag of een
voorrangspositie binnen het verband van schuldeisers gerechtvaardigd is. Dat zulks
naar mijn mening niet in overeenstemming is met doel en strekking van de Pauliana
- het ongedaan maken van handelingen van de schuldenaar die in zijn verhouding
tot zijn schuldeisers ongeoorloofd zijn - moge duidelijk zijn.

96    Dit is blijkens de rechtsgeschiedenis - Van der Feltz I, p. 436 - een belangrijke reden om de
vernietiging van door de schuldenaar verplicht verrichte handelingen slechts beperkt mogelijk te
maken. Zie hoofdstuk 2, par. 8.2.

97    HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./BMH I).
98       De situatie zoals hier aan de orde sluit overigens beter aan bij de strekking van art. 54 Fw, dan bij

die van 47 Fw. Later in zijn arrest oordeelt de Hoge Raad ook, in reactie op het beroep van de bank
op art. 53 Fw, dat zich een geval mls bedoeld in art. 54 Fw voordoet. Zie ook Schoordijk 1987.
Hoe dit oordeel zich verhoudt tot het oordeel dat art. 47 van toepassing ts blijft onduidelijk, zie
ook Blomkwist 1989, p. 773

99     Vgl. van der Feltz 1, p. 449
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Ernstiger is dat inmiddels - 15 jaar na het wijzen van het arrest - de Pauliana
lijkt te zijn verworden tot het exclusieve beoordelingskader en doorslaggevend

is voorde vraag naar wat rechtens is tussenschuldeisers. Ditblijktuithet pleidooi
van veel schrijvers voor uitbreiding van de werking van art. 47 Fw.'00 Het grootste
bezwaar lijkt te zijn dat ook buiten de in art. 47 Fw genoemde feitelijkheden de
schuldeiser in strijd met de tussen schuldeisers geldende goede trouw een

voorrangspositie kan toekomen. De bedoeling van de auteurs die pleiten voor

oprekking van art. 47 Fw lijkt het aanpakken van ontoelaatbaar gedrag van
crediteuren en ontoelaatbare voorrangsposities, zulks gezien in het verband van

schuldeisers. Zij zijn kennelijk van mening dat er geen andere wegen zijn om tot
het gewenste resultaat te komen. Deze mening wordt gedeeld door de Hoge Raad.
In zijn arrest d.d. 16 juni 2000, NJ 2000, 578 (Van Dooren q.q./ABNAMRO)
oordeelde hij dat wanneer de in art. 47 Fw genoemde feitelijkheden zich niet
voordoen, de voorrangspositie van de bevoordeelde schuldeiser gerechtvaardigd
is en er derhalve geen ruinite is voor actie op grond van onrechtmatige daad.

101

De reden hiervoor is dat volgens de Hoge Raad iii de Pauliana-bepalingen mede
regels besloten liggen ten aanzien van hetgeen in de periode voor faillissement
tussen de aanstaande gefailleerde en zijn schuldeisers is geoorloofd.

Op basis hiervan wordt in de literatuur wel het standpunt ingenomen dat de
voorrangspositie van een schuldeiser die het gevolg is van een verplichte handeling
van de schuldenaar slechts in strijd is met de tussen schuldeisers onderling geldende

goede trouw wanneer de in art. 47 Fw genoemde feitelijkheden zich voordoen. 10.

Dit is naar mijn mening onjuist.'03 In de eerste plaats vanwege het feit dat
schuldeisers ook buiten de fase waar art. 47 Fw op ziet - de periode van feitelijke
insolventie - gehouden zijn een zekere mate van zorgvuldigheid in acht te nemen

ten aanzien van elkaars verhaalsbelangen (zie paragraaf 6). Bovendien gaat het
in het art. 47 Fw slechts om de rechtvaardiging van de negatieve gevolgen van

100 Zo pleit Verstijlen ervoor art. 47 Fw zodanig te wijzigen dat ook andere situaties waarin de goede

trouw bij de bevoordeelde schuldeiser ontbreekt, eronder vallen, Verstijlen 1998, p. 70. Zie ook
Verstijlen 1999, p. 306, Huizink 2001 en Van Koppen 2001(WPNR). Vriesendorp pleit voor een
ruirne uitleg van art. 47 Fw die aansluit bij het goeder trouw-vereiste van art. 54 Fw, Vriesendorp

1996, p. 77 en Vriesendorp 1999, p. 172-181. Een dergelijke uiteg is overigens door de Hoge Raad
afgewezen in zijn arrest d.d. 16 juni 2000, NJ 2000,578 (Van Dooren q.q./ABNAMRO). Zie met
betrekking tot andere wegen om de beperkte strekking van art. 47 Fw te omzeilen Nieuwenhuts
1998, p. 62 en Van Koppen 2001, p. 13-25.

101     Zie over de vraag of het arrest van de Hoge Raad nog ruimte laat voor een actie uit hoofde van

onrechtmatige daad Van den Heuvel 2002, p. 83-85.
102 Zienaar aanleiding vanhetarrest Van Dooren/ABNAMROexpliciet Bakkerus 2000, p. 213. Ook

Van Koppen 2000, p. 193 is van mening dat op grond van dit arrest geconcludeerd moet worden
dat het instellen van een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad ter zake van benadelend
handelen vlak voor faillissement weinig kans van slagen heeft. Dit nuanceert hij in een latere
publicatie, Van Koppen 2001,p. 23,doortestellendat een dergelijke vorderingwei kans van slagen
heeft indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Zie in deze zin ook Van Schilfgaarde in
zijn noot bij het arrest.

103 Ziehieroverookmijn artikel in Tv12002 naar aanleiding van het arrest Van Dooren/ABNAMRO.
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de vernietiging voor de schuldeiser. Art. 47 Fw is derhalve - net als de overige
Paulianabepalingen - een te smalle basis voor uitspraken over hetgeen rechtens
is in de verhouding tussen schuldeisers.

5.3   De verbintenisrechtelijke benadering

Ik ben van mening dat de analyse van de voorrangspositie van een van de
crediteurenbinnen het verband van schuldeisers niet alleen moet geschieden door
de handeling van de schuldenaar waardoor de voorrangspositie ontstaat als
uitgangspunt te nemen. Dit volgt uit mijn visie dat voorrangsposities moeten worden
toegerekend aan de bevoorrechte schuldeiser. Het gaat niet om de vraag of het
de schuldenaar is toegestaan om aldus over zijn vermogen te beschikken, maar
in hoeverre de betreffende crediteur binnen het verband van schuldeisers is
gerechtigd tot de voorrangspositie. Het beoordelingskader vorrnt het verband van
schuldeisers en hetgeen in hun onderlinge verhouding als rechtens moet worden
aangemerkt. Deze verbintenisrechtelijke benadering impliceert de directe analyse
van de verhouding tussen schuldeisers. De beantwoording van de vraag naar
hetgeen tussen hen rechtens is, moet dus niet geschieden doorhet centraal stellen
van de contractuele relatie tussen schuldenaar en de individuele schuldeiser en
zich vervolgens af te vragen in hoeverre de overige schuldeisers daarbij een rol
(mogen) spelen.

Deze benadering wijkt af van de traditionele benadering van contractuele
verhoudingen waarbij de belangen van derden betrokken zijn. Doorgaans wordt
juist wel de aanwezige contractuele relatie centraal gesteld. De vraag is in hoeverre
de derde betrokken is bij die relatie en of uitbreiding van de contractswerking

gerechtvaardigd is. Dit is de door Du Perron in zijn dissertatie over'overeenkomst
en derden' gevolgde benadering:04 Deze gedachtegang ligt, zo bleek hiervoor in
paragraaf 8 van hoofdstuk 2, bovendien ten grondslag aan de beoordeling van een
schending van verhaalsbelangen in het licht van de actio Pauliana. Het normaaltype
waarvan wordt uitgegaan is de tweerelatie tussen de contractspartijen, de
uitzondering is de betrokkenheid van de derde. Het uitgangspunt is de autonomie

104    Zie voor de theoretische onderbouwing van deze benadering hoofdstuk 1-3 van zijn dissertatie,
en voorde iii twerking ervan op de verschillende deelgebieden van dit teerstuk hoofdstuk 4-7. Hij
sluit hierbij aan bij de door Cahen ontwikkelde leer van de contractueel betrokken derde (zie zijn
'Kortsluiting in contractuele verhoudingen', RM Themis 1965, p 473-507 en 'Een Trojaans
schadepaard voor de contractuele stadswal van art. 1376 BW, WPNR 5496-5498 (1979))en werkt
deze uit tot een model op basis waarvan kan worden beoordeeld ofde werking van een overeenkomst
moet worden uitgebreid tot derden, zie met name p. 93-96. Zie ook Vranken 1997 die tracht de
gevallen van derdenwerkingondertebrengen in enkele typen en aldus de gevallen van derdenwerking
'overzichtelijker en hanteerbaarder te maken'. Op p. 717-718 ontwikkelt hij een model op basis
waarvan kan worden vastgesteld met de belangen van welke derden contractspartijen rekening moeten
houden en hoe ver deze gehoudenheid in een concreet geval strekt. Zie hierover Du Perron 1999,
p. 272-302.
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van de contractspartijen. Zij zijn in hun onderlinge verhouding vrij overeen te
komen zoals zij willen. Dit is de grondslag van de contractuele gebondenheid

105

en van het uitgangspunt dat de overeenkomsten in beginsel slechts werken tussen

partijen (het relativiteitsbeginsel).'06 Het relativiteitsbeginsel, in samenhang met
de partijautonomie, ligt ten grondslag aan de gedachte dat de betrokkenheid van

derden bij een contractuele verhouding uitzondering is en derhalve rechtvaardiging
behoeft. Wanneer te snel wordt aangenomen dat een contractspartij contractuele
rechten ofbelangen kan inroepen jegens derden, bestaat het gevaar dat het contract
absolutistische trekken krijgt.'07 Als te snel wordt aanvaard dat partijen onrechtma-
tig handelen jegens een derde, gaat deze min of meer behoren tot het contract.

108

Beide situaties zouden op gespannen voet staan met het relativiteitsbeginsel.
109

Dit verklaart waarom het belang van de overige schuldeisers in de regel slechts

op de achtergrond aanwezig is wanneer in de relatie tussen de schuldenaar en een
individuele schuldeisereen voorrangspositie voor die individuele schuldeisertot
stand komt. 110

Het traditionele uitgangspunt is dat de individuele schuldeiser geen rekening
hoeft te houden met verbintenisrechtelijke belangen van de overige schuldeisers.
Een beginsel zoals het goederenrechtelijke prioriteitsprincipe geldt in het
verbintenissenrecht niet."' Een (potentiele) nieuwe schuldeiser is niet gebonden
aan verplichtingen die zijn schuldenaar eerder jegens anderen is aangegaan.
Bovendien is vanuit het oogpunt van de vrijheid van handel en bedrij fconcurrentie
in beginsel geoorloofd en zelfs gewenst.' 12 Eerst wanneer de handelingen van de

105    Zulks in samenhang met het opgewekt vertrouwen als bron van verbintenissen. Anders Vranken.
2000. Vranken is van mening dat het uitgangspunt dat de wil - gecorrigeerd door het opgewekt
vertrouwen - de grondslag is van de contractuele gebondenheid, achterhaald is. In zijn visie is
gebondenheid - zowel contractueel als delictueel - het resultaat van een kwalificatieproces, waarin
een niet-normatieve feitelijkheid in verbinding wordt gebrachtmeteen normatic f duidingsschema -
het recht - welke leidt tot een beslissing overde juridische gebondenheid. Dit standpunt herhaalt
hij in Vranken 2002, p. 43. Hij lijkt hiermee voort te borduren op zijn eerdere studie van het
verbintenissenrecht 'Mededelings- in formatie- en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht'
u i t  1989.

106 Zie hierover met name hoofdstuk 1 van de dissertatie van Du Perron.

107 Du Perron 1999, hoofdstuk 4, met name nr. 161 en 162,

108 Du Perron 1999, hoofdstuk 6, met name nr. 311 en 312.

109    Vranken 1997, p. 739 concludeert naar aanleiding van een uitgebreide analyse van de positie van
de derde in het overeenkomstenrecht 'bij de vraag of in een concreet geval derdenwerking moet
worden aangenomen, nog steeds het beginsel van de relativiteit van overeenkomsten dominant
aanwezig is en derdenwerking alleen wordt aanvaard indien sprake is van (zeer) bijzondere
omstandigheden'

110 Zie hoofdstuk 2, par. 8.
111    Vgi. Du Perron 1999, p. 147. Anders Vranken 1997. p. 720 die, in abstracto, van mening is dat

wanneer de derde C de contractuele gebondenheid van A jegens B kent de regel zou moeten gelden
dat het oudste recht voor gaat

112 Dit uitgangspunt is volgens Du Perron (p. 147-149) terug te vinden in de Jurisprudentie van de
Hoge Raad met betrekking tot de vraag in hoeverre partijen hun verbintenisrechtelijke belangen
kunnen tegenwerpen aan derden.
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schuldenaar met betrekking tot de voorrangspositie in zijn verhouding tot de overige
schuldeisers ongeoorloofd zijn, en de bevoorrechte individuele schuldeiser daarbij
op een verwijtbare manier betrokken is, worden de belangen van de overige
schuldeisers in de onderlinge verhouding schuldenaar-individuele schuldeiser
betrokken. Aldus past de werking van de actio Pauliana uitstekend in de gangbare
visie  op het leerstuk 'overeenkomst en derden'.' 13 Hetzelfde geldt wanneer de
schuldeiserdie betrokken is bij de benadeling, jegens de benadeelde schuldeisers
aansprakelijk wordt gehouden uit hoofde van onrechtmatige daad: 14 Het sluit aan
bij de jurisprudentie over de betrokkenheid van derde C ingeval van wanprestatie
door A in zijn verhouding tot B, zoals bijvoorbeeld ingeval van het doorbreken
van een kettingbeding of de dubbele verkoop.'Is Het enkele  feit dat de derde C
weet dat A als gevolg van zijn overeenkomst met C, jegens B wanpresteert is niet
voldoende. Vooraansprakelijkheid van de derde zijn bijkomende omstandigheden
vereist, die maken dat de derde C op een verwijtbare manier is betrokken bij de
wanprestatie  door A: 16  Er moet derhalve sprake  zijn van omstandigheden  die
rechtvaardigen dat benadeelde B ' inbreekt'  in de contractuele verhouding tussen
A en C. In geval van de actio Pauliana is wetenschap wel voldoende. Dit verschil
kan worden verklaard door de aard van de betrokken belangen. Een slachtoffer
van wanprestatie heeft een vordering tot schadevergoeding, terwijl degenen wiens
verhaalsmogelijkheden verdwijnen of verminderen daarvoor niets in de plaats
krij gen.

117

De koppeling van hetgeen geldt in de verhouding tussen partijen en derden
aan de aanwezige contractuele verhouding is mijns inziens niet juist. Het
beoordelingskader is de aanwezige feitelijke verhouding tussen de contractspartij
en de derde en/oftussen derden onderling, zelf.' 18

Hieruit vloeien bepaalde normen
voort. Het handelen in strijd met deze normen kan ertoe leiden dat sprake is van
onrechtmatige daad ofwellicht ongerechtvaardigde verrijking. Het relativiteitsbe-
ginsel heeft hier niets mee van doen"', en kan dan ook niet de reden zijn voor het
uitgangspunt dat derdenwerking slechts in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk
is. Hier komt bij dat in werkelijkheid de betrokkenheid van derden eerder regel

113 Zie hoofdstuk 2 par. 8 en par. 5.2 hiervoor.
114     Zieoverdeinpassing van deactio Pauliana endedaarmee samenhangende actieuitonrechtmatige

daad in de gangbare visie met betrekking tot het leerstuk 'overeenkomsten derden' Vranken 1997,
p. 716, Vranken 1997 (preadvies), nr. 13i, Du Perron 1999, p. 112-113.

115 Zie hierover Vranken 1997, p. 718-720 en Du Perron 1999, p. 134-162, met name de laatste met
veel verdere verwljzingen.

116     Zie voor een beschrijving van deze omstandigheden Du Perron  1999, p 149-156.
117 Mon. Nieuw BW B-57 (Cahen) p. 4. Vgl. ook Du Perron 1999, p  111 e.v.
118 Zie ook par. 6.1 hierna.

119   Aldus ook Van Laarhoven 2000, p. 402 en Vranken 2000 (WPNR), p. 862 in hun besprekingen
van dedissertatie van Du Perron. Zieook Vranken 2002, p. 42, die terondersteuning van zijn betoog
verwijst naar Bakels  1996.
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dan  uitzondering is:20 Vranken  is van mening dat 'het thema overeenkomst en
derden niet zou moeten worden benaderd vanuit de tweerelatie A-B, waar C bij
moet aansluiten, maar vanuit de meerpartijenverhouding A-B-C:12' Het gaat er
in zijn visie om de belangen van A, B en C in hun onderlinge betrokkenheid te
waarderen en kwalificeren. De argumenten voor en tegen een bepaalde vorm van

gebondenheid tussen de betrokkenen moeten worden geidentificeerd en afgewogen.
Dit is zeker zo wanneer het gaat om de verhouding tussen schuldeisers

onderling in verband met de voorrangspositie van 66n van hen. Deze voorrangsposi-
tie ontstaat weliswaar in de verhouding tussen de schuldenaar en de individuele
schuldeiser, maar geeft de rechthebbende in de eerste plaats rechten in de
verhouding tussen schuldeisers onderling. Het geheel van rechtsbetrekkingen in
de onderlinge verhouding tussen de schuldenaar en de schuldeisers moet naarmijn
mening centraal staan. Het gaat niet om de vraag of, en zo ja in hoeverre, de
contractuele relatie tussen schuldeiser en schuldenaar doorwerktjegens de overige
schuldeisers. Centraal staat hetgeen in de verhouding tussen schuldeisers als
rechtens - zijnde maatschappelijk zorgvuldig ofredelijk en billijk - moet worden

aangemerkt. Dit maakt, zoals ik al in par. 5.2 opmerkte, dat de actio Pauliana niet
het Juiste beoordelingskader is. De normen die inditkadergelden moeten worden

gezocht in verhouding tussen de schuldeisers zel f De analyse van een voorrangspo-
sitie moet geschieden aan de hand van deze normen. Dit kan ertoe leiden dat de

schuldeiser in verband met de voorrangspositie onrechtmatig heeft gehandeldjegens
zijn medeschuldeisers ofdat hij als gevolgvan de voorrangspositie ongerechtvaar-
digd is verrijkt ten opzichte van zijn medeschuldeisers.122 Deze directe analyse

van de verhouding tussen schuldeisers is naar mijn mening zeer zinvol in verband

met de vraag naar de reikwijdte van zekerheidsrechten. In de volgende hoofstukken
laat ik zien waartoe dit leidt.

Ik ben me ervan bewust dat deze methode tot gevolg kan hebben dat in iedere

concrete situatie aan de hand van de omstandigheden van het geval de gerechtvaar-
digdheid van de voorrangspositie moet worden vastgesteld. Dit zou kunnen leiden
tot in het kredietverkeer onwenselijke onzekerheid over welke voorrangsposities
nu wel en welke niet geoorloofd zijn. 123 Een voordeel van de actio Pauliana is dat
inmiddels redelijk uitgekristalliseerd is wat met betrekking tot de onderhavige

120    Zie in algemene zin Bakels 1996, p. 56, Vranken 2000 (WPNR), p. 863 en Vranken 2002, p  44.
121    Vranken 2000 (WPNR), p. 863, Vranken 2002, p. 44. In de laatste bijdrage werkt hij zijn visie

verder aan de hand van twee voorbeelden (geschakelde overeenkomsten en nevenrechten bij cessie).
122 Dit neemt niet weg dat wanneer een voorrangspositie ontstaat als gevolg van handelingen van de

schuldenaarinzet van actio Pauliana mogelijkblijft. Ditiszinvolindesituatie waarin deschuldenaar
in zijn verhouding ten opzichte van zijn schuldeisers ongeoorloofd heeft gehandeld. De Pauliana

biedt geen of onvoldoende soelaas in situaties waarin dat niet het geval is en de voorrangspositie
in de verhouding tussen schuldeisers ongerechtvaardigd lijkt.

123 Aldus ook Asser-Vranken, nr. 120.
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problematiek wel en niet is toegestaan. 124 Dit maakt dat ook in het kader van de
analyse van voorrang in verband met de verhouding van schuldeisers zoveel
mogelijk gezocht moet worden naar 'hard and fast rules'.

6 Individuele schuldeisers en zorgplichten

De door mij voorgestane benadering van de voorrangspositie die de gesecureerde
schuldeiser als gevolg van zekerheidstelling inneemt impliceert de aanwezigheid
van rechten en plichten in de verhouding tussen schuldeisers onderling. Hierop
ga ik in deze paragraaf in abstracto nader in. Wat in een concreet geval in de
verhouding tussen schuldeisers rechtens is met betrekking tot de voorrangspositie
van 66n van hen komt in de volgende hoofdstukken aan de orde.

6.1 De grondslag van zorgplichten in de verhouding tussen schuldeisers

In traditionele opvattingen met betrekking tot gebondenheid en aansprakelijkheid
zou aan de wederzijdse gebondenheid van schuldeisers aan elkaars verhaalsbelang-
en, het ontbreken van een contractuele relatie in de weg kunnen staan. In een
contractuele setting, waarin sprake is van een vrijwillige binding van partijen, ligt
de zorg ten aanzien van elkaars verhaalsbelangen en van elkaars vermogen voor
de hand. Wanneer die vrijwillige binding ontbreekt, gelden dergelijke vergaande
zorgplichten in de regel niet. Hier zou het dogmatische onderscheid tussen125

rechtsverhouding en feitelijke verhoudingen gelden. Op een rechtsverhouding,
zoals de contractuele relatie tussen partijen, zijn de redelijkheid en billijkheid van
toepassing.116 De normen die voortvloeien uit de redelijkheid en billijkheid zouden
strenger zijn dan hetgeen geldt op de grond van de maatschappelijke zorgvuldigheid
die de feitelijke verhoudingen beheerst. Slechts wanneer een bepaalde betrokken-
heidsverhouding als rechtsverhouding zou zijn aan te merken, is het mogelijk dat
betrokkenen aan zwaardere zorgplichten zijn onderworpen. 127

124     Gezien het aantal procedures dat is en nog steeds wordt gevoerd over de werking van de Pauliana
vraagikmij desalniettemin afofde actio Pauhana wei zoveel duidelijkheid biedten gekwalificeerd
moet worden als een 'hard and fast rule'

125 Zie Hesselink over het onderscheid tussen zaaks- en personenschade en zuivere vermogensschade
en de gevolgen daarvan in verschillende Europese rechtssteise Is, Hesselink 1999, p. 218-225, met
veel verdere verwijzingen.

126   Vgl. art. 6:2 en 6:248 BW. Ook het onderscheid tussen verbintenis en 'kale rechtsplicht', tussen
wanprestatie en onrechtmatigedaad en deproblematiek metbetrekking totde bronnen van verbintenis
hangen samen met het onderscheid tussen feitelijke verhoudingen en rechtsverhoudingen, Valk
1995, p. 1084. Zie ook Pitio 1972, p. 181.

127    Deze weg volgt bijvoorbeeld Verstijlen op p. 67 van zijn dissertatie. Hij stelt zich eerst de vraag
ofde verhouding tussen de crediteuren van een onderneming is aan te merken als een rechtsverhou-
ding om daar vervolgens de zwaarte van de zorgplichten aan op te hangen. Overigens voorspelt
Pitlo reeds  in  1972  dat 'een generale erkenning van de werking van de goede trouw  in  de
rechtsbetrekkingen van welke aard ook in de lijn der ontwikkeling ligt', Pitlo 1972. p. 73-74,
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Dit dogmatische onderscheid tussen feitelijke verhoudingen en rechtsverhou-

dingen is mijns inziens echterniet relevanten bovendien betrekkelijk nietszeggend.
Met de toepasselijkheid van de redelijkheid en billijkheid, danwel de maatschappe-
lijke zorgvuldigheid, is nog niks gezegd. 128 Aan de hand van de aard van de
desbetreffende verhouding en de bij die verhouding betrokken belangen moet
worden vastgesteld welke rechten en verplichtingen op betrokkenen rusten.129 Het

maakt geen verschil o fdeze analyse geschiedt uit het oogpunt van de redelijkheid
en billijkheid, danwel uit het oogpunt van de maatschappelijke zorgvuldigheid.
De vraag welke mate van zorg betracht moet worden ten aanzien van eens anders

vermogen is volgens mij afhankelijk van de concrete omstandigheden, en niet van
het feit of al dan niet sprake is van een rechtsverhouding waarop de redelijkheid
en billijkheid van toepassing zijn.

130

Met betrekking tot de zorg die schuldeisers moeten betrachten ten aanzien
van elkaars verhaalsbelangen is dus van belang of sprake is van omstandigheden
die rechtvaardigen dat schuldeisers in hun onderlinge verhouding gehouden zijn
rekening te houden met elkaars verhaalsbelangen en elkaar behoren te behoeden
voor de daarmee verband houdende schade. Deze conclusie sluit aan bij een
ontwikkeling die wel wordt genoemd de vermaatschappelijking van het privaatrecht
en die ziet op het feit dat steeds vaker erkend wordt dat betrokkenen die daartoe

niet op grond van de wet of een overeenkomst verplicht zijn, naar ongeschreven
recht gehouden zijn met elkaars belangen rekening te houden. 131

In dit proces speelt de hechtheid van de verhouding tussen betrokkenen een
rol. Hoe meer hun belangen met elkaar zijn verweven, hoe meer reden er is voor
zwaardere zorgplichten. Deze hechtheid komt niet slechts tot uitdrukking132 133

128   Aldus ook Du Perron 1999, p. 85-88.
129   Aldus ook Valk 1993, p. 1089 en Bakels 1996, p. 45.
130   In de jurisprudentie lijkt het onderscheid tussen hetgeen geldt op basis van de redelijkheid en

billijkheid en op basis van de maatschappelijke zorgvuldigheid bovendien geen wezenlijke rol te
spelen. De factoren aan de hand waarvan de concrete invulling van de verhouding geschiedt komen
in grote mate overeen. Zie Vranken  1991. p. 324 onder 2, Linssen  1995, p.  1273, Valk  1995, p.
1088, Bakels 1996, p. 47.

131 Du Perron  1999,  p. 82. Aldus  ook  Bakels  1996,  p.  56 die zulks aanduidt  als een politieke
ontwikkeling 'die crop neerkomt dat men zijn eigen gedrag mede moet laten bepalen door de
gerechtvaardigde belangen, althans verwachtingen van daarbij nauw betrokken derden'. In dezelfde

zin Vranken  1997, p. 717.
132 Vgl. Bakels 1996, p. 43 die stelt dat het bij de vaststelling van de vereiste mate van zorg die men

in acht behoort te nemen ten opzichte van de belangen van degenen met wie men in contact komt
meer gaat om de wijze waarop en de mate waarin de belangen van partijen met elkaar zijn
verstrengeld, dan om 'een tamelijk abstract gegeven als de aan- ofafwezigheid van een contractueel
kader'. Aldus ook Vranken  1989, p. 207. Du Perron  1999, p. 25 spreekt in dit kader, in navolging
van H. Drion, over de 'verdichting' van de verhouding tussen rechtssubjecten.

133 Ik besteed geen aandacht aan de vraag ofde normen die hierdoor in het leven zijn geroepen autonoom
danwel heteronoom van aard zijn zoals Du Perron  1999, p. 26-29.  Dit is naar mijn mening van
geen belang voor de inhoud van de normen in een concreet geval, aldus ook Van Laarhoven en
Vranken in hun bespreking van de dissertatie van Du Perron. Overigens lijkt Du Perron deze mening
uiteindelijk ook toegedaan te zijn, vgl. p. 29 nr. 24.
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door de aanwezigheid van een overeenkomst, maar ook door andere omstandighe-
den. 134 Zo wordt bij voorbeeld met betrekking tot de precontractuele verhoudingen
algemeen aanvaard dat het ontbreken van een overeenkomst er niet aan in de weg
staat dat betrokkenen rekening moeten houden met elkaars belangen: 35 Overigens
zou men met betrekking tot de precontractuele verhouding kunnen verdedigen
dat ook daar sprake is van vrijwillige binding en dat daarom een vergaande mate
van zorg gerechtvaardigd is.136 De betrokkenen zijn immers vrijwillig met elkaar
in onderhandeling getreden, waardoor zij een bepaald regelcomplex van toepassing
hebben verklaard. Mijns inziens is echter voor het aannemen van zwaardere
zorgplichten niet vereist dat de aanwezigheid daarvan in een bepaalde verhouding
is terug te voeren op de wil, ofwel de autonomie, van betrokkenen.

Voor de verhouding tussen schuldeisers is van belang dat zij gezamenlijk
gereclitigd zijn tot het bij de schuldenaar aanwezige verhaalsvermogen. De mate
van samenhang van de rechtsverhoudingen van de individuele crediteuren met
de schuldenaar heeft tot gevolg dat zij in beginsel over en weer gehouden zijn
rekening te houden met elkaars verhaalsbelangen. Zij kunnen hun verhaalsrecht
immers in de eerste plaats jegens elkaar inroepen. Bovendien heeft iedere
voorrangspositie gevolgen voor de verhaalsrechten van de overige crediteuren.
Deze omstandigheden zijn bepalend voor de tussen hen geldende rechten en
plichten.

6.2   Het nastreven van eigen belang en de goede trouw in het handelsverkeer

Uit het voorgaande blijkt, soms expliciet en soms tussen de regels door, dat
crediteuren binnen het verband van schuldeisers niet geheel vrij zijn in nastreven
van hun eigen belang. Dit staat haaks op de standpunten van diegenen die van
mening zijn dat in het handelsverkeer eenieder vrij is zijn eigen belangen na te
streven, dat het recht er is voor de waakzamen en dat de zwakkeren niet te hulp
hoeven worden geschoten.137 Deze gedachten worden treffend tot uitdrukking
gebracht door Brunner: 'De sukkel op de markt wordt niet beschermd, de meest
deskundige en alerte ondernemer gaat met de buit strijken:'38 Het inschatten van
risico's, en daar vervolgens naarhandelen, is de kern van het ondernemerschap.

139

134   Valk 1995, p. 1085.
135 HR 15 november 1957, NJ 1958,67 (Baris-Riezenkamp) en HR18 juni 1982,NJ 1983,723(Plas-

Valburg), zie over deze jurisprudentie Asser-Hartkamp 11, nr. 156-167.
136    Zoals Du Perron 1999, p. 24-30.
137 De belangrijkste verkondigers van deze zienswijze zijn Brunner 1992, Tjittes 1994,1997 en 2001.

Dit standpunt is vooral verdedigd met betrekking tot de derogerende werking van de redelijkheid
en billijkheid in contractuele verhoudingen, maar indien dit juist is moet het naar mijn mening
ook in ruimer verband gelden. Zie hierover kritisch Mendel 2003, p. 226-240.

138   Brunner 1992, p. 95
139   Tjittes 1997, p. 381.
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De ondernemer die dat goed beheerst is succesvol en de ondernemer die dat niet

doet is minder succesvol of gaat failliet. Het gaat hier om de vrijheid van handel,

de vrije mededinging. Het marktmechanisme heeft tot gevolg dat de slimmere en

snellere ondernemer - natuurlijk persoon ofrechtspersoon - zich kan verrijken ten
koste van de minder slimme en snelle ondememer.14(' Het belang dat wij hechten

aan dit marktmechanisme maakt dat de rechtvaardiging hiervoor gelegen is in dit
mechanisme zelf. Ook de rechtszekerheid speelt een rol: marktpartijen moeten

erop vertrouwen dat hetgeen zij zijn overeengekomen ook daadwerkelijk in stand

blijft.14' Het recht moet voorspelbaar zijn. Slechts dan zijn zij in staat de risico's
in te schatten die aan een bepaalde positie zijn verbonden.

Voor de verhouding tussen schuldeisers zou dit betekenen dat iedere
142

schuldeiser vrij is voor zichzelfeen zo sterk mogelijke positie te bewerkstelligen.
Dat zijn medeschuldeisers hierdoor direct worden geraakt maakt zulks niet

ongeoorloofd; het is eenvoudigweg concurrentie. Iedere schuldeiser is vrij in zijn
relatie tot de schuldenaar een zo sterk mogelijke verhaalspositie te bewerkstelligen.

Dat de 66n hier, bij voorbeeld vanwege zijn concurrentiepositie!43, beter toe in staat

is dan de ander maakt deel uit van de voor het handelsverkeer en onze economie

kenmerkende 'survival of the fittest'. De schuldeiser is op grond hien'an vrij om
van zijn positie in zijn eigen belang gebruik te maken. Op de inhoudelijke

beoordeling van een dergelijke handelwijze in een concrete situatie ga ik hierniet

verder in, het gaat mij op deze plaats om het abstracte uitgangspunt. De reikwijdte
van dit abstracte uitgangspunt is mijns inziens beperkt.

Het is naar mijn mening niet vanzelfsprekend dat een deelnemer aan het

handelsverkeerdie, in verhouding totzijn concurrenten, een sterke positie inneemt

hiervan puur in zijn eigen belang gebruik zou mogen maken. In concernverhouding-
en wordt het onrechtmatig geacht wanneer de moeder haar positie verbetert door

het risico dat zij loopt te verkleinen, terwijl hierdoor het risico van de overige
144

crediteuren wordt vergroot, en daarbij geen rekening houdt met hun belangen.
In de literatuur wordt in de kennisvoorsprong wel de verklaring gevonden voor

het feit dat het zich laten voldoen van een opeisbare vordering door de dochter

onrechtmatigisjegens de overige crediteuren.'45 Demoedermag inside-information

140   Vgl. Tlittes 2001, p. 32 en Snijders 2003, p. 270.

141      Tjittes  1997, p.  380. Zie ook Tjittes  1994, p. 245 en Tjittes 2001, p. 32. Vgl. in dezel fde zin Van

Delden 1992, p. 18.
142 Zie hierover hoofdstuk 2 par. 8.3.1.
143   In dit verband wordt weI opgemerkt dat misbruik van een machtspositie zijn plaats heeft in het

mededingingsrecht, vgi Tjittes 1997, p. 378 en 387 en Tjittes 2001, p. 33.
144    Vgl.Timmerman 1990, p. 18. Het arrest Keulen/BLG (HR 9 mei 1986, NJ 1986,792) is hier een

goed voorbeeld van.
145   Timmerman 1990, p. 18, Timmerman 1990, p. 17. Vgl. ook Schoonbrood-Wessels 1996, p. 38,

en Lennarts 1999, p. 222. Zie ook Verstijlen 1999, p. 306 die de kennisvoorsprong noemt als reden

waarom het soms in strijd is met de redelijkheid en billijkheid dat een schuldeiser een betaling
in ontvangst neemt
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niet eenzijdig en puur gericht op het eigen belang gebruiken. De redenering dat
eenieder vrij is zichzelfeen zo sterk mogelijke verhaalspositie te verschaffen gaat
dus niet geheel op.

Snijders is van mening dat een'individuele schuldeiserzich heeftte onthouden
van opportunistisch gedrag ten detrimente van wat voorde gezamenlijk betrokkenen
uit maatschappelijk oogpunt de beste oplossing is'.146 Hij doelt hiermee op het
feit dat schuldeisers deel uitmaken van het verband van de bij een onderneming
betrokkenen en dat een individuele schuldeiser onzorgvuldig kan handelen wanneer
hij zijn eigen belang plaatst boven het belang van het geheel van betrokkenen.
Snijders ziet hierbij in eerste instantie op de situatie waarin de curator het financiele
belang van een individuele schuldeiser achtersteltbij maatschappelijke belangen
als de continuYteit van de onderneming en het behoud van werkgelegenheid.

147

Hij trekt dit vervolgens doornaaronder andere crediteuren met een zekerheidsrecht.
Het uitgangspunt mag zijn dat schuldeisers in beginsel gerechtigd zijn zich door
middel van zekerheidstelling een sterke positie te verschaffen, maar dat betekent
naar zijn mening niet dat zij onverkort van hun rechten gebruik mogen maken. 148

Dit strekt mijns inziens verder dan het op grond van het belang van de
gezamenlijke schuldeisers - ofop grond van maatschappelijke belangen - beperken
van de mogelijkheid van de gesecureerde crediteur zijn rechten uit te oefenen. 149

Naar mijn mening behoort de analyse van hetgeen rechtens is tussen schuldeisers
per definitie - en niet slechts ingeval van concursus - plaats te vinden tegen de
achtergrond van het verband van schuldeisers. Het feit dat deelnemers aan het
handelsverkeer in beginsel zelfverantwoordelijk zijn voorhun eigen belang, moet
worden beschouwd in samenhang met het uitgangspunt dat wie geen aandacht
heeft voor de rechtspositie van een ander in het recht voor zijn standpunt geen
gehoor zal vinden. 150

Dit betekent overigens niet dat het een individuele schuldeiser nimmer is
toegestaan zijn eigen belang na te streven. Telkens moet aan de hand van de
concrete omstandigheden van het geval beoordeeld worden wat rechtens is. Hierbij

146 Snijders 2003, p. 275.
147    HR 24 februari 1995, NJ 1996,472 (Sigmacon II) en 19 april 1996, NJ 1996,727 (Maclou).
148     Snijders 2003, p. 281-282. De Hoge Raad lijkt in zijn arrest d.d. 19 december 2003, RvdW 2004,

8 (curatoren Mobell/Interplan) deze visie niet te volgen. Hij oordeelt dat het feit dat de verkoop
in het belang was van de doelmatige afwikkeling van het faillissement en dus in het belang van
degezamenlijke schuldeisers niet wegneemtdatde curator onrechtmatig handelt jegens de houder
van het eigendomsvoorbehoud door de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen
en leveren aan een derde.

149    Zie over de heersende leer hieromtrent hoofdstuk 2 par. 8.3.
150 Zie hiervoor 3.1 over de zorg voor de belangen van derden en de vermaatschappelijking van het

privaatrecht. Van Schil fgaardespreektoverhet feitdathet 'sibi' in 'sibi vigilare' (het voorzichzel f
waakzaam zijn) in de huidige tijd ook "voor elkaar" kan betekenen, Van Schil fgaarde 2001, p. 26.
Vgl. ook Vranken 1989, p. 179 die stelt dat crediteuren in het krediet- en zekerheidsverkeer meer
rekening met elkaar moeten houden en dat voor mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten
op dit terrein een veel grotere plaats moet worden ingeruimd.
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spelen verschillende gezichtspunten een rol en het recht - en de plicht - van een
schuldeiser om voor zijn eigen belangen op te komen is er daar tan van. In dit
verband is ook vanbelang in hoeverre de overige schuldeisers nalatig zijn geweest
in het inschatten van het kredietrisico en het behartigen van hun eigen verhaalsbe-

langents'  en in hoeverre de gesecureerde crediteur erop mag vertrouwen dat zijn

voorrangspositie gerechtvaardigd is en hij daarvan gebruik mag maken (rechtszeker-

heid). In de volgende hoofdstukken kom ik hierop uitgebreid terug. Voor nu is
van belang te constateren dat de aard van het handelsverkeer en het recht van een

schuldeiser zijn eigen belang zo goed mogelijk te behartigen niet in de weg staat

aan de wederzijdse gebondenheid van schuldeisers aan elkaars verhaalsbelangen.

Vanwege de aan zekerheidsrechten verbonden voorrang raakt iedere zekerheidstel-

ling direct aan de verhaalsbelangen van de overige schuldeisers. Dit rechtvaardigt

dat bij de analyse van de reikwijdte van zekerheidsrechten de belangen van de

overige schuldeisers altijd een rol spelen.

7           Tot slot

Het voorgaande is een pleidooi voor de verbintenisrechtelijke benadering van
zekerheidsrechten en voorrang. Deze nieuwe benadering houdt in dat de

voorrangspositie van de gesecureerde crediteur moet worden gerechtvaardigd
binnen het verband van schuldeisers. Het perspectief verschuift daarmee van de

relatie zekerheidsgever-zekerheidsnemer naar de relatie zekerheidsnemer-overige
schuldeisers. Dit onderscheidt de door mij voorgestane benadering van de
traditionele benadering. In de traditionele benadering gaat men immers uit van

de juistheid van het goederenrechtelijke resultaat van de handelingen in de relatie

zekerheidsgever-zekerheidsnemer. De vraag o fhet de zekerheidsgever is toegestaan
(generieke) zekerheden te vestigen staat centraal. De belangen van de overige

schuldeisers spelen slechts een rol in de zeldzame gevallen waarin het goederen-

rechtelijke resultaat jegens hen onrechtmatig ofPaulianeus is ofmisbruik van recht

oplevert. In de verbintenisrechtelijke benadering staat de verhouding tussen de

schuldeisers onderling centraal. Dit, in combinatie met de door mij bepleite directe

analyse van deze verhouding, resulteert in meer dan de correctie achteraf van (het

resultaat van) een in beginsel geoorloofde goederenrechtelijke beschikkingshande-
ling. De verbintenisrechtelijke benadering leidt tot andere vragen en dus ook tot

andere antwoorden met betrekking tot de reikwijdte van zekerheidsrechten en de

problematiek van de belangen van de overige schuldeisers in het bijzonder. De
verbintenisrechtelijke benadering vereist de afweging van de belangen van de

151      Vgl. ook HR 28 juni 1957, NJ 1957,514 (Erba), waar de Hoge Raad expliciet wees op het fett dat
van de benadeelde leveranciers een zekere diligentie mag worden verwacht met betrekking tot het
waken voor de eigen belangen

84



Zekerheidsrechten: een nadere analyse

gesecureerde crediteuren zijn medeschuldeisers. Deuitkomsthiervan isbepalend
voor de vraag naar de gerechtvaardigdheid en reikwijdte van de voorrangspositie
van de gesecureerde crediteur. In de volgende hoofdstukken laat ik zien waar dit
toe leidt.
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Zekerheidsrechten en publiciteit

1           Inleiding

In hoofdstuk 3 bleek dat de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur een
rechtvaardiging behoeft en dat deze rechtvaardiging moet worden gevonden in
de verhouding tussen schuldeisers onderling. Er zijn verschillende omstandigheden
die hierbij een rol kunnen spelen. Zo zou het verbinden van publiciteit aan
zekerheidsrechten deze rechtvaardiging kunnen bewerkstelligen. Zowel de UCC
als de modelwetgevingen van UNCITRAL en de EBRD bevatten een uitgebreide
regeling op dit vlak.' In deze regelingen is vanwege het belang van de kredietverle-
ning uitdrukkelijk gekozen voor de ruime erkenning van zekerheidsrechten, ook
al gaat dat ten koste van de overige schuldeisers. De belangen van deze schuldeisers
worden vervolgens verdisconteerd in, onder andere, uitgebreide publiciteitseisen.
In dit hoofdstuk onderzoek ik ofhet verbinden van publiciteit aan zekerheidsrechten
inderdaad de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur rechtvaardigt.

2          Publiciteit en de bescherming van schuldeisers

Het verbinden van publiciteit aan zekerheidsrechten kan om verschillende redenen
wenselijk zijn: In de eerste plaats zijn de belangen van het rechtsverkeer relevant.
Het verbinden van publiciteit aan zekerheidsrechten kan noodzakelijk worden
geacht om conflicten tussen schuldeisers met conflicterende goederenrechtelijke
aanspraken op te lossen: Publiciteit voorziet dan in de behoefte van schuldeisers
die zelf een zekerheidsrecht wensen en mededelingen van de schuldenaar over
eerder gevestigde zekerheidsrechten wensen te controleren. Aangezien dit voor
het onderwerp van dit boek van minder belang, ga ik er niet verder op in. Ik beperk
me in het navolgende tot de tweede reden om publiciteit te verbinden aan
zekerheidsrechten, namelijk de belangen van het kredietverkeer.

1 Zie Part 5 van de UCC. In de oude UCC was Part 4 aanfiling gewijd, Zie hierover Gilmore  1965,
p. 462-263 en Goode 1996, p. 200. Zie voorts de introductiebij de modelwetgeving van de EBRD
en UNCITRAL Report A/CN.9/512 nr. 64.

2      Zie in dezelfde zin Von Wilmowsky 1996, p. 155-156.
3         Von Wilmowsky 1996, p. 163 is van mening dat dit de enige geldige reden is voor verbinden van

publiciteit. Zie hierover ook Baird 1996, § 1.07 [4] en mijn opmerkingen in hoofdstuk 3 par. 4
over publiciteit als rechtvaardiging voor de absolute werking van goederenrechtelijke rechten.
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Het verhaalsrecht van een schuldeiser kan waardeloos blijken als gevolg van
door de debiteurten behoeve van andere crediteuren gevestigde zekerheidsrechten.
Het verbinden van publiciteit aan zekerheidsrechten heeft tot gevolg dat de overige
schuldeisers van de debiteur/zekerheidsgever op de hoogte kunnen zijn van het
feit dat als gevolg van de zekerheidstelling weinig o f geen vrij verhaalsvermogen
beschikbaar is. De gevolgen van zekerheidstelling zouden in zekere zin worden

gerechtvaardigd doordat de overige schuldeisers zich daarvan, alvorens tot
kredietverlening over te gaan, op de hoogte zouden kunnen stellen. De vraag is

of het verbinden van publiciteit aan zekerheidsrechten de belangen van deze
schuldeisers afdoende beschermd. Allereerst bespreek ik de wijze waarop publiciteit
kan worden bereikt.

3          Inschrijving in een register

Aan zekerheidstelling kan publiciteit verbonden worden door de eis te stellen dat
de verbonden goederen uit de macht van de zekerheidsgever worden gebracht of,
in geval van verpanding van vorderingen, dat van de verpanding mededeling wordt

gedaan aan de debiteur van de vordering, zoals het geval was bij het in het oud
BW geregelde pandrecht. Een dergelijke eis belemmert de vestiging van zekerheden

op goederen met een hoge omloopsnelheid en goederen die voor de bedrij fsvoering
noodzaketijk zijn. Dit is, zo beschreef ik reeds in hoofdstuk 1, moeilijk te verenigen
met de hedendaagse vormen van zekerheid. Een andere manier is het inschrijven
van zekerheidsrechten in een openbaar register.

In het kader van de totstandkoming van het nieuw BW is door Meijers de

invoering van een registerpandrecht voorgesteld, inhoudende dat de verpanding
van roerende zaken in een openbaar register moet worden ingeschreven.4 Hierdoor
zou de zekerheidstelling voor derden kenbaar zijn.s Een ander, hier wel mee
samenhangend, argument was dat de publiciteit van zekerheidsrechten tot waarborg
voor schuldeisers dient dat de paritas creditorum niet stiekem wordt doorbroken:

Het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers zou tot gevolg hebben dat iedere

voorrangspositie op de een of andere wijze naar buiten moet blijken.  In dit kader
is door Vriesendorp gepleit voor een systeem van registratie van zekerheidsrechten

4      Zie titel 3.9.3 OM.
5        Zie hierover onder andere Parl. Gesch. Boek 3,p. 723, Meijers 1936, p. 283-286, Beekhuis 1959,

p. 61, Stein 1959, p. 179 e.v. In de discussie over de invoering van het registerpandrecht ligt de
nadruk echter op het feit dat daardoor misbruik door middel van antedatering en het gebruik van
schijnakten wordt voorkomen, vgl. Meijers 1936, p. 273-280. Nu het registerpandrecht uiteindelijk
niet werd ingevoerd, wordt het voorkomen van antedatering gerealiseerd door het feit dat voor het
vestigen van een bezitloos pandrecht een authentieke akte danwel een in de registers ingeschreven
onderhandse akte is vereist.

6      Vriesendorp 1993, p. 5.
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zoals dat geldt in de Verenigde Staten op grond van art. 9 UCC.7 De argumenten
die ten tijde van de totstandkoming van het nieuw BW tegen de inschrijving van
zekerheidsrechten in een openbaar register zijn geuit - de administratieve
rompslomp en het feit dat informatie over kredietverlening op straat ligt - gaan
nu niet o f in veel mindere mate op: De administratieve lasten zullen meevallen
gezien de sprongen die de automatisering de afgelopen decennia heeft gemaakt,
en bovendien is registratie van de akte toch al vereist. Ook schaamt men zich
inmiddels niet meer voor de behoefte aan vreemd vermogen. Hier komt bij dat
gesecureerde kredietverlening op grond van art. 2:375 BW moet blijken uit de
jaarrekening van de in art. 2:360 BW genoemde rechtspersonen.

Met name in de Anglo-Amerikaanse systemen is de inschrijving van
zekerheidsrechten in openbare registers gebruikelijk. Vestiging van zekerheidsrech-
ten gebeurt in die systemen in twee fasen: De eerste stap is attachment. -Ren
zekerheidsrecht attaches wanneer partijen eensecurity agreement zijn overeengeko-
men.'0 Als gevolg hiervan  kan de gesecureerde crediteur het zekerheidsrecht
inroepen jegens de debiteur. Om het zekerheidsrecht jegens derden te kunnen
inroepen isperfection vereist. 1

1

Perfection geschiedt door het verrichten van een

handeling waardoor derden op de hoogte (kunnen) geraken van het zekerheidsrecht.
Hien'an was oorspronkelijk slechts sprake wanneer de verbonden goederen uit
de macht van de zekerheidsgever werden gebracht.12 Constructies waarbij sprake
was van zekerheidstelling zonder dat het goed uit de macht van de zekerheidsgever
werd gebracht, werden gezien als fraud. 13 In de Anglo-Amerikaanse systemen
hebben de rechters niet zoals in Nederland en Duitslandeen bezitloos zekerheids-
recht waarvan niets naar buiten blijkt erkend. Filing bleek uiteindelijk de
oplossing. 14 Eerst wanneer zekerheidsrechten zijn ingeschreven in een openbaar
register is sprake van perfection en werken zij jegens derden.

7      Vriesendorp 1993, p. 22-25.
8          Vriesendorp 1993, p. 27-33. Zie ook Asser-Vranken nr. 94, Zwalve 1995,p. 393 en Struycken 1998,

p. 431-432. Gilmore stelt met betrekking tot het feit dat tegen publiciteit vaak werd gesteld dat
ondernemers niet willen dat dergelijke informatie 'op straat' ligt dat 'The argument that secrecy
is the best policy must be among the strangest that ever seriously have been put forward',

9       Zie over dit systeem Gilmore 1965, p 435-437, Goode 1995, p. 673.
10       Zie over de vereisten voor een geldige security agreement Goode  1995, p 678-684.
11 Zie hierover nader Gilmore 1965, p 435-437 en de hoofdstukken  14 en  15 van zijn boek en White

en Summers 1995, p. 131 e.v. over de methode waarop perfection onder de UCC (section 9-308
/9-316)kanplaatsvinden. Ziemet betrekkingtothet Verenigd Koninkrijk Goode 1995,p. 699-705.

12 Zie hierover Gilmore 1965, p. 438, Goode 1995, p. 645.
13       In dit verband wordt doorgaans verwezen naar Twyne's Case (1602), 3 Co Rep 8Ob. In deze zaak

werd uitgemaakt dat het feit dat de verbonden goederen na de zekerheidstelling in de macht van
de zekerheidsgever blijven een zeer sterke aanwijzing is dat sprake is van fraud.

14 Gilmore 1965, p. 462-463. In het Verenigd Koninkrijk werd met de invoering van de Bills of Sale
Act in 1854 een filing-systeem ingevoerd waardoor het vestigen van bezitloze zekerheidsrechten
mogelijk werd, zie hierover Goode 1995, p. 645. De.floating charge valtnlet onder deze wetgeving
Op grond van de Companies Act 1985, Section 395 en 396, moet een dergelijk zekerheidsrecht
in verband met de perfection worden ingeschreven.
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Twee registratiesystemen kunnen worden onderscheiden: transactionfiling
ennoticefiling.  Transactionfiling houdt in dat iedere zekerheidstelling uitgebreid
moet worden ingeschreven. Het voordeel hiervan is dat het register de raadpleger
ervan informeert overde precieze belasting van het verhaalsvermogen. Hiertegen-
over staat het praktische bezwaar dat dit systeem, met name wanneer zekerheids-
rechten gevestigd worden op goederen met een hoge omloopsnelheid, vrij veel
inspanningen vereist.16 Een dergelijk systeem is in het Verenigd Koninkrijk
gebruikelijk.17 Het voorstel voor het registerpandrechthield ook een systeem van
transaction filing in. In de Verenigde Staten geldt het systeem van noticefiling:8
Dit houdt in dat een eenvoudig document - het financing statement - wordt

ingeschreven in een openbaar register (filing)." Uit dit document moet blijken
dat partijen verwachten een financieringstransactie aan te gaan of reeds zijn

aangegaan. De inschrijving is gekoppeld aan de financieringsrelatie en niet aan
een bepaalde transactie. Vermeld moeten worden de namen en adressen van de
debiteur en de gesecureerde crediteur en een zeer globale omschrijving van het
zekerheidsrecht, zoals accounts o f inventory. Het ingeschreven document geeft
dus geen uitgebreide informatie over de wijze waarop en de mate waarin het
verhaalsvermogen van de schuldetiaar is belast.20 Het is meer een aanwijzing dat
er op dit gebied 'iets aan de hand is'.21 Op grond van deze aanwijzing kunnen

potentiele schuldeisers nader onderzoek plegen door bijvoorbeeld contact op te
nemen met de debiteur of, na diens toestemming, met de gesecureerde crediteur

(§9-208). De gesecureerde schuldeiser heeft op grond van deze regeling echter
geen informatieplicht jegens de (potentiele) andere schuldeisers.22 Het systeem

vereist daarentegen wel minder inspanningen dan het systeem van transaction

filing.' 9 Men kan immers volstaan met de inschrijving van een summierdocument
aan het begin van de kredietrelatie.

Uit het voorgaande blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn om
publiciteit aan zekerheidstelling te verbinden. Het is de vraag in hoeverre de overige
schuldeisers bij inschrijving van zekerheidstelling in een register zijn gebaat.

15      Zie over de verschillen tussen beide systemen McCormack 2002, p. 122 en ook Diamond Report,

p. 55-57.

16    Vriesendorp 1993. p. 11.
17      McCormack 2002, p. 122. Zieoverhet registratiesysteemin het Verentgd Koninkrijk Goode 1995,

p. 699 e.v. Zowel de 'Crowther Comittee' als Diamond hebben in hun pletdooien voor hervorming
van het Engelse zekerhedenrecht gepleit voor het invoeren van 'notice filing', zie Diamond Report,

p. 54-57 en par. 5.7.49-5.7.53 van het Crowther Report,
18    Gilmore 1965, p. 469.
19     Zie over de wijze van 'filing' in algemene zin Gilmore 1965, p 462-481 en White en Summers

1995, p.182-212. De kern van de 'filing'-regeling is § 9-502 (§ 9-402 UCC oud)
20      Gilmore 1970.470 noemt het feit dat de inschrijving zelf geen beeld geeft van de actuele stand

van zaken de grootste zwakheid van het systeem. In dezel fde zin UNCITRAL Report A/CN.9/512.
21     White en Summers 1995, p. 132 en p. 197.
22    Gilmore 1965, p. 472

23 Zie UNCITRAL Report A/CN.9/512.
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4          Registers en de bescherming van schuldeisers

De waarborg die publiciteit biedt is dat potentiele schuldeisers zich door
raadpleging van het register op de hoogte kunnen stellen ofen zo ja in welke mate
het verhaalsvermogen reeds is belast met zekerheidsrechten ten behoeve van andere
crediteuren. Deze informatie is van belang voor schuldeisers die, alvorens tot
kredietverlening over te gaan, willen achterhalen waarover hun verhaalsrecht zich
in concreto uitstrekt. Naar aanleiding hiervan kunnen zij besluiten geen krediet
te verlenen vanwege het gebrek aan vrij verhaalsvermogen of het door de
zekerheidstelling verhoogde risico te verdisconteren in de prijs van het te verlenen
krediet.

De bescherming die van een openbaar register uitgaat is beperkt. Publiciteit
biedt slechts een waarborg wanneer degenen die het openbare register raadplegen -
ofop andere wijze toegang hebben tot de betreffende informatie - ook daadwerkelijk
reageren op de verkregen informatie.24 Crediteuren wier vorderingen reeds zijn
ontstaan v66r de zekerheidstelling of zijn ontstaan uit de wet vinden geen
bescherming in de aan zekerheidstelling verbondenpubliciteit. Het zijn metname
schuldeisers zoals leveranciers en dienstverleners die er - in theorie - baat bij zouden
kunnen hebben. De omvang van hun vorderingen rechtvaardigt doorgaans niet
de kosten die samenhangen met het vergaren van informatie over de zekerheidstel-
ling en het uitonderhandelen van iedere kredietverlening.25 Deze crediteuren zullen
in de praktijk het register dan ook niet raadplegen. Wanneer zij dat wel doen, zijn
zij niet in staat de informatie daadwerkelijk aan te wenden door de kredietverlening
achterwege te laten danwel de prijs ervan te verhogen. Zo behoort in de meeste
branches het verlenen van leverancierskrediet tot de vaste gebruiken. De vergaande
belasting van het verhaalsvermogen is gebruikelijk in het handelsverkeer.26 Het
gros van de schuldeisers gaat reeds, ongeacht de aan- of afwezigheid van een
openbaar register, uit van het gegeven dat doorgaans de activa van een onderneming
dienen tot zekerheid van de vorderingen van de kredietverlenende bank.27 Dit
weerhoudt de leveranciers - en andere 'kleine' schuldeisers - er echter niet van
krediet te verlenen. Voor deze crediteuren lijkt de aanwezigheid van vrij
verhaalsvermogen van minderbelang. Buining constateerde dit reeds in 1956: 'De
tegenwoordige samenleving heeft de illusie (het afgaan op de schijn van bezit,

24     Zo ook Snijders 1970, p. 33. Zie hierover ook Stein 1972, p. 314 en Finch 2002, p. 455. Zie ook
mijn opmerkingen in hoofdstuk 5 par. 4.4.

25     Bebchuk en Fried 1996, p. 885-887 en 1997, p. 1299-1300.
26 Aldusook LoPucki 1994, p 1931.Indezelfdezin Buining 1956, p. 85, Stein 1972, p. 314, Blomkwist

1988, p. 118 en Rank-Berenschot 1995, p. 788.
27 LoPucki 1994, p. 1948 e.v. is van meningdatdegesecureerde schuldeiserde overige schuldeisers

daadwerkelijk moet informeren wanneer zijn zekerheidspositie afwijkt van hetgeen gebruikelijk
Is en wat de overige schuldeisers dus redelijkerwijs kunnen verwachten.
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nwmh) al lang moeten laten varen, heeft andere normen van kredietwaardigheid
dan het feitelijk bezit van de goederen'.28 Waarschijnlijk calculeren zij bij het
vaststellen van de prijs van de kredietverlening het risico in dat zij ingeval van
faillissement met lege handen blijven. Voor deze crediteuren is, mede gezien de
korte looptijd van de kredieten, van belang dat de onderneming voldoende
inkomsten genereert en zal genereren om aan haar verplichtingen te voldoen. 29

Zij hebben niet zozeer behoefte aan informatie over de belasting van het
verhaalsvermogen ten behoeve van eerdere financiers, maar wel aan informatie
over de kredietwaardigheid van de onderneming.

Het is de vraag in hoeverre deze crediteuren informatie over de kredietwaardig-
heid van hun (potentiele) schuldenaar kunnen ontlenen aan een register waarin
zekerheidsrechten zijn ingeschreven. Publiciteitsmaatregelen worden in de regel
in verband gebracht met het voorkomen dat een valse schijn van kredietwaardigheid
wordt gewekt.30 De informatie die aan registers kan worden ontleend ziet op de

aan- of afwezigheid van vril verhaalsvermogen en dat is slechts een beperkt

onderdeel van de kredietwaardigheid van de onderneming. De inschrijving van
zekerheidsrechten in een openbaarregister heeft dus weinig toegevoegde waarde. 3I

Voor een beter inzicht in de kredietwaardigheid van de debiteur/zekerheidsgever
is - ondanks de aanwezigheid van openbare registers - nader onderzoek vereist.

Een systeem van noticefilingbiedt een beter uitgangspunt voor dergelijk onderzoek

dan een systeem van transaction filing.2 Een register dat is opgezet volgens het
laatste systeem geeft de raadpleger immers slechts informatie over de bij de debiteur

aanwezige activa, terwijl een register dat is opgezet volgens het systeem van notice

filing de raadpleger informeert over de door de debiteuraangegane kredietrelaties.
Dit neemt echter niet weg dat de invoering van een openbaar register waarin

zekerheidstelling moet worden ingeschreven mij van weinig positieve invloed lijkt
op de belangen van de overige schuldeisers in verband met verstrekkende
zekerheidsrechten.33 Het biedt de schuldeiser slechts een startpunt voor het

28     Buining 1956, p. 85. Even later stelt hij dat 'Als krediet, gedekt door de een of andere vorrn van
fiduciaire zekerheid, een grote vlucht neemt, zal men voor de beoordeling van ieniands kredietwaar-

digheid steeds minder mogen afgaan op de schijn van roerend bezit'. Zie in dezell'de zin Neve 2000,

p. 83 en Schoordijk 1999, p. 284 onder verwijzing naar Bregstein en Dirix.
29 Vgl. LoPucki 1994. p. 1938 die opmerkt dat de aanwezigheid van ongesecureerde schuldeisers

niet kan worden verklaard door de economische efficientie van zekerheidsrechten, maar door het
feit dat deze schuldeisers ervan uitgaan dat huii debiteur voldoende cashtlow genereert om aan

ziln verplichtingen te kunnen voldoen ('cashflow surfing'). Zie hierover ook Armour en Frisby

2001, p. 85. Zie ook hoofdstuk 5.
30 Von Wilmowsky 1996, p. 161. Zie bijvoorbeeld Parl. Gesch. Boek 3, p 723 en Struycken 1998,

p 419.
31 Ook Gilmore 1965,p. 463, Snijders 1970, p. 38 en Von Wilmowsky 1996, p. 161-162 constateren

dit. Zie ook Dalhuisen 2003, p. 452.
32     Zie voor een beschrijving van deze systemen par. 3 hiervoor.
33 Vgl. Finch 2002, p. 456 die opmerktdat 'Notice (...) isa procedural protectionand maynot protect

unsecured creditors against substantive unfaimess'. Zie ook Baird 1996, § 1.07 [3]
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onderzoek van de kredietwaardigheid van zijn (potentiele) wederpartij, zonder
dat vaststaat dat de relevante informatie ook daadwerkelijk beschikbaar komt.

5          Informatie over kredietwaardigheid

In het voorgaande bleek dat schuldeisers in de regel niet zozeer behoefte hebben
aan informatie over de precieze belasting van het verhaalsvermogen, maar aan
informatie over de kredietwaardigheid van de (potentiele) debiteur in brede zin.
Voor een weloverwogen kredietbeslissing gaan zowel bankiers als handelscrediteu-
ren niet (alleen) af op hetgeen zou zijn vermeld in het register. Informatie over
de financiele gezondheid van de onderneming is van groter belang.

Niet iedere crediteur heeft toegang tot de relevante informatie.34 Crediteuren
zijn voor een belangrijk deel aangewezen op openbare informatie, zoals de
gepubliceerde jaarrekening.35 De waarde van deze informatie is beperkt.
Jaarrekeningen worden vaak veel later bekend gemaakt en geven dus geen goed
beeld van de actuele situatie. Bovendien is het de vraag of van iedere crediteur
verwacht kan worden dat hij het handelsregister raadpleegt, alvorens hij een
transactie met de onderneming aangaat.36 Er is met betrekking tot de kredietverle-
ning aan ondernemingen bovendien geen registratiesysteem zoals dat er wel is
voor de kredietverlening aan consumenten.37 Er bestaat wel een informeel circuit
voor het verkrijgen van informatie over kredietverlening aan en de kredietwaardig-
heid van ondernemingen. Zo kan een schuldeiser zijn eigen bank om informatie
over de kredietwaardigheid van een potentiele crediteur vragen. De bank gebruikt
haar netwerk om deze informatie te vergaren.38 Ook de Kamer van Koophandel,
de Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij en commerciele bedrijven die
hierin zijn gespecialiseerd - zoals Graydon en Kisys - spelen in deze een rol.39 Een

34     Zie ook hoofdstuk 5 par. 2.
35 Ziehierover Deterinken Prinsen 1996, p. 158, Vriesendorp 1993, p. 32 en Struycken 1998, p, 432.
36      Timmerman 1990. p. 16 stelt dat dit niet het geval is. Overigens geldt in verband met de vraag of

een persoon bevoegd is een rechtspersoon te vertegenwoordigen wel dat beperkingen aan die
bevoegdheid de wederpartij kunnen worden tegengeworpen indien deze beperkingen blijken uit
het handelsregister, art. 18 Hregw. In dit kader wordt dus van deelnemers aan het handelsverkeer
wei raadpleging van het handelsregister verwacht.

37  De kredietverlening aan natuurlijke personen moet worden geregistreerd bij het Bureau
Kredietregistratie (BKR) te Tiel. De deelnemende bedrijven kunnen hier vinden aan wie een
kredietlimiet iS verstrekt, op weike voorwaarden en of sprake is van een aflossingsachterstand.

38        Vos 2003, p  359  Dit deed zich voor in de casus die ten grondslag lag aan HR 10 december 1993,
NJ  1994,667 (Van Ittersurn/Rabobank) waar de Hoge Raad oordeelde dat de bank niet gehouden
is handelsinforrnatie over haar clienten le verschaffen, maar, wanneer zij dat wei doet, zij
aansprakelijk kan zijn voor de schade die is ontstaan doordat onvolledige of onjuiste informatie
is verschaft. Banken stellen overigens terughoudend te zijn methet verschaffen van handelsin formatie
en clienten te verwijzen naar de hierna te noemen commerciele bureaus.

39     Aldus ook Struycken 1998, p. 434 en Vos 2003, p. 359.
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schuldeiser kan, doorgaans tegen betaling, via deze kanalen trachten de kredietwaar-
digheid van de (potentiele) debiteur te achterhalen.

Het is denkbaar in verband met het verschaffen van kredietwaardigheidsinfor-
matie een bepaalde inspanning van de gesecureerde crediteur te verwachten.
Gilmore heeft met anderen in het kader van de totstandkoming van art. 9 UCC

gepleit voor het aannemen van zorgplicht van de gesecureerde crediteurten aanzien
van de door de debiteur naar buiten te brengenjinancial statement - documenten
als de balans of de verlies- en winstrekening.40 Deze zorgplicht zou er op zien dat
correct en volledig melding wordt gemaakt van het verleende krediet en de
gevestigde zekerheidsrechten. Wanneer derden worden misleid door onjuiste en
onvolledigefinancialstatement kunnen zij in dit systeem niet slechts de debiteur

aanspreken voorde als gevolg daarvan ontstane schade, maar ook de gesecureerde
schuldeiser. De redenering was dat schuldeisers hierdoor beter zouden worden
beschermd dan doorde inschrijving van zekerheidsrechten in een openbaar register.
Struycken heeft gepleit voor een vergelijkbare constructie.4' Volgens hem zou

de debiteur/zekerheidsgeverjegens een nieuwe financier verplicht zijn mededeling
te doen overde aarden omvang van aan eerdere financiers verschafte zekerheden.

Het zou naar zijn mening zelfs denkbaar zijn dat de erkenning van de bijzondere
verhouding tussen oudere en jongere zekerheidsnemers leidt tot de conclusie dat

op alle financiers van de schuldenaar een actieve mededelingsplicht rust. Dit lijkt
mij als uitgangspuntechtereen stap te ver. Dit zoubetekenen dat de gesecureerde
crediteur zelf nieuwe schuldeisers van de debiteur moet benaderen en deze
inforniatie moet geven over de financiele toestand van de debiteur. Naar mijn
mening zijn ook de overige schuldeisers in beginsel zel fverantwoordelijk en kan
van hell verwacht worden dat zij onderzoek verrichten naar de kredietwaardigheid
van hun wederpartij. Het lijkt mij wel denkbaar om de gesecureerde crediteur -
de bank - in bijzondere omstandigheden een mededelingsplicht op te leggen,
bijvoorbeeld wanneer 66n van haar medeschuldeisers om informatie vraagt of
wanneerzij weetdat haarmedeschuldeisers benadeeld zullen worden. Gezien het
karakter van de verhouding tussen schuldeisers onderling mag van de gesecureerde
crediteur wel het een en ander worden verwacht ter rechtvaardiging van zijn
voorrangspositie. Dit 'een en ander' zou de prijs zijn die hij moet betalen voor

de gevolgen van de zekerheidstelling. Ik laat deze gedachte hier verder rusten en
kom er in hoofdstuk 6 uitgebreid op terug.

40 Zie hieroverGilmore 1965, p 464-465, De kredietverleningspraktijk verzette zich hevig tegen dit
voorstel. Men was van mening dat derden voldoende zouden worden beschermd wanneer het
gefragmenteerde en ontoegankelijke pre-Code 'filing system' zou worden vervangen door een
geoniformeerd en toegankelijk systeem.

41        Stritycken  1998, p. 433. Ook Finch 2002, p. 97 en p. 463 en LoPucki  1994, p. 1948 wijzen op het
fuit dat opleggen van een informatieplicht aan de gesecureerde schuldeiser een rol kan spelen in
het kader van het rechtvaardigen van de voorrangspositie. Zieook het Diamond Report, par. 8.1.5.
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6            Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat het verbinden van publiciteit aan zekerheidsrechten
de gevolgen van zekerheidstelling voorde overige schuldeisers niet rechtvaardigt.
Het feit dat schuldeisers zich op de hoogte kunnen stellen van de mate waarin het
verhaalsvermogen van de debiteur is belast met zekerheidsrechten ten behoeve
van andere crediteuren, maakt niet dat die schuldeisers de gevolgen van de
zekerheidstelling tegen zich moeten laten gelden. De schuldeisers zijn, zo heb ik
laten zien, nauwelijks gebaat bij deze informatie. Daarom moet worden gezochtnaar
andere omstandigheden die de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur en
de gevolgen daarvan voor zijn medeschuldeisers kunnen rechtvaardigen.
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Zekerheidsrechten en kredietverlening

1           Inleiding

In hoofdstuk 3 bleek dat iedere voorrangspositie, en dus ook die als gevolg van
zekerheidstelling, moet worden toegerekend aan de bevoorrechte crediteur. De
rechtvaardiging voor die voorrangspositie moet worden gevonden in de verhouding
tussen schuldeisers onderling. Het feit dat zekerheidstelling altijd is gekoppeld
aan kredietverlening zou hierbij een rol kunnen spelen.' Het belang van zekerheid-
stelling voor de beschikbaarheid van krediet is een belangrijk element in discussies
over de aan zekerheid verbonden voorrangspositie. In deze discussies gaat het
enerzijds over het gegeven dat kredietverlening in veel gevallen slechts mogelijk
is wanneer zekerheidsrechten worden gevestigd en anderzijds over de bezwaren
die vanwege rechtvaardigheidsoverwegingen en mededogen met de underdog aan
de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur kleven. Voor de analyse van
zekerheidsrechten volgens de door mij in hoofdstuk 3 voorgestelde methode, is
het dus van belang het verband tussen zekerheidsrechten en kredietverlening te
onderzoeken.

2          Kredietverlening en de rol van zekerheidsrechten

Zoals gezegd spelen zekerheidsrechten een belangrijke rol bij kredietverlening.
Het doel van zekerheidstelling is het verkleinen van het kredietrisico. In deze
paragraafbesteed ik aandacht aan kredietverlening, de daaraan verbonden risico's
en de beheersing daarvan. Uiteraard komt de rol van zekerheidsrechten daarbij
uitgebreid aan de orde.

2.1 Kredietverlening en risico's

Het verlenen van krediet impliceert het nemen van risico. Iedere kredietverlenings-
transactie bergt het gevaar in zich dat de debiteur uiteindelijk het verleende krediet

1 In de traditionele benadering vindt de toetsing van zekerheidstelling doorgaans plaats binnen de
kaders van misbruik van recht, onrechtmatige daad en actio Pauliana(hoofdstuk 2 par. 8). Algemeen
aanvaard is dat de aan zekerheidstelling gekoppelde kredietveriening van belang is in verband met
de vraag in hoeverre de zekerheidstellingbenadelend is voorde overige schuldeisers, HR 10 december
1976, NJ 1977,617 (Eneca).
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niet terugbetaalt. Dit risico vertaalt zich in de beslissing van de financier om al

dan niet over te gaan tot kredietverlening en in de prijs die voor de kredietverlening
moet worden betaald (het rentepercentage). De analyse en beheersing van het
kredietrisico van een bepaalde debiteur vindt plaats zowel voorafgaand aan als
gedurende de kredietverlening. Het cruciale element hierbij is de beschikbare
informatie. In de verhouding tussen kredietnemer en kredietverlener is doorgaans
sprake van asymmetrische informatie.2 Hiermee bedoel ik dat de kredietverlener
minder informatie heeft over de kredietwaardigheid van de (potentiele) kredietne-

mer, dan die (potentiele) kredietnemer zelf. De kredietverlener heeft in beginsel
onvoldoende informatie om een deugdelijke kredietbeslissing te nemen, of om
tijdens de duur van de kredietverlening de kredietwaardigheid in het oog te houden.

2.1.1 De fase voorafgaand aan de kredietverlening

Informatie-asymmetrie leidt in de fase voorafgaand aan de kredietverlening tot
adverse selection. het niet op voorhand kunnen scheiden van goede en slechte
risico's.3   De kredietverlenerbeschiktover onvoldoende informatie om de potentiele
kredietnemers te kunnen onderscheiden al naar gelang de betreffende mate van
kredietwaardigheid. Dit heeft tot gevolg dat hij uit gaat van een gemiddelde en
dat aan ondernemingen met een verschillend kredietrisico dezelfde kredietmarge
(prijs) in rekening wordt gebracht. Kredietwaardige ondernemingen betalen als
gevolg van dit informatieprobleem een te hoge prijs voor het krediet.4

Dit informatieprobleem kan worden opgelost door zowel de vraag- als
aanbodkant van de kredietmarkt. Potentiele kredietnemers kunnen signalen afgeven
met betrekking tot hun kredietwaardigheid en risicoprofiel (signaling).5 H ierbij
spelen ratingagencies als Moody's en Standard & Poor's een rol. Potentiele

kredietnemers verzoeken deze bureaus om, tegen betaling, een onderzoek te doen
naar hun kredietwaardigheid. De uitkomsten hiervan worden weergegeven in een
rating. Deze rating is openbaar en dus kunnen kredietverleners op basis van de

rating zich een oordeel vormen over de kredietwaardigheid. Deze vorm van
signaling is met name van belang bij financiering door de kapitaalmarkt,
bijvoorbeeld doormiddel van het uitgeven van een obligatielening. Ondernemingen
kunnen ook signalen omtrent hun kredietwaardigheid uitzenden doorzich bereid

2      Schwartz 1981, p. 14, Mishkin en Eakins 2000, p. 22.
3       Van Velthoven en Van Wijck 2001, p, 62.
4          Zij worden aldus gestimuleerd andere financieringsbronnert aan te boren. De kredietverlener blijft

achter met de 'slechte' kredieten en zal uitgaan van een lagere kredietwaardigheid. Dit proces herhaalt
zich en uiteindelijk zal de kredietverlening stoppen, Michon, Nouwen, Paulissen 2000, p. 21 en
Mishkin en Eakins 2000, p. 22. Dit wordt in de economic wei aangeduid als het lemons problem.

5       Schwartz 198 1, p. 14-15, Booten Verheyen 1997, p.66 en Michon, Nouwen, Paulissen 2000, p,
21.
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te tonen zekerheidsrechten te vestigen (zie hierover paragraaf 2.2). Een ander

positiefsignaal is de bereidheid van bestuurders om in de onderneming te investeren
ofzich in priv6 te verbinden voor de schulden van de vennootschap. Hiermee laten
zij zien te geloven in de winstgevendheid en het toekomstperspectief van de
onderneming.

Aanbieders op de kredietmarkt hebben ook zel f de mogelijkheid om hun
informatieachterstand weg te werken. Zij kunnen de daadwerkelijke kredietwaardig-
heid van depotentiele kredietnemer onderzoeken. De kostendie hiervoor worden
gemaakt moeten echter wel opwegen tegen de verwachte baten. Bij het maken
van deze afweging maakt het veel verschil ofde potentiele verschaffer van vreemd
vermogen een bank is ofeen belegger. Banken ontlenen aan het informatieprobleem
hun toegevoegde waarde als financier: Met name wanneer sprake is van een
langdurige bancaire relatie, is de bank in staat een informatievoorsprong op te
bouwen en vast te houden. Deze relatie heeft tot gevolg dat wanneer de client een
nieuw kredietverzoek doet, de bank reeds over dusdanige informatie beschikt dat
zij in staat is tot een nauwkeurige risico-analyse te komen. Wanneer geen sprake
is van een bestaande kredietrelatie, is de bank doorgaans bereid te investeren in
informatievergaring: De organisatie van de bank is, zo blijkt in paragraaf 3.3,

erop gericht het onderzoek naar de kredietwaardigheid van een potentiele
kredietnemer zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De bank is, in tegenstelling
tot de belegger, in staat een informatievoorsprong op te bouwen en vervolgens
te behouden. Beleggers beschikken in het algemeen over minder informatie dan
de bank. De bank heeft een directer contact met de onderneming, hetgeen de
uitwisseling van informatie bevordert. Strategische informatie wil een onderneming
doorgaans niet toevertrouwen aan beleggers vanwege de kans dat deze informatie
bij de concurrent terechtkomt.8 Bovendien is een belegger niet in staat een
opgebouwde informatievoorsprong te behouden. In de prijsvorming op de
obligatiemarkt is alle informatie verwerkt, ook de informatie die de belegger in
eerste instantie een voorsprong gaf. De overige beleggers profiteren aldus van de
door de individuele belegger geleverde inspanning, zonder daarvoor te betalen.9
Beleggers zijn, in tegenstelling tot de bank, niet snel geneigd een uitgebreid
onderzoek naar de kredietwaardigheid van een potentiele kredietnemer te verrichten.

6 Michon, Nouwen, Paulissen 2000, p. 22.
7      Mishkin en Eakins 2000, p. 399.
8       Boot en Verheyen 1997. p. 165.
9       Hier is sprake van cert free rider probleem, Michon, Nouwen, Paulissen 2000, p. 25
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2.1.2 De fase gedurende de kredietverlening

De kredietverlener heeft wanneer hetkrediet eenmaal is verleend, in beginsel weinig
zicht op de gedragingen van de kredietnemer. Het gevaarbestaat dat de kredietne-
mer zodanig handelt dat de belangen van de kredietverlener in het gedrang komen.
De kredietverlener heeft belang bij terugbetaling van het krediet en dus bij een
zo klein mogelijk kredietrisico. De vergoeding voorhet krediet - het rentepercentage
- wordt in beginsel bij aanvang van de kredietverlening vastgesteld voor de gehele
looptijd van het krediet.'0 Dit maakt dat de kredietnemer gedurende de looptijd
van het krediet zodanig kan handelen dat het aan de kredietverlening verbonden
risico stijgt, zonder dat hij daarvan de gevolgen ondervindt." De kosten van het

kredietblijven immers gelijk. De kredietverlenerheefterbijvoorbeeld geen belang
bij dat de kredietnemer zich met bepaalde risicovolle activiteiten gaatbezighouden,
aangezien de kans op terugbetaling van het krediet daardoor kleiner wordt en de
kredietverlenerbovendien niet - zoals de aandeelhouders - meedeelt in het eventuele
voordeel dat met deze activiteiten wordt behaald. Een ander gevaar is dat de
schuldenaar zich laat leiden door de belangen van de aandeelhouders en middelen
die eigentijk bedoeld zijn om de kredietverlener te voldoen, toedeelt aan de
aandeelhouders door middel van dividend.12 Het is overigens wel de vraag hoe

groot dit gevaar is. De kredietnemer zal, in verband met een mogelijke kredietbe-
hoefte in de toekomst, ervoor willen zorgen zijn goede naam als kredietnemer te
handhaven. Wanneer hij handelt in strijd met de afspraken die hij met de
kredietverlener heeft gemaakt, bestaat het risico dat hij in de toekomst van deze
en andere kredietverleners geen krediet meer zal krijgen. 13 Hetzelfde geldt voor

het gevaar dat de kredietnemer veel vreemd vermogen aantrekt o fzodanig handelt
dat het voor de kredietverlener beschikbare verhaalsvermogen afneemt.

10 Dit hangt af van de vorm waarin de kredietverlening wordt gegoten. In sommige gevallen wordt
de rente periodiek opnieuw vastgesteld.

11 Zie hierover Jackson en Kronman  1979, p. 1150, Levmore 1982, p. 51, Buckley 1986, p 1416-1427
en Mann 1997, p. 649-658. In de economische theorie wordt deze problematiek aangeduid met
de term moral hazard. Dit slaat op het gevaar dat de agent ide kredietnemer) handelt in strijd met
de belangen van deprincipal (kredietgever)doordathij zijn eigen belangen nastreeftofdebelangen
van een andere principal. Zie bv. Boot  en  Verheyen  1997,  p.  68  e.v.  en,  in  verband  met
kredietverlening, Booten Verheyen 1997,p. 80 en Mishkinen Eakins 2000. p. 405. Deschuldenaar
zou een prikkel hebben (incentive) om zodanig te handelen dat het kredietrisico stijgt omdat hij
op die manier iets krijgt waarvoor hij niet hoeft te betalen, namelijk een krediet waarvoor hij gezien
het verhoogde risicomeerzou moeten betalendan nuhetgeval is, aldus Jackson en Kronman 1979,
p  1149  Zie ook Schwartz 1981.p. 10

12     Vgl. Ali 2002, p. 36. Zie over deze gevaren ook Hudson 1995, p. 54, Finch 1999, p. 641 e.v. en
Finch 2002, p. 76-77. De laatste noemt nog het gevaar dat de kredietnemer veel vreemd vermogen
aantrekt. het gevaar dat hij zodanig handelt dat zijn vermogen afneemt en het gevaar van
onderinvestering.

13 Vgl. Schwartz 1981. p. 12-13. Buckley 1986, p.  1436 en Michon, Nouwen, Paulissen 2000, p. 26.
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De kredietverlener zal met deze risico's vanzelfsprekend rekening houden
bij het aangaan van de kredietrelatie. Hij zal ofwel het risico verdisconteren in
de prijs van het krediet ofwel trachten door middel van monitoring het risico te
verkleinen. De keuze tussen deze twee mogelijkheden wordt bepaald door de kosten
die aan monitoring zijn verbonden en de grootte van het risico dat de schuldenaar
zich zal 'misdragen:14  In de meeste gevallen zal van beide mogelijkheden gebruik
worden gemaakt; door middel van monitoring zal het risico in ieder geval
gedeeltelijk worden ingedamd en het overblijvende risico zal worden verdisconteerd
in het rentepercentage.

15

Financiers zijn in de regel genoodzaakt het gedrag van de kredietnemer te
monitoren. Een belangrijk middel hiervoor is het gebruik niaken van covenants. I 6

Dit zijn bedingen in de kredietovereenkomst op grond waarvan de kredietnemer
bijvoorbeeld verplicht is tot het instandhouden van bepaalde balansratio's of tot
zich moeten onthouden van het zonder toestemming aangaan van bepaalde
transacties. In de meeste kredietovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen met
betrekking  tot het vestigen van zekerheidsrechten  door de kredietnemer."  De
negativepledgeverbiedtde kredietnemer zekerheidsrechten te vestigen ten behoeve
van andere financiers. 18 Wanneer de kredietnemer dat toch doet, is hij gehouden
een zelfde zekerheidsrecht te vestigen ten behoeve van de kredietverlener, de
positive pledge:' De 'pari passu verklaring' heeft eenzelfde strekking en houdt
in dat indien de debiteur ten behoeve van een derde zekerheidsrechten vestigt,
hij gehouden is ten behoeve van de kredietverlener in gelijke mate zekerheid te
stellen.20

Banken zijn beter tot monitoring in staat dan marktfinanciers. Zij hebben
niette maken met allerlei communicatie- en co6rdinatieproblemen enfree-riderti,
zoals de beleggers op de markt dat wel hebben. Bovendien heeft de bank vanwege
haar relatie met de kredietnemer een betere toegang tot informatie22 en dus een

14        Jackson en Kronman 1979, p. 1151. Monitoring is slechts efficient wanneer de kosten ervan lager
zijn dan het voordeel dat de risicoreductie met zich brengl, vgl. Finch 1999, p. 643.

15       Jackson en Kronman 1979, p. 1151-1152. In bepaalde situaties kan het zo zijn dat aan monitoring
zodanig hoge kosten verbonden zijn, dat monitoring geen optie is en het gehele risico dus tot
uitdrukking zou moeten komen in het rentepercentage, vgl. Ali 2002, p. 36.

16      Zie Wood 1995,p. 32, Michon,Nouwen, Paulissen 2000, p. 26-27, Boot 2000, p. 14 en Finch 2002,
p. 77.

17     Wood 1995, p. 31.
18 Zie hierover Wood 1995, p. 34, Wessels 1996, p. 102 en Damkot 2001, p. 349.
19     Wessels 1996, p. 102, Damkot 2001, p. 348.
20 Wood 1995, p. 41, Wessels 1996, p. 103 en Damkot 2001,p. 349.
21      Mishkin en Eakins 2000, p. 407 signaleren dat wanneer Edn marktfinancierder tijd en geld steekt

in het monitoren van een onderneming, het resultaat hiervan wordt verdisconteerd in de marktprijs
en andere marktfinancierders dus meeliften op de resultaten van het monitoren. Overigens is dit
ook het geval bij monitoren door de bank. Deoverigeschuldeisers kunnen daarop meeliften doordat
zij profiteren van de gunstige resultaten ervan. Zie hierna ook par. 4.

22       Jackson en Kronman  1979, p. 1159 constateren in algemene zin dat bepaalde kredietverleners
vanwege hun informatiepositie beter in staat zijn tot monitoring dan anderen.
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beter inzicht in bijvoorbeeld de ondernemingscycli en het toekomstperspectief
van de onderneming. Dit maakt dat de bank flexibel is en in slechte tijden kan
anticiperen op betere tijden.23 Ook de omvang en de looptijd van het verleende

krediet zijn van belang voor de vraag o f een bepaalde kredietverlener een goede
monitor is.24 De omstandigheid dat een bank vaak omvangrijke kredietverlening
voor haar rekening neemt maakt dat de opbrengsten van monitoring opwegen tegen
de kosten ervan. De lange looptijd geeft de kredietnemer veel mogelijkheden om
zich te 'misdragen', hetgeen  de bank dwingt tot intensieve monitoring.   De

organisatie van de bank is, zo blijkt in paragraaf 3.3, hierop ingericht. Het feit dat
een langdurige bancaire relatie het voor de la:edietnemerin de toekomst eenvoudiger
maakt om krediet te verkrijgen, heeft tot gevolg dat de kredietnemer de bank in
de regel tevreden zal willen houden.25 Dit vermindert het gevaardat de kredietnemer
handelt in strijd met de belangen van de bank.

2.2 De rol van zekerheidsrechten
26

Zekerheidsrechten spelen een belangrijke rol bij de beheersing van het kredietrisico.
Deze rol is tweeledig.27 Zekerheden vormen in de eerste plaats een secundaire bron
voor terugbetaling van het krediet. De terugbetaling van krediet geschiedt in

beginsel uit de cashflow van de onderneming. Het is van belang dat de kredietnemer
voldoende financiele middelen heeft, of in de toekomst zal vergaren, waaruit hij
zijn verplichtingen jegens de kredietverlener zal voldoen. De hoge voorrang van
de gesecureerde crediteur met betrekking tot het verhaal op de verbonden goederen
heeft een grotere kans op terugbetaling van het krediet tot gevolg.28 Bovendien
verbetert de verhaalspositie als gevolg van zekerheidstelling.29 Wanneer de

23     Aldusook Michon, Nouwen,Paulissen 2000, p. 30. Beleggers op de kapitaalmarktzijn hier minder
goed toe in staat, Mishkin en Eakins 2000, p. 407.

24 Aldus Jackson en Kronman 1979, p. 1158.
25     Mishkin en Eakins 2000, p. 622.
26     Op de rol van zekerheidstelling met betrekking tot de beschikbaarheid en prijs van krediet kom

ik uitgebreid terug in par. 4. Daar staat de vraag centraal in hoeverre de positieve effecten van
zekerheldstelling in dit kader de negatieve gevolgen voor de overige schuldeisers kunnen

rechtvaardigen.
27     Rose 1999, p. 532. Zie ook Mann 1997, p. 639.
28 Vgl. Jackson en Kronman 1979, p. 1152, Finch 1999, p. 637, Finch 2002, p. 77 en McCormack

2003, p. 392. Bovendien voorkomt het zekerheidsrecht dat andere crediteuren zich voor hem op
de desbetreffende goederen verhalen, Finch 1999, p. 638 en Finch 2002, p. 78.

29 Zie hierover McCormack 2003, p. 395. Hij wijst met name op de verhaalsbevoegdheden van de
houder van een floating charge onder Engels recht. Deze gaan veel verder dan de bevoegdheden
van de gesecureerde crediteur in ons recht en in veel andere rechtstelsels. Zo kan de houder van
een floating charge een zogenaamde administrative receiver benoemen die het gehele vermogen

uitwint in het belang van de houder van defloatingcharge. Hieraan worden met name in het belang
van de overige schuldeisers in de Enterprise Act 2002 wel bepaalde grenzen gesteld Naast de
bijzondere verhaalsbevoegdheden is ook de aan zekerheidstelling verbonden voorrang van groot
belang voor de verhaalspositie van de gesecureerde crediteur,
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kredietnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de kredietverlener de
zekerheden uitwinnen en zich uit de opbrengst ervan voldoen. Tussenkomst van
de rechter is daarvoor niet vereist. In de tweede plaats geven zekerheidsrechten
de kredietverlener een sterke positie ten opzichte van de debiteur met betrekking
tot het verkrijgen van informatie en/of het beYnvloeden van het beleid van de
kredietnemer.10 Dit is van belang voorhet beoordelen van zijn kredietwaardigheid
en voor monitoring (zie paragraaf 2.1). De dreiging met het geldend maken van
de zekerheidsrechten kan de kredietnemer bewegen te handelen naar de wensen
van de bank:' Dit speelt een rol bij het verkrijgen van informatie en het sturen
van bepaalde beslissingen van de kredietnemer. Bovendien is de kredietnemer
in beginsel niet bevoegd te beschikken over de goederen waarop zekerheidsrechten
rusten:2 Dit is van belang in verband met het gevaar dat de kredietnemer zodanig
handelt dat het beschikbare verhaalsvermogen wordt uitgehold.

Ondanks de positieve effecten van zekerheidsrechten voor de beheersing van
het kredietrisico, maken niet alle schuldeisers hiervan gebruik. Het kan zijn dat
de kosten van zekerheidstelling niet gerechtvaardigd worden door de omvang van
het krediet en de daaraan verbonden financiele risico's.33 Een andere reden is dat
in de betreffende branche zekerheidstelling niet gebruikelijk is, of dat men niet
goed op de hoogte is van de juridische mogelijkheden.34 Ook het feit dat de
kredietverlener niet in staat is de verbonden goederen te monitoren en het bovendien
goederen betreft met een hoge omloopsnelheid, kan ertoe leiden dat een kredietver-
lener geen prijs steltop zekerheidsrechten.35 Tot slot kan het verschil in onderhande-
lingspositie tussen kredietnemer en kredietverlener zodanig zijn dat de kredietnemer
met succes kan weigeren zekerheidsrechten te vestigen.36 Dit doet zich met name
voor in geval van een grote, kredietwaardige onderneming. Dergelijke ondernemin-
gen zijn niet afhankelijk van 66n bepaalde kredietverlener. Kleinere ondernemingen
- of ondernemingen in financiele moeilijkheden - hebben doorgaans niet een
zodanig sterke onderhandelingspositie dat zij zich kunnen financieren zonder
zekerheden te verstrekken.37 Financiers ten behoeve van wie geen zekerheidsrechten
zijn gevestigd, zijn met betrekking tot de nakoming door de kredietnemer van zijn

30     Finch 1999, p. 638, Boot 2000, p. 14-15, en McCormack 2003, p. 403. Ook Mann 1997, p. 640
wijst, in navolging van Scott 1986, p 950, op deze functie van zekerheidsrechten.

31     Finch 2002, p. 77-78. Zie ook Scott 1986, p. 958.
32 Aldus McCormack 2003, p. 394. Dit gevolg van zekerheidsrechten is minder van belang aangezien

de kredietnemer doorgaans, als gevolg van afspraken met de kredietverlener, bevoegd zal zijn in
de uitoefening van zijn bedrij f over de verbonden goederen te beschikken. Uitzondering is de
financiering van specifieke onderdelen van het ondernemingsvermogen (objectfinanciering), vgl.
McCormack 2003, p, 95.

33     Finch 2002, p. 78 en Mokal 2002, p. 722.
34     Finch 2002, p. 78.
35 Vgl. LoPucki 1994, p. 1931.
36     Finch 2002, p. 79.
37 Michon, Nouwen, Paulissen 2000, p. 27-28. Zie ook NIBE-SVV 2000. p. 30.
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verplichtingen aangewezen op de cashflow. De aanwezige en in de toekomst te

vergaren financiele middelen vormen in beginsel de enige bron van betaling.

3          De bank als kredietverlener

Zekerheidsrechten zijnmet name van belang in verband met bancaire financiering.
33

De gesecureerde crediteur is veelal de bank en de zekerheidsrechten dienen ter

securering van het door de bank verleende krediet. Deze hoedanigheid kan van
belang zijn in het kader van de analyse van de voorrangspositie van de bank binnen
het verband van schuldeisers. In deze paragraafmaak ik enkele opmerkingen over
de bank als kredietverlener.

De toegevoegde waarde van de bank als kredietverlener is, zo bleek in par.

2.1, gelegen in de wijze waarop zij omgaat met het informatieprobleem en de
financiele flexibiliteit die zij biedt. Met name de kleinere en/of startende

ondernemingen (MKB-ondernemingen-1') zijn afhankelijk van bancaire
financiering.40 Deze ondernemingen krijgen moeilijk direct toegang tot de
kapitaalmarkt. De kosten zijn te hoogi' en bovendien hebben de aanbieders geen
goed inzicht in de kredietwaardigheid van de onderneming.42 Zij zijn doorgaans

niet opgenomen in de bestanden van ratingagencies en genieten geen grote
naamsbekendheid en goede reputatie. Banken zijn in de regel bereid en in staat
tot het verrichten van een uitgebreid onderzoek naar de kredietwaardigheid en
het gedurende de kredietverlening monitoren van de onderneming.43 Bovendien

zijn zij, vanwege  de vaak langdurige kredietrelatie, in staat te anticiperen  op
toekonistige winstgevendheid. De kredietkraan hoeft in financieel zware tijden
niet per definitie direct te worden dichtgedraaid. MKB-ondernemingen zijn
aangewezen op bancaire kredietverlening en in dat kader vaak gehouden
zekerheidsrechten te vestigen. Op deze problematiek is, zo bleek reeds in hoofdstuk
1, deze studie gericht. De relatie tussen de bank en de MKB-onderneming wordt
vaak gekenmerkt door het feit dat de bank optreedt als huisbank.44 Deze
hoedanigheid is van belang voor de analyse van de voorrangspositie van de bank.

38 Aldus concludeert De Haan 1997, p. 102
39      Zie over de definitie van een MKB-onderneming hoofdstuk 1, par. 3 3
40     Aldus ook De Haan 1997, p. 102, Rose 1999, p. 11 en De Greef 2001, p. 24.
41 Dit maakt dat deze vorm van financieringslechts interessant is voorondernemingen met een groot

bestedingsvermogen en een omvangrijke geldbehoefte, Mishkin en Eakins 2000, p. 21.
42      De Greef 2001, p. 24. Zie hierover ook par. 2.1 hiervoor.
43     Zie par. 2.2.
44 Zie par. 3.4 hierna.

104



Zekerheidsrechten en kredietverlening

3.1 Het bankbedrijf

Van oudsheronderscheiden banken zich van andere bedrijven en instellingen door
de functies zie zij vervullen.45 Banken dragen in belangrijke mate zorg voor het
betalingssysteem, zij doen aan vermogensbeheer, zij geven garanties aften behoeve
van clienten en zij zorgen vaak voor de uitvoering van overheidsbeleid dat
betrekking heeft op de groei van de economie o fop andere sociale doelen. De kern
van het bankbedrijf is gelegen in het enerzijds aantrekken van middelen en het
anderzijds uitlenen ervan. De bank is een zogeheten financiele intermediair en
richt zich zowel op clienten met een tekort aan middelen voor consumptie en
investering (het actieve bedrijf) als op clienten met een overschot aan middelen
(het passieve bedrij f).46 Zij lenen feitelijk van de tweede groep (de spaarders) en
schuiven dit door aan de eerste groep (de kredietnemers).47 De winst die zij maken
zit in het verschil tussen de kosten van de bank in verband met het aantrekken van
middelen (funding) en de rente-opbrengsten vanwege het beschikbaar stellen van
middelen.

Het passieve bankbedrij fbestaat uit het aantrekken van middelen. Aan deze
zijde van de bankbalans bevinden zich het eigen vermogen en de schulden van
de bank. Het eigen vermogen van de bank dient voornamelijk als buffer om
eventuele verliezen, voortvloeiend uit het uitoefen van het bankbedrijf, op te
vangen. De schulden van de bank bestaan gedeeltelijk uit middelen die door derden
bij de bank zijn geplaatst, bijvoorbeeld uit hoofde van een deposito, een
spaarrekening o f een rekening-courant. Deze posten dienen de funding door de
bank van door haar verstrekte kredieten.

Aan de actiefzijde van de bankbalans zijn onder andere de kredieten te vinden
en de liquide middelen van de bank. Van belang is dat de bank over voldoende
liquide middelen beschikt om aan opvraging door haar clienten te kunnen voldoen.
Kredietverlening is dus een riskante activiteit. De bank leent geld uit op basis van
middelen die zij van anderen onder zich heeft. Dit maakt dat de beheersing van
het kredietrisico en het in stand houden van dejuiste balansratio's van het grootste
belang is.

45    Zie voor een uitgebreid overzicht van diensten die banken gedurende de geschiedenis hebben
aangeboden Rose 1999, p  8-16. Ik beperk mij hier tot de kernfuncties van de bank.

46     De toegenomen concurrentie van financiele instellingen niet-zijnde banken en het feit dat grote
ondernemingen steedsminder vaak een beroepdoen op bancaire kredietverlening en zich inplaats
daarvan rechtstreeks op de kapitaalmarkt begeven wordt wei genoemdfinancial desintermediation
Zie hierover De Leeuw  1999, p  1 7 e n Rose  l 999, p.  17-21. Zie ook NEI 2000, p. 27 en CPB 2001,
p. 61-62.

47 Rose 1999, p.  10. Het uitgangspunt in het bankbedrij f is kortweg 'kleine bedragen kort lenen en

grotere bedragen lang uitlenen', vgI CPB 2001, p. 16.
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3.2 Toezicht
48

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet door haar bedrij fseconomische toezicht toe
op de soliditeit van banken.49 Doel is te voorkomen dat banken onaanvaardbaar

hoge risico's lopen, waardoor de belangen van crediteuren - de spaarders - geschaad
zouden kunnen worden:0 Het toezicht ziet met name op de bij de bank aanwezige

buffers waarmee risico's kunnen worden opgevangen en bestaat uit regels met
betrekking tot de liquiditeit en solvabiliteit, de integriteit en de administratieve

organisatie van de bank. In het kader van het onderhavige onderzoek is met name
het toezicht in het kader van het kredietrisico van belang. 51

Solvabiliteitsregels (art. 20 Wtk) waarborgen dat het eigen vermogen van
eenbank in een redelijke verhouding staat tot de risico's die aan haarbedrijfsuitoe-
fening verbonden zijn.52 De uitstaande activa - de kredieten - worden afhankelijk
van het risico gewogen met een factortussen de 0% en 100%. Dit wordtuiteindelijk
afgezet tegen het eigen vermogen. Hiervoor geldt een internationaal afgesproken
minimum van 8%. Het eigen vermogen moet dus minimaal 8% bedragen van het
gewogen totaal aan uitstaande kredieten. Deze regels berusten op het Bazelse
Kapitaalakkoord.53 Dit akkoord is in internationaal verband overeengekomen binnen
' The Basel Committee on Banking Supervision', bestaande uit vertegenwoordigers
van de centrale banken en toeziclithouders van de G 10-landen.

Op dit moment worden er in het kader van het solvabiliteitstoezicht vier
risicoklassen gehanteerd:4 In de beste klasse zitten de overheden van de OECD-
landen. Hierna volgen de banken in die landen. De derde klasse bevat de debiteuren
die hun lening met een hypotheek hebben afgedekt. In de laatste klasse vallen alle
debiteuren die niet in den van de voorgaande categorieen passen. Deze tellen voor
100% mee. Deze indeling zou echter niet voldoende rekening houden met de

48      Zie in meer algemene zin over het toezicht op het kredietwezen in Nederland Vos 2003, p. 15-25.
Ik beperk me hier tot het toezicht in verband met de bancaire kredietverlening.

49      Het toezicht van DNB berust op art  9 lid 3 Bankwet en is verder uitgewerkt in de Wet toezicht
kredietwezen (Wtk).

50 Zie hierover uitgebreid DNB 1996. Ook het bewaken van de vertrouwensfunctie die banken in het
maatschappelijk verkeer vervullen is van belang, Vos 2003, p. 17.

51        Zie over andere risico's en het daarop betrekking hebbende toezicht Coppes  1999
52 Dit toezicht bestaat niet slechts uit de regels met betrekking tot de verhouding tussen het eigen

vermogen en de kredietuitzetting waar ik hierna op inga, maar kan ook regels bevatten met betrekking
tot het verbod, de beperking of het aan voorwaarden verbinden van kredietuitzettingen, vgl.  Vos
2003, p.  17. In dit verband zijn ook van belang de voorzieningen die de bank aanhoudt m verband
met het opvangen van verliezen op kredietuitzetting - de zogenaamde 'stroppenpot' - zie hierover
Vos 2003, p. 20-25.

53 Deze regels worden door Europese richtlijnen (de 'capital adequacy' ofCADrichtlijnen) opgelegd
aan de lidstaten.

54 Zie Coppes 1999, p. 5
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werkelijke faillissementskans van de diverse debiteuren.55 In de laatste categorie
vallen alle kredieten aan ondernemingen, ongeacht het concrete kredietrisico. Dit
betekent dat een bank voor een krediet aan Koninklijke Olie evenveel eigen
vermogen moet aanhouden als voor een krediet aan een startende MKB-onderne-
ming die zich bezighoudt met nieuwe media, terwijl de risicoprofielen in het geheel
niet overeenkomen. Mede vanwege deze kritiek wordt in het Bazelse Comita
gewerkt aan een nieuw kapitaalakkoord waarin gestreefd wordt naar een betere
aansluiting tussen de kapitaaleisen en het daadwerkelijke risico dat de bank loopt.

56

Het is de bedoeling dat uiteindelijk de interne risicomodellen van banken het
uitgangspunt vormen.57 Er wordt vooralsnog naar gestreefd het nieuwe kapitaalak-
koord eind 2006 in werking te laten treden.

Het gevaar van dit nieuwe model zou kunnen zijn dat de kredietverlening
aan het MKB in het gedrang zou kunnen komen. Deze ondernemingen hebben
doorgaans een hogere risicoweging, waardoor in het nieuwe systeem voor deze
kredieten een grotere buffer zou moeten worden aangehouden:8 Als gevolghiervan
zou de kredietverlening aan het MKB minder aantrekkelijk kunnen worden, en
dus veel duurder. Dit gevaar is ondervangen doordat in het nieuwe kapitaalakkoord
waarschijnlijk een bijzondere regel voor de kredietverlening aan het MKB zal gaan
gelden. Deze regel houdt in dat de solvabiliteitseisen voor leningen aan het MKB
zijn verlaagd om onnodige belemmering van de kredietverlening aan deze sector
te voorkomen. 59

3.3 Kredietverlening en kredietmanagement door de bank

Niet alleen de solvabiliteitsregels zijn van belang in het kader van de beheersing
van het kredietrisico door de bank. Ook los hiervan streeft de bank ernaar het
kredietrisico zo klein mogelijk te houden. De beheersing van het kredietrisico is
voor de bank als kredietverlener van groot belang gezien haar bijzondere positie

55       Coppes  1999, p. 5 Gezien het onderwerp van deze studie ga ik slechts in op de kritiek die ziet op
de 100%-categorie. Zie over het feit dat nieuwe financiele producten moeilijk zijn in te passen in
de categorieen van het eerst Kapitaalakkoord Ten Broeke 2003, p. 239.

56 Zie Basel Committee on Banking Supervision, Overview Ofthe new Basel Capital Accord. januari
2001, nr  36 e.v., te vinden op www.bis.org. Op deze sitezijn ookdeconceptversie van het akkoord,
de ondersteunendedocumenten en hetcommentaarop de conceptversie te vinden. Zie overde wt]Ze
waarop de kapitaaleisen in Bazel II worden vormgegeven de kwartaalberichten van DNB, maart
2001 en september 2003. In Europees verband wordt gewerkt aan de derde 'capital adequacy'
richtlijn, CAD 3. De inhoud hiervan is gelijk aan de regels van Bazel Il. Deze richtlijn zal worden
geimplementeerd in de Wtk 1992 en de Wte 1995.

57         De zogenaamde'Internal Ratings Based Approach'. Naast de IRB-Approach mag onder het nieuwe
akkoord ook gebruik worden gemaakt van de

' Standardised Approach' waarbij de externe ratings
van de ratingagencies het uitgangspunt vormen. Zie hierover Ten Broeke 2003,p. 240-242 en DNB
2003 (kwartaalbericht september 2003), p. 54-55.

58       Vgl. Von Dewall 2002, p. 31.
59 Zie hierover DNB 2003 (Kwartaalbericht september 2003), p. 56.
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als financieel intermediair.60 De stabiliteit van de bank en het vertrouwen van het

publiek daarin is essentieel voorons financiele systeem. Het uitstaande kredietrisico
is bovendien van invloed op de winst van de bank. Iedere bank heeft een eigen
kredietbeleid dat ziet op het risico dat de bank bereid is te nemen en in welke
vorm.6' Dit beleid is het uitgangspunt bij de beoordeling van kredietaanvragen
en het kredietverleningsproces.

De kredietorganisatie van de bank bevat doorgaans een aantal waarborgen
met betrekking tot de beheersing van het kredietrisico.62 De accountmanagers
bevinden zich vooraan in de organisatie en onderhouden de contacten met

(potentiele) klanten. Zij stellen kredietaanvragen op. De uiteindelijke beoordeling
hiervan geschiedt door speciale kredietcommissies. Deze commissies zijn objectie f
in die zin dat zij geen contact met de client hebben. Zij kijken naar de kredietwaar-

digheid van de potentiele kredietnemer, maar bij voorbeeld ook naar hoe dit krediet

past binnen het kredietbeleid van de bank en de kredietportefeuille. Zij bewaken
met andere woorden het bancaire kredietbeleid. Deze commissies zijnbetrokken
bij de periodieke herziening van reeds verleende kredieten. De leden van de
kredietcomrpissies zijn, afhankelijk van de omvang van het gevraagde krediet,
afkonistig van verschillende posities binnen de bancaire organisatie.

Diverse factoren spelen een rol bij de beoordeling van de kredietaanvraag.
63

Een bekend uitgangspunt in dit kader zijn de 'five Cs of credit' : Character ziet

op de betrouwbaarheid van de kredietnemer (of van diens management) en zijn
intentie het krediet terug te betalen. Capital ziet op de financiele toestand van de
kredietnemer en zijn marktpositie. De terugbetalingscapaciteit (cashflow) valt onder

capacity. Collateral ziet op zekerheden65 als secundaire bron van terugbetaling
en conditions zietopdebedrij fsomgeving van dekredietnemer. Eensterkebalans
en de bereidheid tot het afgeven van persoonlijke zekerheden, zoals een borgtocht

60     Aldus ook Vos 2003, p. 14.
61      Hempel en Simonson 1999, p. 391-392 en p. 398-403 en Koch en MacDonald 2003, p. 565. Een

voorbeeld hiervan is het uitgangspunt om de uitstaande kredieten zoveel mogelijk te spreiden over
de verschillendebedrij fstakken omzoderisico's van debankalseen bepaaldebedrijl'stak 'instort'.
te verkleinen. Zie hierover ook Vos 2003, p. 48.

62 Zie hierover Hempel en Simonson  1999, p. 394-395 en Koch en MacDonald 2003, p. 569. Vos
2003, p. 51 noemt in dit kader het 'vier ogen principe', inhoudende dat het beoordelen van een
krediet altild een afweging is van commerctele elementen en krediettechnische elementen. Dit
principe komt terug in de kredietorganisatie van de bank.

63      Zie voor een schets hoe het kredietwaardigheidsonderzoek in de praktijk kan uitvallen Vos 2003,
p. 39-46. Zie ook het onderzoek van Van Amsterdam van de kredietdossiers van verschillende
banken, Van Amsterdam 2004, p. 207-210.

64 Zie Bilderbeek 1984, p. 262, Ewijk en Scholtens 1999, p. 80, Rose 1999, p. 428 e.v en Koch en
MacDonald 2003, p. 567. Zie NIBE 1995, p. 65 en  Hempel en Simonson  1999, p. 419-421  voor
een vergelljkbare opsomming van kredietbeoordelingscriteria. Vos 2003, p 144-190 gaat nader
in op de verschillende analyses - de financiele analyse, de bedrijtsanalyse, de kredietanalyse en
de verleenbaarheidsanalyse -die worden gemaakt in het kader van hetkredietwaardigheidsonderzoek.

65     Zie over de waarde die banken aan een bepaald onder·pand toekennen Vos 2003, p. 34-37.
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door de eigenaar van de onderneming, spelen ook een rol.66 Veel banken hanteren
intern een systeem van risico-classificatie.67 Na analyse van het risicoprofiel van
de kredietnemer wordt deze in een bepaalde categorie geplaatst. Een dergelijk
systeem geeft de bank inzicht in haar kredietportefeuille en is van belang voor
de prijszetting van kredieten.

In de praktijk wordt de kredietbeoordeling door bank en onderneming
verschillend ervaren. Volgens de bank zijn de kwaliteiten van de ondernemer, de
onderneming en het investeringsplan doorslaggevend, terwijl de ondernemingen
van mening zijn dat banken juist een te groot gewicht aan zekerheden toekennen
waardoor de kwaliteiten van de onderneming onvoldoende aandacht krijgen. 68

Hierbij dient opgemerkt te worden dat financiering zonder zekerheden - blanco
financiering - uitzondering is. Blanco financieren doet zich in de regel slechts voor
bij het financieren van overheid en semi-overheid en grote, machtige concerns. 69

De wijze van beoordeling is ook afhankelijk van de soort kredietverlening. Wanneer
het gaat om de financiering van specifieke ondernemingsgoederen zoals het
onroerend goed of de machines (objectfinanciering), ligt het voor de hand de
verlening van het krediet en de omvang ervan te koppelen aan de waarde van het

onderpand. Deze waarde weerspiegelt de kredietbehoefte, en bovendien dient het
krediet specifiek het doel van financiering ervan. Dit is anders wanneer de bank
voorziet in een meer algemene financiering (subjectfinanciering). In die gevallen
is het krediet meer gekoppeld aan de algemene bedrij fsvoering van de kredietnemer.
De verwachte cashflow en winstgevendheid zijn dan van groter belang dan de
verhouding tussen de omvang van het krediet en de waarde van het onderpand.

Dit blijkt uit het onderzoek dat in 1999 verricht werd naarde kredietverstrekkings-
richtlijnenbij de Nederlandse banken.70 Een belangrijk element in de beoordeling
van de kredietwaardigheid door de bank blijftwelin hoeverre zij haar vorderingen
kan verhalen op het verbonden onderpand wanneer de kredietnemer in gebreke
lS.

Het kredietrisico wordt vervolgens verdisconteerd in de prijs van het krediet.
De kostprijs van het krediet wordt vermeerderd met opslagen afhankelijk van de
onderlinge concurrentie van geldgevers, de bekendheid en gegoedheid van de
debiteur, de liquiditeit van het actief, de omvang van het bedrag, overige relaties

66       Rose 1999, p. 557. Persoonlijke zekerheden zouden niet zozeer dienen als secundaire bron van
terugbetaling, maar meer om de ondernemer duidelijk te maken dat niet de bank maar hij het
ondernemersrisico draagt.

67       Zie voor voorbeelden Hempel en Simonson  1999, p. 430 en Koch en MacDonald 2003, p. 613.
68 Bureau Bartels B.V. 1999, p. 62-69
69     Aldus Vos 2003, p. 30.
70     De Haas e.a. 2000, p. 30 en p. 36. Zie ook Saunders en Schmeits 2002, p. 134.
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met de client en de gestelde zekerheden." Hiernaast worden in de kredietovereen-
komst allerlei positiefen negatiefgeformuleerde verplichtingen voorde kredietne-
mer opgenomen.72 Zo zijn er de verplichtingen de bank periodiek te informeren,
bepaalde financiele ratio's in stand te houden en zich te onthouden van handelingen
met een negatieve invloed op het kredietrisico. Ook de betaalrekening speelt een
rol. De kredietverlenende bank zal doorgaans eisen dat het betalingsverkeer van
de kredietnemer via haar loopt, zodat zij zicht heeft op diens inkomsten en
uitgaven:, Dit alles maakt dat de bank in staat is de kredietnemer te monitoren.
Hiermee bedoel ik dat zij wijzigingen in het kredietrisico tijdig kan signaleren
en naaraanleiding daarvan kan trachten invloed op de onderneming uitte oe fenen

(zie paragraaf 2).
Monitoring vindt plaats gedurende de hele kredietrelatie. Bovendien worden

lopende kredieten door de kredietcommissie periodiek beoordeeld en eventueel
herzien, zulks afhankelijk van het concrete kredietrisico. Monitoring en herziening
kunnen leiden tot aanpassing van de voorwaarden of, wanneer de kredietnemer
in financiele moeilijkheden verkeert, tot behandeling van de post doorde afdeling
bijzonderbeheer.74 Deze afdelinghoudt de toestand van kredietnemernauwgezet
in de gaten, soms zelfs van dag tot dag:s Het doel hiervan is tweeledig:6 In de
eerste plaats kan worden getracht de onderneming te reorganiseren en zo de positie
vandebankoptimaal te waarborgen. Ditproces wordt wel aangeduid met de term
'stille surstance'.77 Hierbij staat de begeleiding van de onderneming centraal en

lopen de belangen van de bank in zekere zin gelijk met die van de onderneming,
namelijk het voortzetten van de onderneming.78 Van belang is dat bij een eerste
signalering79 van een verslechterde gang van zaken bij de onderneming deze onder

71    NIBE 1995. p. 89 en NIBE 1997, p. 51-53. De concurrentie op de Nederlandse markt voor
bankkrediet is van dien aard dat de marges erg klein zijn, als gevolg waarvan vaak slechts de
fundingkosten een rol spelen bij het vaststellen van de prijs van het krediet, Bureau Bartels 1999,
p. 61-62. Ook Vos 2003, p. 30 merkt op dat het kredietrisico vaker niet dan wei in de prijs is
verdisconteert.

72 Zie vooreen uitgebreid overzicht Wood 1995, p. 32, Hernpel en Simonson 1999, p. 423-424, Boot
2000, p. 14, Koch en MacDonald 2003, p. 571, Vos 2003, p. 106-109 en Van Amsterdam 2004,
p. 198. Zie meer in het algemeen over het gebruik van convenants in het kader van het monitoren
van de kredietnemer par. 2.1.2

73 Molenaar, Pabbruwe, Filott 2001, p. 9
74 Zie hierover Koch en MacDonald 2003, p. 571-572 en Hempel en Simonson 1999, p. 406-408.

De verschillende banken hanteren een verschillende terminologie met betrekking tot debenaming
van deze afdeling.

75      Zie voor een analyse van de werkwijze van de afdelingen bijzonder beheer van drie Nederlandse
banken van Amsterdam 2004, p. 213-229.

76     Aldus Vos 2003, p. 59-62.
77 Van Amsterdam 2004, p. 2.
78     Vgl. Vos 2003, p. 190.
79 Zie oversymptomen van een verslechterde financiele gang van zaken Vos 2003, p. 192-196. Vos

noemt onder andere het vollopen van kredietlimieten en het verzoek om verhoging daarvan, en het
uitblijven van tildige financielerapportages en zekerheidsdocumenten als pandlijsten. Zieook Van
Amsterdam 2004, p. 214-215
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de intensievebegeleiding vanbijzonderbeheer wordt geplaatst. De precieze wijze
en inhoud van de begeleiding is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het
geval.80 Hierbij spelen onder andere de kwaliteit van de ondernemer en de oorzaak
van de financiele moeilijkheden een rol. Eerst wanneer het redden van de
onderneming niet mogelijk blijkt verandert het doel van de begeleiding en wordt
het krediet opgezegd en afgewikkeld. Het beleid van de bank ziet in deze fase
primair op het veilig stellen van de eigen belangen.81 Hierbij moet worden
opgemerkt dat in beide gevallen het beperken van het risico van de bank voorop
staat.82 Dat dit soms leidt tot een poging de onderneming er weer bovenop te helpen
en soms tot het opzeggen en afwikkelen van het krediet maakt geen verschil.
Overigens verschilt het beleid van banken in deze nogal.83 Banken menen dat het
beleid dat zij in deze volgen te hunner discretie staat. 84

3.4 Huisbank en kredietrelatie

Hierboven werd duidelijk dat MKB-ondernemingen hun toevlucht nemen tot
bancaire financiering vanwege de wijze waarop de bank met het informatieprobleem
omgaat en de financiele flexibiliteit die de bank kan bieden. In dit kader treedt
de kredietverlener vaak op als huisbank.85 Dit houdt in dat sprake is van een
langdurige, op wederzijds vertrouwen gebaseerde relatie met de kredietnemer,
dat de bank een invloedrijke positie inneemt vanwege het zijn van de grootste
verschaffer van vreemd vermogen, dat de bank een bevoorrechte positie inneemt
met betrekking tot informatie over de kredietnemer en dat de bank vaak een
belangrijke rol vervult wanneerde onderneming in financiele moeilijkheden raakt. 86

De huisbank is niet slechts in het kader van kredietverlening bij de onderneming
betrokken, maar verleent ook andere diensten zoals de verzorging van het
betalingsverkeer.87 Er is veelal sprake van een exclusieve kredietverleningsrelatie
in die zin dat de huisbank zorgt voor financiering van de gehele onderneming.

88

De huisbank voorziet in de regel in een rekening-courant krediet.89 Dit is een

80 Van Amsterdam 2004, p. 227
81     Vos 2003, p 191.
82 Van Amsterdam 2004, p. 202
83     Aldus Vos 2003, p. 61.
84     Aldus Vos 2003, p. 207.
85 Bureau Bartels 1999, p. 44-47 en Saunders en Schmeits 2002, p.  132. Ook grotere ondernemingen

maken weI gebruik van een huisbank, maar combineren dit vaak met andere financiers. Er is
doorgaans geen sprake van een exclusieve kredietverleningsrelatie. Zie ook NEI 2000, p. 92

86 Harhoffen Korting 1998, p. 1321.
87     Vgl. Boot 2000, p. 9.
88        Dezogenaamdesubjectfinanciering, in tegenstelling totdeobjectfinanciering waarbij debank slechts

een enkel vermogensbestanddeel, bijvoorbeeld het onroerend goed ofde inventaris, financiert. Het
is wei vaak zo dat er gebruik wordt gemaakt van 66n huisbank in combinatie met verschillende
objectfinanciers.

89     Berger en Udell 1995, p. 371.
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flexibele kredietvorm op grond waarvan de client tot een bepaalde limiet debet

mag staan." Het rekening-courant krediet is van belang met betrekking tot de

financiering van de dagelijkse bedrijfsvoering (het werkkapitaal).
De bank streeft het huisbankierschap in veel gevallen na omdat dat voor haar

een manier is om de inkomsten uit hoofde van kredietverlening te optimaliseren.
De hechte relatie maakt bovendien dat de bank toegang heeft tot veel informatie
en dus de onderneming eventueel kanbijsturen. Dit is van belang voor de bancaire

monitoring en dus voor de beheersing van het kredietrisico. 91

De MKB-onderneming lijkt ook gebaat te zijn bij financiering door een
huisbank (relationship lending).Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar
de effecten van een relationship lending voor MKB-ondememingen:2 De eerste

onderzoeken dateren van halverwege de jaren '90 en zien op de situatie in de

Verenigde Staten. Daaruit blijkt dat een langdurige relatie met een bepaalde bank
tot gevolg heeft dat de beschikbaarheid van krediet toeneemt.93 Bovendien hoeven,
naar mate de onderneming ouder is en de relatie langer duurt, minder zekerheden

te worden gevestigd.94 Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat wanneer een

onderneming van de diensten van meerdere kredietverleners gebruik gaat maken,

de prijs van het krediet stijgt en de beschikbaarheid ervan vermindert. 95

Het Amerikaanse financiele systeem is sterk marktgericht, terwijl hetEuropese

systeem - met uitzondering van Engeland - veel meer bankgericht is met sterke

bank-clientrelaties.96 De Nederlandse markt voorbancairkrediet wordt gekenmerkt

door een beperkt aantal aanbieders. Vier grootbanken - ABNAMRO, ING,Rabo-
bank en Fortis - beheersen de markt voor zakelijke kredietverlening:7 Banken
nemen een economische machtspositie in en kredietnemers zijn in grote mate
afhankelijk van de zittende bankier.'8 Dit maakt dat de Amerikaanse uitkomsten

nietperdefinitie ook voorNederland gelden. Duits en Belgisch onderzoekbevestigt
echter de positieve invloed van de hechte relatie op de kredietbeschikbaarheid

90 Molenaar, Pabbruwe, Filott 2001, p.  59
91      Bodenhorn 2003, p. 485.
92 Zie, behalve de hierna genoemde studies, voor een overzicht Bodenhorn 2003, p. 487-490.
93      Petersen en Rajan 1994, p. 44.
94     Berger en Udell 1995, p. 375. Dit geldt natuurlijk slechts zolang de financiele situatie van de

onderneming niet verandert. Wanneer deze achteruit gaat is het waarschijnlijk dat de bank haar

verhaaispositie wil versterken.
95       Petersen en Rajan 1994, p. 28. Het staat overigens niet vast dat een hechte relatie tot gevolg heeft

dat de prijs van krediet daalt, Petersen en Rajan  1994, p. 45. Berger en Udell bewijzen  wel een
negatief verband tussen een hechte relatie en de prijs van het krediet, Berger en Udell 1995, p. 370
e.v.

96 Vgl. DeGryse en Van Cayseele 2000, p.  107 en Von Dewall 2002, p. 31. Zie ook CPB 2001, p
16.

97     Saunders en Schmeits 2002, p. 3-5 en Vos 2003, p. 67.
98      Aldus Vos 2003, p. 62. Zie p. 63-65 voor een beschrijving van het proces van machtsconcentratie

in het Nederlandse bankwezen. Zie ook NEI 2000, p. 52 en CPB 2001, p. 79.
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en op de prijs van krediet.99 Bovendien blijkt uit Duits onderzoek dat de huisbank
een grotere mate van financiele flexibiliteit kan bieden dan een 'normale' bank. 100

Wanneer er sprake is van een tijdelijke financiele achteruitgang van de onderne-
ming, steunt de huisbank, in tegenstelling tot andere banken, de onderneming.
De toename van de financiele gezondheid van de onderneming heeft een positief
effect op de beschikbaarheid van krediet bij de huisbank, terwijl dat bij andere
banken niet het geval is. De huisbank speelt bovendien vaak een belangrijke rol
bij het reorganiseren van ondernemingen in financiele moeilijkheden. De banken
claimen dat door de 'stille sursdance' 70% van de ondernemingen in financiele
moeilijkheden wordt gered.toi Het onderzoek  van Van Amsterdam  naar  de
succesratio's van de afdelingen bijzonder beheer van drie Nederlandse banken
lijkt deze claim te ondersteunen:02 Banken spelen dus een belangrijke rol bij de
reorganisatie van ondernemingen in financiele moeilijkheden. De reden hiervoor
is de deskundigheid van de bank in verband met het monitoren vanhaarkredietne-
mers. De hechte relatie tussen huisbank en kredietnemer maakt, zo bleek in
paragraaf 2, dat de bank de beschikking heeft over informatie over de (financiele)
toestand  van de onderneming  en  dat  zij,  mede als gevolg  van de gevestigde
zekerheden, in staat is invloed op de onderneming uit te oefenen. Dit maakt dat
zij in staat is financiele problemen tijdig te onderkennen en de onderneming kan
bijsturen.

De positieve effecten lijken met name te worden veroorzaakt door de
informatievoorsprong van de huisbank.'03 Door de hechte relatie die zij met de
kredietnemer heeft, is zij in staat een nauwkeurige analyse van het kredietrisico
te maken. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de grotere kredietbeschikbaar-
heid. Het feit dat sprake is van een langdurige relatie betekent dat de huisbank
kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en dus in staat is financiele
flexibiliteit te bieden. Hierbij zou de sterke zekerheidspositie die de bank doorgaans
heeft ookeenrol kunnen spelen.'04 De bank kanzich immers uitdeze zekerheden

99 Harhoffen Korting 1998, p 1345-1349 en Degryse en Van Cayseele 2000,107. Het Duitse onderzoek
ziet met name op de beschikbaarheid van krediet en het Belgische onderzoek op de prijs.

100    Elsasen Krahnen 1998, p. 1312-1314. Zie over de financiele flexibiliteitdieeenhuisbankkan bieden
Boot 2000, p. 15. Uit het onderzoek door het NEI bleek dat veel ondernemers in het MKB de
financiele flexibiliteit belangrijker vinden dan de prijs van het krediet, NEI 2000, p. 95.

101 Ziede minderheidsnota bij het rapport van de commissie Mijnssen, p. 197-198, de reactie van de
NVB op het MDW-discussiememorandum en Boot en Ligterink 2000, p. 876-878. Zieook Mokal
2002, p. 717-720, dietot deze conclusiekomtnaaraanleiding vandestudie van Franksen Sussman
uit 2000. Uit deze studie zou blijken dat ongeveer 75% van de ondernemingen succesvol

gereorganiseerd wordt onder leiding van de bank. Zie hierover ook McCormack 2003, p. 397 en
Mokal 2004, p. 488.

102 Van Amsterdam 2004, p. 198-201, p. 229-239 en p. 281.
103    Aldus ook Boot 2000, p. 16.
104 Ook McCormack 2003,p. 397 wijstopdeomstandigheid dat de bank als gesecureerde kredietverlener

vaak een belangrijke rol speelt bij de informele reorganisatie van ondernemingen in financiele
moeilijkheden.
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voldoen indiende verwachte positieve ontwikkelingenuitblijven. Bovendien kan

de dreiging met het uitwinnen van de zekerheden de onderneming prikkelen de
aanwijzingen van de bank op te volgen. Ook de financiele afhankelijkheid van

de onderneming kan in dit verband een rol spelen. Een omgekeerd effect zou

kunnen zijn dat de bank als gevolg van de sterke zekerheidspositie onvoldoende

prikkels heeft om de in financiele moeilijkheden verkerende onderneming er weer
bovenop te helpen. Depositie vandebankis immersal veiliggesteld.'05 Eenander

punt is dat de bank de kredietkraan zolang kan openlaten als nodig is om haar eigen

positie veiligte stellen, met als gevolg dathet faillissementpas wordt aangevraagd
als de onderneming al reddeloos verloren is. 106

Uit Europees onderzoek blijkt dat de monopoliepositie'o' van de huisbank
ook negatieve gevolgen voor de kredietnemer kan hebben. Zo blijkt dat naarmate
de relatie langer duurt de prijs van krediet stijgt.'OS Aangezien de huisbank, zeker

na verloop van enige tijd, een zeer sterke informatievoorsprong heeft ten opzichte
van andere banken, kan de ondememing niet kosteloos overstappen naar een andere

bank.'09 Deze andere bank heeft immers (nog) niet voldoende in formatie om een
adequate risicobeoordeling te maken. Dit heeft tot gevolg dat zowel bank als

onderneming moeten investeren. De huisbank profiteert hiervan doordat hij de
kredietprijs kan opschroeven zonder het gevaar te lopen dat de kredietnemer naar
een andere bank overstapt. Wanneer een onderneming meer zou gaan 'shoppen'
bij andere banken, vergroot dat de concurrentie tussen banken."'Meer concurrentie
tussen banken in het MKB-segment zou de macht van de huisbank kunnen
doorbreken en het shoppen vergemakkelijken.' 1 1 Dit zou een gunstige invloed op

de prijs van krediet kunnen hebben. Het is echterde vraag o fdaarmee de gunstige
gevolgen van een exclusieve, langdurige kredietverleningsrelatie niet teniet zouden

worden gedaan.
112

105 Zie hierover par. 4 hierna.
106   Franken 2000, p. 183
107    Vgl.CPB 2001,p. 80. UithetCPB-onderzoeknaarcompetitieenstabiliteitinhetbankwezenblijkt

dat de markt voorkredierverlening aan het MKB. metname vanwege de in formatieproblemen, weinig
concurrentie kent.

108   Degryse en Van Cayseele 2000, p. 107. De prijsstijging is overigens minder groot wanneer de

onderneming meer diensten van de bank afneemt. Zie hierover Boot 2000, p. 20-21.
109    Zie over dit lock-in probleem Boot 2000, p. 17 en Degryse en Van Cayseele 2000, p. 93 en Elsas

en Krahnen 1998, p. 1287. Zie ook CPB 2001, p. 86. Het feit dat de onderneming door over te
stappen naar een andere bank gebruik moet gaan maken van een ander bankrekeningnummer is
ook een belemmering. vgl, NEI 2000, p. 53 en met name p. 78.

110 Volgenshetonderzoekvan Bureau Barrels uit 1999 zou inmiddels al zo'n 20% van deondernemers

shoppen, p. 48.

lll CPB 2001, p. 86 en De Greef 2001, p. 25.

112 Vgl. Ongena en Smith 2001. p. 473 die met betrekking tot beursgenoteerde ondernemingen in

Noorwegen (in Noorwegen is volgens de onderzoekers 90% van het commerciele krediet a fkomstig
van banken, p. 451) concluderen dat wanneer een onderneming meerder bankrelaties onderhoudt
ditinderdaad de negatieve effecten van de monopoliepositie van de bank ondervangt, maar tege'Uk
een negatief effect heeft op de beschikbaarheid van krediet.
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Er is op dit moment dus nog geen eenduidig antwoord te geven op de vraag
ofhet onderhouden van een exclusieve kredietrelatie met de huisbank uiteindelijk
positief is voor de MKB-onderneming.' 13 Wat naar mijn mening wel vaststaat is
dat de huisbank een zeer sterke informatiepositie heeft en dat dit, tezamen met
haar sterke zekerheidspositie, een positieve invloed heeft op de beschikbaarheid
van krediet voor MKB-ondememingen.1 14 De huisbank vervult, zo blijkt uit het
onderzoek, bovendien een belangrijke rol wanneer de onderneming in financiele
moeilijkheden verkeert. Haar informatiepositie maakt dat de huisbank goed is in
het monitoren - in formatie vergaren en eventueel bijsturen - van de onderneming.
De onzekerheid ziet vooral op de vraag in hoeverre deze positieve gevolgen de
eventuele negatieve gevolgen van de monopoliepositie van de huisbank op de prijs
van krediet kunnen rechtvaardigen. Dit neemt naar mijn mening niet weg dat de
kredietverlening door de huisbank en haar monitoringactiviteiten een positieve
invloed hebben op het functioneren van ondernemingen.

I 15

4         Zekerheidsrechten en efficientie

In de Amerikaanse literatuur mag de afweging van de positieve en negatieve
gevolgen van zekerheidstelling en met name de voorrangspositie van de gesecureer-
de crediteur op veel aandacht rekenen.' 16 Het beoordelingskader is de economische
efficientie. Men stelt zich de vraag of de voorrangspositie van de gesecureerde
crediteur leidt tot economische efficientie en dus wenselijk is.

4.1 Eco,tomische efficientie

Alvorens nader in te gaan op de vraag of zekerheidstelling leidt tot economische
efficientie besteed ik eerst enige aandacht aan het begrip 'economische efficientie'.
Dit begrip speelt een rol in het kader van de economische analyse van het recht.

Rechtseconomen zien het recht als een verzameling prikkels waardoor
individuen worden gestuurd. Zij gaan ervan uit dat wij allen nutsmaximalisatie
nastreven, hetgeen betekent dat wij uit verschillende alternatieven altijd zullen
kiezen voor het alternatiefdat onze individuele welvaart verhoogt.'

17 Zekerheidstel-
ling is in de onderlinge verhouding tussen zekerheidsgever en zekerheidsnemer
wenselijk wanneer zulks tot een verhoging van hun individuele welvaart leidt. Dit

113    Vgl. Boot 2000, p. 21-22. Zie ook Bodenhorn 2003, p. 488 e.v. die laatzien dat het beschikbare
empirische materiaal niet eenduidig is.

114     Aldus ook Bodenhorn 2003, p. 489.
115     Zie ook Booten Ligterink 2000, p. 876 dieopmerken dat banken omdezeredenenen een toegevoegde

waarde hebben voor de maatschappij.
116    Zie over de verklaring hiervoor hoofdstuk 3 par. 4.3.
117 Van Velthoven en Van Wilck ZOOL p. 12.
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is - kort gezegd - het geval indien de opbrengsten de kosten overstijgen (kosten-
batenanalyse).

I 18

Rechtsregels en juridische constructies beinvloeden niet slechts de individuele

welvaart, maarookde maatschappelijke welvaart. Hierbij gaat het niet slechts om

de direct betrokkenen, maar om de gevolgen voor alle leden van de samenteving
Wanneer een rechtsregel ofjuridische constructie leidt tot een stijging van de

maatschappelijke welvaart is sprake van economische efficientie. Metbetrekking
tot de onderhavige problematiek is de vraag van belang of voorrang economisch
efficient is en leidt tot een stijging van de maatschappelijke welvaart. Wanneer
dit het geval is, is voorrang wenselijk ondanks het feit dat individuele crediteuren
daardoor worden benadeeld. 119

Het uitgangspunt is dat de maatschappelijke welvaart stijgt indien de welvaart
van een of meer leden van de samenleving groter wordt zonder dat de welvaart
van een ander lid kleiner wordt. Dan is volgens het zogenaamde Pareto-criterium
sprake van efficientie.120 Wanneer de voorrang in de onderlinge verhouding tussen

zekerheidsnemeren zekerheidsgeverefficient is, engeen negatieve gevolgen zou
hebben voor de overige schuldeisers, is zekerheidstelling volgens dit criterium
efficient. 121 Zekerheidstelling zal, gezien de negatieve gevolgen voor de overige

crediteuren, in de regel niet Pareto-efficient zijn.122 Voorrang impliceert dat de

verhaalspositie van de overige schuldeisers als gevolg van de zekerheidstelling
verslechtert. Zij hebben immers, als gevolg van de zekerheidstelling, minder
verhaalsobjecten tot hun beschikking. Hierdoor stijgt het risico dat voor hen aan

de kredietverlening is verbonden. Sleclits wanneerde overige schuldeisers hiervoor

daadwerkelijk worden gecompenseerd en/of met de zekerheidstelling en dus de
verslechtering van hun verhaalspositie instemmen, kan sprake zijn van Pareto-

efficientie.
Volgens het Kaldor-Hicks-criterium is ook sprake van economische efficientie

indien de welvaartswinst zo groot is dat daarmee het welvaartsverlies gecompen-
seerd zou kunnen worden.Ill In een dergelijke situatie genieten de 'winnaars
voldoende voordeel om de 'verliezers' te kunnen compenseren en gaan, althans

in theorie, alle betrokkenen erop vooruit. Niet vereist is dat deze compensatie ook

118    Zie over de aan zekerheidstelling verbonden kosten While 1984, p. 489-491 en Schwarcz 1997,
p. 447-449. Deze kosten zijn in de eerste plaats administratief van aard, bv. de kosten verbonden

aan inschrijving van de zekerheidstelling in het register. Schwarcznoemtnogde kosten die verbonden
zijn aan het feit dat de debiteur in een eventuele latere liquiditeitscrisis de verbonden goederen
niet meer zal kunnen aanwenden om krediet te verkrijgen en in de toekomst slechts zal kunnen
lenen op basis van zijn (verwachte) cashflow.

119 In hetnavolgende ga ik uit van de Juistheid van deze redenering. Ik ben mij ervan bewust dat deze

redenering niet altijd zonder meer opgaat. Ik kom hier later in par. 4.4 op terug.
120   Katz 1998, p, 12, Van Velthoven en Van Wijck 2001, p. 25 en Katz 1998, p. 12.
121 McCormack 2003, p. 408.
122 Vgl. Schwarcz 1997 en Schwarcz 1999, p. 560.
123 Van Velthoven en Van Wijck 2001, p. 30.
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daadwerkelijk plaats vindt. 124 Wanneer compensatie wel plaatsvindt, is sprake van
Pareto-efficientie:25 Er zijn dan immers geen 'verliezers' meer. Het gaat hierdus
om een kosten-baten analyse. Wanneer de kosten van een bepaalde regel kleiner
zijn dan de baten, is sprake van efficientie. Voorrang heeft tot gevolg dat het
(krediet)risico van de gesecureerde crediteur afneemt, terwijl het risico voor de
overige schuldeisers groter wordt. Zekerheidstelling is efficient - in de zin van
het Kaldor-Hicks-criterium - indien de risicoreductie (de baten) groter is dan de
risicoverhoging (de kosten). 126

Wanneerzekerheidstelling - en dan met name de daaraan verbonden voorrang -
leidt tot efficientie en dus de maatschappelijke welvaart vergroot, is het ook
wenselijk. Dit geldt vooral voor Pareto-efficientie. Er zijn dan immers slechts
winnaars' en geen'verliezers'. Dit is anders in geval van Kaldor-Hicks-efficientie.

Dan is sprake van zowel winst als verlies, welke op een bepaalde wijze over de
betrokkenen verdeeld zijn. In de rechtseconomische analyse blijft de beoordeling
van deze verdeling buiten beeld.127 Dit heeft tot gevolg dat sprake kan zijn van
efficientie, maar dat de verdeling van de welvaart bijvoorbeeld onrechtvaardig
en dus onwenselijk geacht wordt.

4.2 Zekerheidsrechten, voorrang en economische ejficientie

Sinds het begin van de jaren '80 van de vorige eeuw wordt in de Amerikaanse
rechtsliteratuur gedebatteerd overdepuzzle ofsecureddebt.'28 Gezocht wordtnaar
een verklaring voor de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur. Hierbij
concentreert men zich op de vraag of zekerheidstelling leidt tot economische
efficientie. De vraag die centraal staat in de theorievorming over de efficientie
van zekerheidsrechten is in hoeverre aan zekerheidstelling baten zijn verbonden
waarmee de kosten ervan - de verslechtering van de verhaalspositie van de overige
schuldeisers - gecompenseerd kunnen worden. De voordelen van zekerheidstelling
worden met name gezocht in de beschikbaarheid van krediet en het feit dat
zekerheidstelling zou bijdragen aan een efficiente wijze van kredietverlening

129doordat het de monitoringkosten van de kredietverlener zou verlagen.

124    Cooter en Ulen 2000, p. 44.
125    Cooter en Ulen 2000, p. 44 en Katz 1998, p. 12.
126 Vgl. Schwartz 1981, p. 2. Zie ook McCormack 2003, p. 408.
127    Cooter en Ulen 2000, p. 3 en Van Velthoven en Van Wijck 2001,7.
128     LoPucki en Warren  1998, p.796 en Ali 2002, p. 33.
129       Behalve deze baten worden  in de literatuur nog andere baten genoemd. Zo wordt bijvoorbeeld

gewezen op het feit dat het gebruik van zekerheidsrechten in een situatie waarin de crediteuren
cen verschillende mate van riskaversion bezitten totefficientiezou kunnen kiden, Schwartz 1981,
p. 22-28, Schwartz 1984, p. 1062-1066 en White 1984, p. 478 en 491. Ikbeperk meinhetnavolgende
tot de grote lijnen in het efficientiedebat.
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4.2.1 Prijsverlaging en vergroting van de kredietbeschikbaarheid

De gebruikelijke verklaring en tegelijk ook rechtvaardiging van zekerheidstelling
is dat het gebruik van zekerheidsrechten efficient is aangezien dit de prijs van
kredietverlening zou verlagen en de beschikbaarheid van krediet zou vergroten.

130

Het feit dat de debiteurten behoeve van 66n van zijn schuldeisers zekerheidsrechten
kan vestigen en hem aldus een voorrangspositie toedeelt, maakt dat middelen
beschikbaar komen die anders niet zouden worden verschaft, o f tegen een hogere

prijs. De reden hiervoor is de rol die zekerheidsrechten spelen in het kader van

de beheersing van het kredietrisico (zie paragraaf 2.2).
Wanneer zekerheidstelling het kredietrisico verkleint, zou de prijs moeten

dalen. Het rentepercentage is immers, zo bleek hierboven, onder meer afhankelijk
van het aan het krediet verbonden risico. Dit maakt dat de totale kredietkosten

dalen, hetgeen zou kunnen leiden tot efficientie. Bovendien komt hierdoorkrediet
beschikbaar voor ondernemingen/projecten die kennelijk een zodanig hoog
kredietrisico meebrengen, dat kredietverlening zonder zekerheidstelling niet of
slechts tegen een hoge (onbetaalbare) prijs mogelijk zou zijn. Zekerheidstelling
maakt het mogelijk krediet te verlenen aan ondernemingen waarvan de precieze

kredietwaardigheid moeilijk kan worden vastgesteld, zoals startende onderneming-
en.13' Zowel zekerheidsgever als zekerheidsnemer zijn gebaat bij zekerheidstelling

aangezien zij beiden toegang krijgen tot kredietverlening die zonder zekerheidstel-
ling achterwege zou zijn gebleven.'32 Dit heeft een positiefeffect, aangezien zonder

de mogelijkheid van zekerheidstelling waardevolle projecten niet zouden worden

gefinancierd of tegen een hogere prijs.
133

4.2.2 Zekerheidsrechten en monitoringkosten

Hiervoor bleek reeds dat in het kader van kredietverlening het monitoren van de
schuldenaar van groot belang is. Vrijwel alle schuldeisers monitoren in meer of
mindere mate het gedrag van hun gezamenlijke schuldenaar. Zij zijn er allen bij
gebaat dat diens kredietwaardigheid intact blijft. Zekerheidstelling zou de totale

(voor alle crediteuren gezamenlijk) aan monitoring verbonden kosten verminderen,

130 Zie hierover onder andere Schwartz 1981, p. 2, Finch 1999, p. 637-640, Ali 2002, p. 41. Finch

2002, p. 81 en McCormack 2003, p. 392. Overigens verwijzen vrijwel alle auteurs in publicaties
over de efficientie van zekerheidsrechten naardezegebruikelijke verklaring. De conventional theory

lag ten grondslagaan de keuze die deopstellers van de UCC maakten voor heterkennen en faciliteren
van generieke zekerheidsrechten, zie deofficiele toelichting bij 4 9-101 UCC (oud) enbij voorbeeld

Schwartz 1981, p. 4-6.
131 Aldus ook Finch 1999, p. 638. Zulks volgtbovendien uit hetgeen ik hierboven onder 2 heb opgemerkt

over de aan de kredietverlening verbonden risico's en de rol van zekerheidsrechten.
132    Schwartz 1981, p. 7. Zieook Schwartz 1984, p. 477.
133 Aldus ook Schwartz 1981, p. 7 en Ali 2002, p. 42.
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hetgeen ook de overige crediteuren voordeel bezorgt. 134 De kostenbesparing die
dit voor de overige crediteuren oplevert zou de voor hen aan zekerheidstelling
verbonden nadelen kunnen overtreffen en aldus tot efficientie leiden. Ik licht dit
toe.

Monitoring door de gesecureerde crediteur
Wanneersprake is van securering van het krediet doormiddel van zekerheidstelling
zou dittot gevolg hebben dat het aan de kredietverlening verbonden risico kleiner
wordt en dat de kosten verbonden aan monitoring zullen dalen. 3 8 Het vestigen
van zekerheidsrechten neemt het risico dat de schuldenaar zich zal 'misdragen'
niet weg'36, maar maakt wel dat, zolang het zekerheidsobject intact blijft, de
kredietverlener daarvan geen gevolgen ondervindt. De monitoringkosten137

verminderen doordat het monitoren zich kan beperken tot het zekerheidsobject
en het verdere handelen van de schuldenaar in beginsel buiten beschouwing kan
blijven.'38 Het verminderde risico en de lagere monitoringkosten komen in de regel
tot uitdrukking in het rentepercentage. Zekerheidstelling levert in verband met
de aan monitoring verbondenkosten dus zowel voordelen op voor de gesecureerde
crediteur als voor de debiteur.

Hierbij dient echter wel de kanttekening te worden gemaakt dat in de praktijk
van de bancaire financiering op grote schaal gebruik wordt gemaakt van
zekerheidsrechten die feitelijk rusten op de gehele onderneming. 139 Voorbeelden
hiervan zijn de Engelsefloating charge en de Nederlandse en Duitse constructies
van zekerheidsrechten die op alle huidige en toekomstige bestanddelen van het
vermogen van de schuldenaar rusten. Dit maakt dat toch weer de gehele onderne-
ming onderwerp van monitoring door de kredietverlener is. Het verschil met
monitoring door de ongesecureerde crediteur is dat deze met name zal letten op
de door de debiteurte genereren cashflow. Daaruit moeten zijn vorderingen worden
voldaan. De monitoring door de gesecureerde crediteur ziet op de waarde van de
zekerheidsobjecten. De beoordeling hiervan is wellicht eenvoudiger en dus
goedkoper dan de beoordeling van de winstgevendheid en financiele gezondheid
van de debiteur.

134   Jackson en Kronman 1979, p. 1143 hebben deze theorie eind jaren zeventig ontwikkeld en later
vervolmaakt. Gezien hetdoel van deze studie - beantwoording van de vraag waarom zekerheidsrech-
ten bestaan -besteed ik hier met nameaandachtaan de basisvorm van deze theorieen debelangrijkste
kritiek daarop Zie overdeze theorie onder andere Schwartz 1981, p. 9-14, Levmore 1982, p. 53,
White 1984, p. 476, Scott 1986, p. 909, Finch 1999, p. 641-643, Ali 2002, p. 35-39, Finch 2002,
p. 83-86.

135    Jackson en Kronman 1979, p. 1152.
136 Anders Buckley 1986, p. 1437 e.v.
137 Jackson en Kronman 1979, p. 1153.
138   Jackson en Kronman 1979, p. 1153.
139   Zie Ali 2002, p. 38. Finch 2002, p. 92.
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Allocatie van monitoringkosten
Zekerheidstelling heeft - gezien het voorgaande - tot gevolg dat de zekerheidsnemer
minder zal monitoren, terwijl de overige crediteuren dat meer zullen gaan doen.

140

Dit is gunstig wanneer de overige crediteuren beter - en dus goedkoper - dan de
zekerheidsnemer in staat zijn de schuldenaar te monitoren.14' Er is sprake van
efficientie wanneer de kosten van het monitoren door de zekerheidsnemer hoger
zijn dan de kosten van het monitoren door de overige crediteuren. Sommige
crediteuren kunnen beter en goedkoper monitoren doordat zij, in vergelijking tot
anderen, goed zijn in het verkrijgen en beoordelen van informatie over de
schuldenaar.142 De totale kredietkosten worden  door deze betere allocatie  van

monitoringkosten minder en maken dat in bepaalde omstandigheden alle
betrokkenen - dus zowel de zekerheidsnemer en de zekerheidsgever als de overige
crediteuren - beter af zijn door het gebruik van zekerheidsrechten: 43 Aanhangers
van deze theorie gaan ervan uit dat wanneer zekerheidstelling in een rechtssysteem
niet mogelijk zou zijn, crediteuren onderling afspraken zouden maken om met
betrekking tot monitoring van de debiteur hetzelfde resultaat te bereiken.144  De

transactiekosten die zijn verbonden aan het vestigen van zekerheidsrechten zijn
veellager dan wanneer de crediteuren gezamenlijk tot afspraken over de allocatie
van monitoringkosten zouden moeten komen. 145 Zekerheidstelling geniet dus in
dit kader de voorkeur boven het maken van afspraken door de verschillende
schuldeisers.

De bank als monitor
Het voorgaande zou verklaren waarom de bank gebruik maakt van zekerheidstelling
en de overige crediteuren met betrekking tot beheersing van het kredietrisico zijn
aangewezen op monitoring. Zo zou met betrekking tot de handelscrediteuren van
de schuldenaar gesteld kunnen worden dat zij, aangezien zij in dezelfde markt

opereren, een informatievoorsprong hebben ten opzichte van de overige crediteuren.

Op grond van deze redenering zou de bank een informatieachterstand hebben omdat

zij juist krediet verleent aan heel diverse kredietnemers. Bovendien geschiedt
bancaire kredietverlening vaak voor een lange periode, hetgeen monitoring
moeilijker en dus duurder maakt. Deze omstandigheden zouden tot gevolg hebben
dat het efficient is dat de bank gebruik maakt van zekerheidsrechten in plaats van

140   Aldus ook Buckley 1986, p. 1440.
141    Jackson en Kronman 1979, p. 1155. Het model dat zij schetsen gaat uit van de situatie waarin er

tweecrediteuren zijn. Hoewel de uitwerkingdan ingewikke!derzou zijn, is dit basismodel van ook
toepasselijk op de situatie waarin er meerdere crediteuren zijn.

142    Jackson en Kronman 1979, p  1160.
143    Jackson en Kronman 1979, p  1157  Zie ook Finch 1999, p. 643, Ali 2002, p. 37 en Finch 2002,

p. 85
144   Jackson en Kronman 1979, p. 1157.
145 Aldus Schwartz 1989, p. 209, Finch 1999, p. 643 en Finch 2002, p  86.
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intensieve monitoring, en de handelscrediteur ongesecureerd blijft en zijn
kredietrisico juist beheerst door monitoring. 146

Deze conclusie is echter in strijd met het gegeven dat de banken in het kader
van kredietverlening veel gebruik maken van zekerheidsrechten in combinatie met
intensieve monitoring.147 Het is waarschijnlijk dat de huisbankier feitelijk een betere
monitor zal zijn de handelscrediteur.148 De redenen hien'oor zijn dat banken
schaalvoordelen genieten, datzijjinancially sophisticated ziJ n en dat zij vanwege
hun betrokkenheid bij de schuldenaar toegang hebben tot veel informatie. Dit is,
zo bleek hiervoor in paragraaf 2 en 3, juist de toegevoegde waarde van de bank
als financier. De vorderingen van de handelscrediteuren zijn niet zodanig van
omvang dat zij de monitoringkosten kunnen dragen. Bovendien is informatie met
betrekking tot de financiele toestand van hun debiteur voorhen slecht toegankelijk,
hetgeen de kosten van monitoring verhoogd.

Een verklaring voor het feit dat een monitorende bank toch gebruik maakt
van zekerheidstelling zou gelegen zijn in de zogenaamdefree rider,49 problema-
tiek:50 De bank is in vergelijking met de overige crediteuren een goede monitor.
De zekerheidstelling stelt hem in staat te controleren ofhet verhaalsvermogen van
de debiteur in stand blijft. De overige crediteuren zouden hiervan profiteren en
aldus meeliften op de monitoringactiviteiten van de gesecureerde crediteur. Het
voordeel dat voor de bank aan zekerheidstelling is verbonden zou haar compenseren
voor het feit dat andere crediteuren van haar monitoringactiviteiten profiteren en
aldus bewerkstelligen dat de voor alle crediteuren noodzakelijke monitoring ook
plaatsvindt.15' Deze gedachte lijkt mij op zichzelfzeer vruchtbaar - zie paragraaf
5 hierna en hoofdstuk 6 - mits vaststaat dat de monitoringactiviteiten zodanig zijn
dat zij zien op de kredietwaardigheid van de onderneming in brede zin. 152 Hiervan
is in deze theorie echter geen sprake. De omvang van het verhaalsvermogen van
de debiteur wordt als gevolg van de zekerheidstelling weliswaar afdoende bewaakt

146     Zie voor een dergelijke redenering Jackson en Kronman  1979, p.  1161. Ook Finch wjjst hierop,
Finch 1999, p. 643 en Finch 2002, p. 85.

147    Schwartz 1981, p. 11, Levmore 1982, p. 53 e.v., Buckley 1986, p. 1442 en Scott 1986, p. 910.
148   Zie Ali 2002, p. 39 en Finch 2002, p. 90
149  In het kader kredietverlening is er kans op zowel overmonitoring als ondermonitoring. Van

overmonitoring is sprake als alle crediteuren vergelijkbare monitoringactiviteiten ontplooien, hetgeen
de kosten van kredietonnodig hoogmaakt. Wanneeralle crediteuren erop vertrouwen dat een ander
wei zal monitoren heeft tot gevolg dat er van ondermonitoring sprake is, hetgeen ook weer totextra
kosten kan leiden. Deze verschijnselen worden wel aangeduid als het free rider probleem. Vgl.
Levmore 1982, p. 53 e.v.

150 Aldus Levmore 1982,p. 55-57. Zie Schwartz 1984, p. 1055-1059 en Buckley 1986, p. 1442-1443
voor kritiek op de redenering van Levmore. Zie over de free rider verklaring ook Scott 1986, p
910, Finch  1999, p. 651, Ali 2002, p. 39 en Finch 2002, p. 85

151 Deze redeneringgaatslechtsop wanneerhet te monitoren vermogen vatbaar is voorzekerheidstelling,

vgl. Levmore 1982, p. 59.
152     Zie ook Scott 1986, p. 950-951 en Mann 1997, p. 639-658 die net als ik het belang van een ruimere

vorm van monitoring door de gesecureerde crediteur lijken te onderkennen.
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door de gesecureerde crediteur, maar dient - door de zekerheidstelling - primair
tot verhaal door de gesecureerde crediteur. De overige crediteuren lijken
aangewezen op de cashflow die de debiteur met zijn onderneming genereert en
waaruit hun vorderingen voldaan moeten worden. 1 S3 De monitorende zekerheidsge-

rechtigde concentreert zich op de omvang van het verhaalsvermogen. Dit maakt
dat andere, welliclit benadelende handelingen van de debiteurbuiten zijn blikveld
vallen. Het is dus onzeker of de mogelijke voordelen die voor de overige154

crediteuren aan de monitoring door de bank verbonden zijn, ook daadwerkelijk
worden gerealiseerd.

4.2.3 Zekerheidsrechten en signaling

In paragraaf 2.1.1 merkte ik reeds op dat zekerheidsrechten een rol kunnen
vervullen in het kader van het informeren van kredietverleners over de kredietwaar-

digheid van een potentiele kredietnemer (signaling) en dus een positieve invloed

hebben op de kosten van krediet. Aangezien zekerheidstelling eventuele
toekomstige kredietverlening kan bemoeilijken, zekerheidsnemers invloed geeft

op het gedrag van de debiteur en reorganiseren in zware tijden bemoeilijkt, geeft
de bereidheid van een debiteur om tot zekerheidstelling over te gaan aan dat hij
denkt in de toekomst voldoende mogelijkheden te hebben de zekerheidsnemer
te voldoen.1 ss Wanneer de kredietwaardigheid lager is, zal de debiteur in beginsel
minder snel bereid zijn tot zekerheidstelling Een goed voorbeeld van de156

signaalfunctie die zekerheidsrechten kunnen vervullen is de borgtocht die de
bestuurder in priv6 afgeeft ter securering van aan de vennootschap verleend krediet.
De bereidheid van de bestuurder hiertoe geeft de financier een signaal over de
kredietwaardigheid van de onderneming. De bestuurder zal zich immers slechts

persoonlijk verbinden voor de schulden van de vennootschap wanneer hij 'erin
gelooft'. Bovendien maakt de borgtocht dat de bestuurder zich zal inzetten voor

de nakoming van de verplichtingen jegens de bank. Een ander element in dit
verband is dat zekerheidstelling het kredietrisico voor de gesecureerde crediteur

zodanig afdekt dat deze niet meer hoeft te investeren in een uitgebreid onderzoek
naar de kredietwaardigheid van de debiteur alvorens tot kredietverlening over te
gaan. 157 Dit zou een kostenbesparing kunnen opleveren.

Hierstaat tegenover dat zekerheidstelling ook een negatie f signaal kan zijn,
namelijk dat de onderneming niet voldoendekredietwaardigis om in aanmerking

153 Zie LoPucki 1994, p. 1938
154   Aldus ook Buckley 1986, p. 1438.
155   Schwartz 1981,p. 15. Zieook Ali 2002, p. 40.
156 Schwartz 1981, p. 17.
157 Zie hierover Buckley 1986, p. 1421-1426, Bebchuck en Fried 1996, p 914, Finch 1999, p. 621

en Finch 2002, p. 83 en McCormack 2003, p. 396.
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te komen voor ongesecureerd krediet. 1 58 Het feit dat'slechte' debiteuren door hun
bereidheid zekerheidsrechten te vestigen kunnen doen alsof zij kredietwaardig
zijn, maakt ook duidelijk datpotentiele kredietverleners deze bereidheid niet altijd
kunnen zien als een signaal van kredietwaardigheid. 159

Het is dus de vraag ofde signaalfunctie van zekerheidsrechten een zodanig
voordeel voor de gesecureerde kredietverlener met zich brengt dat daardoor de
aan zekerheidstelling verbonden kosten kunnen worden gecompenseerd. ,60 Zolang
hier geen duidelijkheid over bestaat beschouw ik het signaling-argument als
onvoldoende dragend voor de conclusie dat zekerheidstelling efficient is.

4.3 Zekerheidsrechten en ineflicianties

Iedere theorie over de efficientie van zekerheidsrechten wordt gevolgd door een
stroom van artikelen waarin wordt getracht aan te tonen dat de betreffende theorie
niet (geheel) op gaat.16' Het onomstotelijke bewijs dat de voordelen van zekerheid-
stelling zodanig  zijn dat sprake  is van efficientie,  is  nog niet geleverd. 162  De
theorieen wordenniet ondersteund doorempirisch onderzoek en/ofcij fermateriaal.
Volgens sommigen zijn er zelfs sterke aanwijzingen dat zekerheidstelling juist
niet leidt tot efficientie. 161 De betreffende auteurs beweren dat er geen baten aan

158 Vgl. Finch 1999, p  649 en Finch 2002, p. 89 die opmerkt dat zekerheidstelling doorgaans niet
geschiedt op initiatiefvan dedebiteur maar op aandringen van de crediteur en dus niet voortkornt
uitde kredietwaardigheid van dedebiteurmaaruitde 'nervousnessof the relevantlender' Zieook
White 1984, p. 477 en Ali 2002, p. 41. Zie ook par. 2 hiervoor. Daar bleek dat zekerheidstelling
doorgaans wordt geassocieerd met risicovolle kredietnemers, nl. de MKB-ondernemingen. Mokal
2002, p. 37 is van mening dat slechts ondernemingen wier voortbestaan wordt bedreigd, dus
ondernemingen in financiele moeilijkheden,de lasten van zekerheidstelling wensen te ondergaan.
Andere ondernemingen zijn niet bereid tot het vestigen van zekerheidsrechten. Dit gaat naar mijn
mening slechts op wanneer er sprake is van daadwerkelijke concurrentie tussen kredietverleners,
en geldt dus niet voor de Nederlandse markt.

159    Schwartz 1989, p. 244. Zie hierover Finch 1999, p. 649 en Finch 2002, p. 89,
160   Schwartz 1981, p. 21. Zie hierover Finch 1999, p. 649 en Finch 2002, p. 90.
161 Zie bijvoorbeeld nadrukkelijk de publicaties van Schwartz. Hij was de eerste die zijn vraagtekens

zette bij het uitgangspunt datzekerheidstellingen de voorangspositie van de gesecureerdecrediteur
leiden tot economische efficientie, Schwartz 1981. Deze publicatie heeft een stroom van artikelen
op gang gebracht waarin de auteurs, doorgaans tevergeefs, trachten aan te geven waarom
zekerheidstelling wei leidt tot economische efficientie. Zie onder andere Hudson  1995, p. 48 en
LoPucki  1994, p. 1893-1895 voor een korte beschrijving van deze ontwikkeling in de literatuur
over de efficientie van zekerheidsrechten.

162      Het is onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren gezien het gebrek aan reievante data en de juiste
economische modeilen, Shupack 1989, p. 1121-1124.

163 LoPucki 1994, p. 1920-1924 en de hierna te behandelen publicaties van Bebchuk en Fried. Zie

ook Mann 1997, p. 628-629 die erop wijst dat de theorievorming met betrekking tot de efficientie
van zekerheidsrechten niet aansluit bij de bestaande financieringspatronen
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zekerheidstelling zijn verbonden of dat deze baten te gering zijn om de kosten

te kunnen compenseren. In deze paragraafbesteed ik aandacht aan deze literatuur. 164

4.3.1 Monitoring en zekerheidsrechten

De huisbank vervult, mede in het belang van de overige schuldeisers, een

belangrijke rol in het kader van het monitoren van de debiteur. Deze monitoring
is ook vanbelang voor de overige schuldeisers. Ook zij zijn gebaat bij het als gevolg
van de monitoring achterwege blijven van bepaalde onwenselijke handelingen.
De huisbank beschikt doorgaans in ruime mate over zekerheidsrechten. De
aanwezigheid van zekerheidsrechten zou tot gevolg kunnen hebben dat de bank
minder geneigd is nakoming van de in het kader van monitoring met de debiteur
overeengekomen convenants te controleren en eventueel afte dwingen.16S Dit is

ine fficient wanneer als gevolg daarvan de verschillende individuele schuldeisers
over moeten gaan tot het monitoren van de debiteur. Deze zijn daar, als gezegd,

doorgaans minder toe uitgerust dan de huisbank en bovendien bestaat het gevaar
dat individuele schuldeisers elkaar overlappen met hun monitoringactiviteiten.
De kans bestaat dat hierdoor de kredietkosten stijgen. Ook het feit dat als gevolg
van zekerheidstelling hetkredietrisico van de overige schuldeisers toeneemt, kan
tot gevolg hebben dat deze schuldeisers overgaan tot intensieve monitoring als

gevolg waarvan de kredietkosten stijgen.
166

De combinatie van monitoring en zekerheidsrechten zoals die aanwezig is
bij de huisbank bergt bovendien het gevaar in zich datfailingfirms te langblijven
voortbestaan.167 De monitorende bank ziet het faillissement in veel gevallen tijdig,

en doorgaans in een eerder stadium dan de overige schuldeisers, aankomen. Het
feit dat de bank beschikt over zekerheidsrechten zou tot gevolg hebben dat zij
onvoldoende geprikkeld wordt haar kennis optimaal aan te wenden en tijdig de
stekker eruit te trekken zodat verdere verliezen worden voorkomen. De zekerheids-
rechten maken immers dat de vorderingen van de bank toch wel voldaan worden.

164 1k behandel hier slechts de grotere theoneen over de inefficientie van zekerheidsrechten. Voor de
volledigheid noem ik hier de gedachte dat de aan zekerheidstelling verbonden voorrang ertoe zou
kunnen leiden dat ondernemingen worden geprikkeld te weinig te investeren in voorzorgsmaatregelen
die schade bij derden kunnen voorkomen en Juist te veel in activiteiten waardoorbij derden schade
kan worden veroorzaakt Zie hierover Bebchuk en Fried  1996, p. 898-900 en 1997, p.  1314-1321,
met verdere verwijzingen

165    Bebchuk en Fried 1996, p. 900-903 en 1997, p. 1316-1318. Zie hierover ook Finch 1999, p. 650
en Finch 2002, p. 90-91 die er nog op wijst dat in dit kader ook van belang is dat de bank niet
profiteert van het feit dat de onderneming winstgevender wordt aangezien de prijs van het krediet
daar los van staat en de bank dus geen prikkel ondergaat om de onderneming aldus aan te sturen.
Zie ook Jackson en Kronman 1979, p. 1149-1161 en Armour en Frisby 2001, p. 90

166 Schwartz 1981,p. 10.
167 Hudson 1995, p. 52. Zie ook par. 3.4.
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4.3.2 Adjusting creditors

In de theorievorming over de efficientie van zekerheidsrechten gaat men ervan
uit dat de overige crediteuren door met de debiteur te contracteren impliciet
instemmen met de zekerheidstelling.168 De reden hiervoor is dat zij, in de door
(rechts)economen vooronderstelde perfecte markt, ervoor hadden kunnen kiezen
geen krediet te verlenen of de kredietvoorwaarden aan het als gevolg van de
zekerheidstelling verhoogde risico aan te passen. Juist de reactie van deze overige
crediteuren - de zogenaamde adjusting creditors - zou er toe kunnen leiden dat
de positieve effecten in de verhouding zekerheidsgever-zekerheidsnemer
(gedeeltelijk) teniet worden gedaan. Aangezien door de zekerheidstelling het voor
hen beschikbare verhaalsvermogen vermindert, stijgt voor hen het kredietrisico.
Dit zou tot gevolg hebben dat deze crediteuren hun kredietvoorwaarden aanpassen
aan de risicoverhoging, hetgeen zich met name zal uiten in een verhoging van het
rentepercentage:69 Dit maakt dat de totale kredietkosten als gevolg van zekerheid-
stelling in ieder geval niet lager worden en misschien zelfs hoger.

170

4.3.3 Non-adjusting creditors

Niet alle crediteuren van de zekerheidsgever hebben de mogelijkheid om adequaat
te reageren op zekerheidstelling.17' Dit zijn bijvoorbeeld onvrijwillige crediteuren
o f kleine en/of slecht geYn formeerde crediteuren zoals bijvoorbeeld de klanten,
de werknemers en de handelscrediteuren van de onderneming. De aanwezigheid
van deze non-adjusting creditors zou tot gevolg kunnen hebben dat zekerheidsgever
en zekerheidsnemer de neiging hebben over te gaan tot inefficiente zekerheidstel-
lingen. 172 Ik licht dit toe.

168 Zie hierover uitgebreid par. 4.4 hierna.
169      Schwartz  1981, p. 7 en Schwartz 1984, p.  1054 en Schwartz 1994, p. 2079-2080. Zie ook Jackson

en Kronman 1979, p. 1154 en Bebchuken Fried 1996, p. 896-897. Anders White 1984, p. 480-489
White is van mening dat de overige crediteuren de prijs van hun krediet niet zullen aanpassen aan
de zekerheidstelling aangezien zij zich sowieso niet op de verbonden goederen zouden hebben kunnen
verhalen, buvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van bevoorrechte crediteuren zoals de fiscus.
Volgens Schwartz is deze redeneringonhoudbaaromdatzij niet overeen komt metde werkelijkheid,

Schwartz 1984, p. 1060-1062.
170 Zie Schwartz 1981, p. 10
171 Zie hierover uitgebreid par. 4.4 hierna.

172      Bebchuck en Fried hebben deze stelling uitgewerkt in tweeartikelen, 'The uneasycase fortheprionty
of secured claims in bankruptcy', 105 Yale L.J 857-934 en 'The uneasy case for the priority of
secured claims in bankruptcy. further thoughts and a reply to critics', 105 Cornell L. Rev. 1279-1348.
LoPucki 1994,p. 1895 gaatnietzozeerinopde vraagofditleidt totinefficiente zekerheidstellingen,
maar constateert dat het feit dat niet alle crediteuren in staat zijn adequaat te reageren op
zekerheidstelling door de debiteur ertoe leidt dat zekerheidsgever en -nemer van de achterstelling
van deze crediteuren profiteren. Zie hierover par. 4.4. Zie overde ine fficiente financieringspatronen
die kunnen ontstaan als gevolg van zekerheidstelling Finch 1999, p. 644 e.v. en Finch 2002, p.
88-89 en kritisch Mokal 2002, p. 21-22 en 28-30.
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De aanwezigheid van non-adjusting creditors heeft tot gevolg dat de
zekerheidsgeverenzekerheidsnemerdemogelijkheidhebbenomwaardevaneen
derde over te hevelen naar henzelf, zonder dat zij deze derde daarbij hoeven te
betrekken en/ofhem voor deze overheveling moeten betalen doordat de prijs van
de kredietverlening door de derde omhoog gaat als gevolg van de
zekerheidstelling.173 Dit creeert een incentive om daartoe over te gaan zelfs wanneer
dat ine fficient zou zijn."4 Van inefficientie is sprake wanneer het voordeel van

zekerheidstelling voor de debiteur en de gesecureerde crediteur kleiner is dan het
nadeel voor de overige schuldeisers. Blijkens het hien'oor reeds genoemde Kaldor-
Hicks criterium is een bepaalde transactie immers eerst efficient wanneer het
voordeel dat daarmee wordt behaald, groot genoeg is om de nadelen voor de overige
betrokkenen te kunnen compenseren. Inefficientie betekent een daling van de
maatschappelijke welvaart en dus een vermindering van de totale waarde die
beschikbaar is voor alle betrokkenen. Bebchuk en Fried stellen dat er situaties

denkbaar zijn waarin het gebruik van covenants efficienter is dan het gebruik maken
van zekerheidstelling. 115 Zij gaan ervan uit dat er aan zekerheidstelling bepaalde
voor- en nadelen verbonden zijn die losstaan van de aan zekerheidstelling
verbonden prioriteit. Hiermee doelen zij met name op de invloed die zekerheidstel-

ling kan hebben op (het voorkonien van) onwenselijk gedrag van de debiteur (zie
monitoring). Dit effect van zekerheidstelling kan ook worden bereikt door het door
middel van covenants beinvloeden van het gedrag van de debiteur. De voorrangspo-
sitie die de gesecureerde crediteur als gevolg van zekerheidstelling inneemt is in

dit opzicht niet altijd noodzakelijk om het gewenste resultaat te bereiken. Wanneer

het gebruik maken van covenants efficienter - of minder inefficient - is dan
zekerheidstelling zouden partijen daarvan gebruik moeten maken. Juist de effecten

van zekerheidstelling voor de overige crediteuren - de prioriteitseffecten - zouden
ertoe leiden dat partijen in zo'n geval toch voor zekerheidstelling kiezen. De kosten

als gevolg van het feit dat het risico voor de overige schuldeisers groter wordt,
zouden in een dergelijk geval de voordelen als gevolg van monitoring kunnen

overstijgen en dus leiden tot inefficientie. Wanneerpartuen gebruik zouden hebben

gemaakt van slechts covenants zouden deze kosten niet zijn ontstaan. Het feit dat
in de Verenigde Staten slechts 30% van de kredietverlening gesecureerd wordt
en het wijdverbreide gebruik van de negative pledge in kredietovereenkomsten

173 Vgl. Finch 1999, p. 645 en Finch 2002, p. 88-89. Schwartz 1981. p. 30 wees reeds op het feit dat
de aanwezigheid van non-adjusting creditors het vestigen van zekerheidsrechten stimuleert. In
de woordenvan CIarke 1997, p. 127: '(...)securedcredit(...)permits"informed"creditorstocapture
wealth at the expense of "unin formed" ones'.

174     Bebchuk en Fried  1996, p. 870 en  1997, p.  1294 en  1296. Zie voor een uitgewerkt voorbeeld
Bebchuck en Fried 1996, p. 891-895, zie ook Bebchuk en Fried 1997, p. 1304-1307.

175    Bebchuk en Fried 1996, p. 872-880 en p. 897-898.
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zien zij als bewijs dat zekerheidstelling inefficient is in verhouding tot het gebruik
176van covenants.

Een bijkomend effect van de aanwezigheid van non-adjusting creditors is
gelegen in de verdeling van het insolventierisico over de verschillende crediteuren.
Het feit dat als gevolg van zekerheidstelling insolventierisico wordt overgeheveld
van de gesecureerde crediteur naar de overige non-adjusting schuldeisers, maakt
dat het grootste risico terecht komt bij diegenen die het minst zijn uitgerust zulk
een risico te dragen.177 De bank als zekerheidsgerechtigde lijkt immers beter in
staat insolventierisico te dragen dan bijvoorbeeld de kleine zelfstandige. Een
inefficiente allocatie van risico's kan het gevolg zijn van zekerheidstelling.

4.4 Efficientie en de positie van de overige crediteuren

De hiervoor besproken theorievorming laat zien dat aan zekerheidstelling in theorie
opbrengsten zijn verbonden. Inparagraaf4.3 bleek dat het twij felachtig is ofdeze
opbrengsten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ik ga er in deze subparagraaf
van uit dat zekerheidstelling leidt tot het realiseren van opbrengsten doordat de
aan kredietverlening verbonden kosten dalen als gevolg van zekerheidstelling
Wanneerde 'winst' groter is danhet' verlies' voorde overige crediteuren is sprake
van Kaldor-Hicks-efficientie. De 'winnaars' zouden dan theoretisch gezien het
verlies kunnen compenseren en er toch op vooruit gaan. Dat zulks in de praktijk
niet gebeurt, doet niet afaan de conclusie dat zekerheidstelling economisch efficient
is en dus wenselijk. Indien vaststaat dat zekerheidstelling leidt tot economische
efficientie, moeten de negatieve gevolgen van voorrang in een concreet geval voor
lief worden genomen. Schwartz verwoordt deze uitgangspunten als volgt:  'The
principal justification for a distribution scheme that seemingly advantages the
sophisticated and relatively affluent, who often take security, at the expense of
the relatively poor and unsophisticated, who often do not, is that the institution
ofsecured debt is efficient.'178 De Kaldor-Hicks-efficientie weegtnaarmijn mening
echter onvoldoende zwaar om de gevolgen van zekerheidstelling in een concreet
geval voor de overige schuldeisers te kunnen rechtvaardigen.179 Het gebruik van
dit criterium heeft tot gevolg dat de nadelen van zekerheidstelling voor diegenen
die tegen wil en dank daarmee worden geconfronteerd - de overige crediteuren -
worden gerechtvaardigd door de voordelen voor diegenen die vrijwillig tot

176   Bebchuk en Fried 1997, p. 1309-1313.
177 Zie hierover Hudson 1995, p. 61, Finch 1999, p. 645 en Finch 2002, p. 86-89.
178   Schwartz 1981, p. 2.
179      Aldus ook Schwarcz 1997, p. 481 en Schwarcz 1999, p. 562. Schwartz  1981, p. 3 wijst op het feit

dat het gebruik van het Kaldor-Hicks criterium, vaker dan het Pareto-criterium, tot onrechtvaardige
uitkomsten kan leiden.
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zekerheidstelling zijn overgegaan. Dit leidt naar mijn mening niet tot een
rechtvaardige uitkomst waarbij recht wordt gedaan aan alle betrokken belangen.

180

Rechtseconomen voeren wel aan dat ex-ante eenieder voor die rechtsregel

of constructie kiest, die leidt tot economische efficientie.'81 Instemming ex-ante

leidt tot Pareto-efficientie en dus wel tot een wenselijke uitkomst (zie par. 4.1).

Hierbij wordt uitgegaan van de hypothetische situatie dat het niet mogelijk is om
een schuldeiser door zekerheidstelling een voorrangspositie te doen toekomen en
de beslissing om zulks mogelijk te maken nog moet worden genomen. Deze keuze

wordt volgens (rechts)economen bepaald door de economische efficientie. De
betreffende leden van de samenleving weten ex-ante niet of zij  in een concrete

situatie gesecureerde crediteur, en dus 'winnaar', zijn ofongesecureerde crediteur,
en dus verliezer. Het uitgangspunt is dat eenieder, dus zowel gesecureerde als

ongesecureerde crediteuren, kiest voor hetgeen leidt tot economische e fficientie. 182

Een ieder is immers gebaat bij een toename van de maatschappelijke welvaart.
Betrokkenen nemen het risico dat zij in een concreet geval tot de 'verliezers'
behoren voor lief. Deze redenering gaat naar mijn mening echter niet geheel op.
Het zijn doorgaans telkens dezelfde crediteuren - de banken - die profiteren van

zekerheidstelling. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat de crediteur die in een
bepaalde situatie tot de 'verliezers' behoort en door zekerheidstelling wordt

benadeeld, in een vergelijkbare situatie als gesecureerde crediteur optreedt en tot
de winnaars behoort. 183

Het uitgangspunt is dat in beginsel alle schuldeisers zich door onderhandeling-
en met de debiteur een sterke positie als gesecureerde schuldeiser kunnen

verschaffen. De rechtseconomische analyse - en dus ook de voorgaande redenering -

gaat uit van perfecte markten waar alle deelnemers gelijk zijn en over dezelfde

informatie beschikken en van puur rationele individuen. Met betrekking tot

kredietverlening en zekerheidstelling leidt dit tot de volgende uitgangspunten.
184

Er zijn een debiteur en verschillende (potentiele) crediteuren. Deze crediteuren

zijn allen in gelijke mate gerechtigd tot het bij de debiteur aanwezige verhaalsver-

mogen. Alle crediteuren zijn op de hoogte van wat gebeurt in de relatie van de
debiteur met al zijn crediteuren. Iedere crediteur gaat in zijn onderhandelingen
met de debiteur uit van deze informatie. Wanneer ten behoeve van 66n crediteur,
de bank, zekerheidsrechten worden gevestigd, realiseren alle andere crediteuren

180    Vgl. Mokal 2003 (MLR), p. 455 die opmerkt dat het voorop stellen van Kaldor-Hicks efficientie
in strijd is met het gelijkheidsbeginsel aangezien de 'verliezers' worden aangewend als middel om
de doelen van de 'winnaars' te bereiken.

181 Zie Coleman 2003, p. 1517 enook LoPucki 1994, p. 1899
182 Vgl LoPucki 1994, p. 1889 die stelt dat 'When an institution is "efficient", any change in it will

reduce aggregate wealth, something that nobody with any sense wants to do'.
183    Aldus ook Hudson 1995, p. 55 en Schwarcz 1999, p. 562.
184 De volgende beschrijving heb ik ontleend aan Bebchuk en Fried  1996, p.  881.
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zich dat er in geval van het faillissement van de debiteur voor hen minder
verhaalsvermogen beschikbaar is. Als gevolg hiervan passen zij hun kredietvoor-
waarden - de prijs - zodanig aan dat zij worden gecompenseerd voor dit verlies.
Aldus bezorgt zekerheidstelling de overige crediteuren geen schade. Zekerheidstel-
ling en de voorrangspositie die de gesecureerde crediteur als gevolg daarvan
inneemt worden in dit kader gezien als het resultaat van onderhandelingen - de
creditor's bargain - tussen de debiteur, de gesecureerde crediteur en de overige
schuldeisers.185 Door krediet te verlenen aan de debiteur zouden zij in feite impliciet
hebben ingestemd met de zekerheidstelling:86 Zij hadden er immers ook voor
kunnen kiezen om niet met de debiteur te contracteren ofom de nadelige gevolgen
van die zekerheidstelling te verdisconteren in de doorhen gehanteerde kredietvoor-
waarden.187 Deze redenering leidt  tot de conclusie dat sprake  is van Pareto-
efficientie en dat zekerheidstelling dus wenselijk is.

Mijn bezwaren tegen deze redenering zien op de nadruk die wordt gelegd

op de vrijheid en mogelijkheid van crediteuren om in deze hun eigen belangen
na te streven. In hoofdstuk 3 heb ik reeds duidelijk gemaakt dat de gedachte dat
een ieder vrij is zijn eigenbelangen na te streven en zichzelfeen zo sterk mogelijke
verhaalspositie mag verschaffen in deze niet geheel op gaat. Naar aanleiding van
het voorgaande voeg ik hier nog aan toe dat bepaalde schuldeisers hiertoe niet,
ofminder goed, in staat zijn en niet adequaat kunnen reageren op zekerheidstelling
ten behoeve van een medecrediteur. Er zijn (groepen van) crediteuren die niet vrij
zijn met betrekking tot het overgaan tot kredietverlening aan de debiteur en het
bepalen van de aan kredietverlening verbonden voorwaarden. 188 Zo zijn er de
onvrijwillige crediteuren als de schuldeiser met een vordering uit hoofde van
onrechtmatige daad.189 Naast de onvrijwillige crediteuren zijn er vrijwillige
crediteuren die desondanks niet kunnen reageren op de zekerheidstelling, zoals
bijvoorbeeld de klanten, de werknemers en de handelscrediteuren van de

185 Zie hierover- soms instemmend en soms kritisch - Jackson en Kronman 1979, p. 1147-1148, LoPucki
1994, p. 1892, Hudson 1995, p. 55, Bebchuk en Fried 1996, p. 881-882 en 1997, p. 1287, Finch
1999,660-661,Finch 2002, p. 453 en McCormack 2003, p. 398-401 dieexplicietopde 'creditor's
bargain' als rechtvaardiging voorde gevolgen van de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur
voor de overige schuldeisers ingaan. Dit raakt aan het beroep dat juristen in dit kader wei doen
op de contractvrijheid en de autonomie, zie hierover hoofdstuk 2 par. 8

186     LoPuckil 994, p. 1889 verwoordt het aldus: 'The debtor agreed to it expressly and the unsecured
creditors did so implicitly. How could it be unfair?'. Zie ook Bebchuk en Fried 1996, p  869 en
1997, p. 1287.

187 Zie hierover Bebchuk en Fried 1996, p. 864. Vgl. ook Milman  1991, p. 57 diein dit kader verwijst
naar de 'Victorian laissez faire philosophy'.

188 Ziehierovernaastdehiernatenoemen auteurs Buckley 1986, p. 1406-1419, Hudson 1995, p. 56.
189 LoPucki 1994, p. 1896e.v.,Bebchucken Fried 1996, p. 882-884 en 1997,p. 1296-1298. De laatsten

noemen nogde overheid als onvrijwillige schuldeiser, zulks met betrekking tot belastingschulden,
p. 885 en 1299. Zie overdeze en de andere hierna te noemen categorieen van non-adjustingcreditors
Finch 1999, p. 644 en 661 en Finch 2002, p. 86-87 en p. 453.
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onderneming (non-adjusting creditors):9 De omvang van hun vorderingen
rechtvaardigt doorgaans niet de kosten die met de informatievergaring met
betrekking tot de zekerheidstelling en het uitonderhandelen van iedere kredietverle-

ning samenhangen. Deze 'kleine' crediteuren hebben bovendien vaak de neiging
de risico's die zekerheidstelling voorhen tot gevolg heeft te onderschatten.1" Zij
zouden zich niet bewust zijn van het verstrekkende karakter van veel zekerheidstel-

lingen. Hierbij speelt een rol dat zekerheidstelling doorgaans niet volledig voor
derden kenbaar is. Bovendien hebben deze groepen van crediteuren vaak geen
keus. Hun enige optie lijkt te zijn het achterwege laten van kredietverlening. Ook
crediteuren die reeds voor de zekerheidstelling krediet hebben verleend zijn, tenzij
zij daartoe in hun voorwaarden een voorwaarde hebben opgenomen, niet in staat
adequaat te reageren op die zekerheidstelling.'" De gevolgen van zekerheidstelling

zlJn met name voor de non-adjusting creditors onevenredig zwaar."l De redenering
dat zij impliciet zouden hebben ingestemd met de voorrangspositie van de
gesecureerde crediteur gaat niet op en kan de gevolgen van die voorrangspositie
voor hen niet rechtvaardigen. Het bargain-model als rechtvaardiging voor de
gevolgen van zekerheidstelling voor de overige schuldeisers voldoet naar mijn
mening niet.

194

190 Lopucki 1994, p. 1916-1920, Bebchucken Fried 1996, p. 885-887 en 1997, p. 1299-1300.
191 LoPucki merkt op p.  1917 in dit kader nog op dat art. 9 UCC - de Amerikaanse regeling met

betrekking totzekerheidstelling - ingaat tegen het basale rechtvaardigheidsgevoel van deze 'kleine'
crediteuren. Het zou voorhen onvoorstelbaar zijn datal het beschikbare verhaalsvermogen toekomt
aan de gesecureerde schuldeiser, terwill er voor hen niets overblijft

192     Bebchuk en Fried 1996, p. 887-891 en 1997, p. 1301-1304. Om een dergelijke situatie te voorkomen
zouden 'oude' crediteuren bijvoorbeeld een negative pledge of een pan-passuclausule in hun
voorwaarden kunnen opnemen. Een andere optic is het gebruik maken van een variabel
rentepercentage. Wanneer dergelijke crediteuren verwachten dat de debiteur in een later stadium
zal overgaan tot zekerheidstelling ten behoeve van een andere crediteur, zullen zij in de regel wei
een hoger rentepercentage rekenen dan zonder deze verwachting het geval zou zijn geweest.

193     In de Amerikaanse literatuur gaat de meeste aandacht uit naar de onvrijwillige schuldeisers. Dit
is verklaarbaar vanwege het feit dat zich onder de schuldeisers van ondernemingen vaak veel
consumenten bevinden met aanzienlijke vorderingen uit hoofde van onrechtmatigedaad, bv. ingeval
van ondememingen die producten hebben verkocht waardoor consumenten schade hebben geleden
zoals tahaksfabricanten of ondernemingen die hebben gewerkt met asbest. Volgens Finch 2002,
p. 98 maken in de USA onvrijwillige schuldeisers een kwart van het vorderingenbestand van
ondernemingen uit. Deze vorderingen worden doorgaans niet door verzekeringen gedekt. Met name
LoPucki heeft hier de aandacht op gevestigd en een aantal systemen voorgesteld waardoor de
belangen van deze schuldeisers beter gewaarborgd zouden worden, LoPucki 1994, p. 1903-1916.
Zie hierover zeer kritisch Mokal 2002, p. 4-15. Het is de vraag of dit probleem ook in ons

rechtssysteem zo groot is. Wij kennen immers minder vergaande vormen van aansprakelijkheid
en schadevergoeding. In het navolgende concentreer ik mij dan ook met name op de andere groep
non-adjustmg creditors.

194     Hudson 1995, p. 55 verwoordt het aldus: 'if some of the potential participants to the bargain are
more powerful than the others, then the ethical basis behind the bargaining argument loses much
of its force'. De aanwezigheid van 'non-adjusting creditors' heeft ertoe geleid dat verschillende
auteurs zowel op rechtvaardigheidsgronden als op efficientiegronden pleiten voor een wijziging
in de rangorde van schuldeisers. Ook zijn voorstellen gedaan om op andere wijze de positie van
de overige schuldeisers te versterken. Zie voor een overzicht Finch 2002, p. 92-105 met veel
verwilzingen
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4.5 Conchisie

De conclusie moet zijn dat de economische efficientie als rechtvaardiging voor
de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur niet voldoet. In de eerste plaats
staat, zo bleek in paragraaf 4.2 en 4.3, niet vast dat de aan zekerheidstelling
verbonden opbrengsten zodanig zijn dat daarmee de kosten - de nadelige gevolgen
voor de overige schuldeisers - zouden kunnen worden gecompenseerd. Wanneer
dit wel vast zou staan, is sprake van Kaldor-Hicks-efficientie. Van Pareto-efficientie
kan geen sprake zijn. De theorie dat de overige schuldeisers met de zekerheidstel-
ling - ex ante of impliciet - zouden hebben ingestemd gaat immers niet op en van
daadwerkelijk compensatie is geen sprake. De Kaldor-Hicks-efficientie leidt, zo
bleek hiervoor, echter tot een onrechtvaardige verdeling van de welvaart. Het feit
dat sprake is van e fficientie betekent niet noodzakelijkerwijze dat een dergelijke
onrechtvaardige verdeling moet worden geaccepteerd.'95 Kredietverlening is niet
het enige nastrevenswaardige doel.'96 Telkens moet in een concreet geval het belang
van de kredietverlening worden afgewogen tegen de belangen van de overige
schuldeisers. 197

5 Zekerheidsrechten, kredietverlening en de overige schuldeisers

5.1     De rechtvaardiging van voorrang

Uit het voorgaande blijkt dat de enkele verwijzing naar het belang van zekerheid-
stelling voor de kredietverlening, de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur

niet rechtvaardigt. Het blijft derhalve de vraag hoe in dit kader met de belangen
van de overige schuldeisers moet worden omgegaan.

Naar mijn mening is het noodzakelijk het belang van zekerheidsrechten voor
de kredietverleningspraktijk te onderkennen. Zekerheidsrechten vervullen een rot

195 Vgl. Warren  1997, p.  1377. Zij merkt op dat economische 'tools' niet geschikt zijn voor het
beantwoorden van de vraag waarom de ene groep voorrang heeft boven de andere in verband met
de verdeling van 'limited assets'

196 Vgl. Warren 1997, p. 1386enp. 1388. Clarke 1997,p 126 merkt opdat wanneer we zekerheidsrech-
ten los zouden beschouwen van het eigendomsaspect, dus los van de historische wortels, het de
vraag is of het argument van de prijs en beschikbaarheid van krediet zwaar genoeg zou zijn om
de immuniteit van de gesecureerde crediteur ingeval van faillissement te rechtvaardigen.

197     Schwartz 1981, p. 33 komt totde conclusie dat niet onomstotelilk vast staat dat zekerheidstelling
en de voorrangspositie van de gesecureerde crediteurleiden toteconomische efficientie. Er is volgens
hem derhalve in dit opzicht ruimte om in het belang van de overige crediteuren - op normatieve
gronden - wijzigingen aan te brengen in de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur. Zie
ook Countryman 1970, p. 269 die opmerkt dat het doorde gesecureerde crediteur verleende krediet
weliswaar bijdraagt aan het functioneren van de onderneming in het algemeen en de nakoming
van haar verplichtingen in hetbijzonder, maardat dit niet wegneemtdat in prijwel alle faillissementen
de overige schuldeisers met lege handen achterblijven terwijl ook zij hebben bilgedragen aan het
functioneren van de onderneming.
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in het kader van de beheersing van het kredietrisico en zijn, samen met de

monitoring door de huisbank, van grote importantie voor de financiering van
ondernemingen. De voorrangspositie die de huisbank als gevolg van zekerheidstel-

ling inneemt dient derhalve een legitiem doel. De overige schuldeisers zijn in
tweeerlei opzicht bij kredietverlening door de huisbank gebaat.

In de eerste plaats geldt dat de kredietverlening essentieel is voor het
functioneren van de onderneming. De vorderingen van de overige schuldeisers
worden voldaan uit de opbrengsten van de activiteiten van de onderneming, de
cashflow. Zolang de onderneming voldoende cashflow genereert, is de onderneming
in staat aan haar verplichtingen te voldoen en ondervinden de overige schuldeisers

geen hinder van de zekerheidsrechten die ten behoeve van de bank zijn gevestigd.
In dit opzicht hebben de overige schuldeisers baat bij het door de bank verleende
krediet, hetgeen tot gevolg kan hebben dat zij de negatieve gevolgen van de voor
die kredietverlening noodzakelijke zekerheidstelling tegen zich moeten laten

gelden.
198

In de tweede plaats zijn zekerheidsrechten van belang in verband met

monitoringactiviteiten van de huisbank. Deze activiteiten bestaan uit het inzicht
krijgen in de financiele toestand van de onderneming en haar, indien nodig, bij
te sturen. Behal ve de hechte relatie met de onderneming, spelen ook de gevestigde
zekerheden een rol. De dreiging van het uitwinnen van de zekerheidsrechten draagt
bij aan het opvolgen van aanwijzingen door de onderneming. Deze monitoringacti-
viteiten maken dat de onderneming functioneert en voldoende cashflow genereert
om haar verplichtingen te kunnen voldoen. Wanneer de onderneming in financiele

moeilijkheden raakt, wendt de bank haarbijzondere positie aan om de onderneming
bij te sturen en aldus te bewerkstelligen dat zij recovers.  9 Deze activiteiten zijn
in het belang van de overige schuldeisers en dragen bij aan de rechtvaardiging
van de voorrangspositie van de bank.zw Armour en Frisby hebben een vergelijkbare
theorie ontwikkeld met betrekking tot de sterke positie van de houder van een

floating charge inhet Engelse recht.20' Deze houderisdoorgaans de huisbankdie

198   Zo ook Snijders 1970, p. 37. Snijders merkt op dat bij de vraag naar de wenselijkheid van een
bezitloos pandrecht een rol moet spelen dat de schuldeisers als gevolg van het krediet geheel of
gedeeltelijk worden betaald en dat de onderneming waarmee zij zaken doen doorhet krediet ontstaan,
totbloei komen en/ofworden voortgezet. Zie in dezel fde zin Mokal 2002, p. 721-727 en McCormack
2003, p, 401-402.

199   Zie par 3.3 en 3.4 hiervoor.
200 Vgl. Moka!2002,p. 717-721 dietotdeconclusie komtdat wanneermen wilmorrelen aandepositie

van de gesecureerde crediteur, men moet aantonen dat dat geen negatieve invioed heeft op 'the
secured creditor's ability to monitor and influence the debtor'. Zie ook Boot en Ligterink 2000
(ACCF), p. 42 en Saunders en Schmeits 2002, p. 136. Ook Gilmore is deze visie toegedaan, zie
hoofdstuk 6 par. 2 hierna.

201 Zie Armour en Frisby 2001. In dezelfde zin Mokal 2004.
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grotendeels verantwoordelijk is voor de financiering van de onderneming.202 Het
voornaamste element van defloating charge is dat de houder ervan een zogenaamde
receiver mag benoemen om ten behoeve van hem de onderneming uit te winnen.

203

Deze receiver hoeft hierbij slechts in beperkte mate rekening te houden met de
belangen van de overige schuldeisers. Hiervan ondervinden de overige schuldeisers,
net als van de aan zekerheidsrechten verbonden prioriteit, nadelige gevolgen.

204

Deze gevolgen worden volgens Armour en Frisby gerechtvaardigd door de
monitoring die de houder van de floating charge in de regel verricht.205 Het feit
dat de crediteur die een receiver kan benoemen in staat is in te grijpen in het
management van de onderneming - het management is veelal een belangrijke
oorzaak van de financiele moeilijkheden - zou bovendien de monitoringactiviteiten
van de bank optimaliseren.

206

De bank draagt, als gesecureerde crediteur, dus een belangrijke steen bij aan
het functioneren van de onderneming. Dit is mede in het belang van de overige
schuldeisers. Het gaat hierbij niet slechts om het in ruil voor de zekerheidstelling
ter beschikking gestelde krediet. Wanneer de bemoeienis van de gesecureerde
kredietverlener eindigt met het ter beschikking stellen van het verleende krediet,
bestaat de kans dat de debiteur het krediet zodanig aanwendt dat de overige
schuldeisers er in het geheel geen baat bij hebben. De monitoring door de207

gesecureerde schuldeiser is dan ook, in samenhang met het belang van het verleende
krediet voor het functioneren van de onderneming, essentieel in het kader van de
afweging van het belang van de bank bij een vergaande voorrangspositie en de
verhaalsbelangen van de overige schuldeisers. Deze elementen - en dus niet het
eigendomsrecht van de debiteur en de contractvrijheid van de debiteur en zijn
schuldeisers - vormen naarmijnmening de enige mogelijke rechtvaardiging voor
de voorrangspositie van de gesecureerde crediteur. 208

202    Aldus Mokal 2004, p. 485-486 6 die stelt dat de regeling met betrekking tot het receivership lot
gevolg heeft dat de crediteur die een receiver kan benoemen doorgaans de main creditor \s.

203    Mokal 2004, p  481-485 wijst erop dat de voorrangspositie die de houder van defloatingcharge
inneemt beperkt is: hij moet de houders van eenfixed chargeen preferential creditors voor laten
gaan. De reden waarom banken doorgaans toch een floating charge wensen is volgens hem dan
ook gelegen in het controlelement (P. 9)

204    Dit is de reden voor de recente wijzigingen die met de invoering van de Enterprise Act 2002 zijn
aangebracht in het receivership,Zie Insolvency White Paper, p. 9

205   Armour en Frisby 2001, p 79-91. Zij zetten dit vervolgens in de sleutel van de economische
efficientie door te beweren dat de bevoegdheden van de houder van de floating charge leiden tot
economische efficientie (m.n. p. 86-91).

206 Aldus Mokal 2004, p. 489-490
207    Zie ook Schwarcz 1997, p. 436,
208   Zie in dezelfde zin Mokal 2002, p. 726.
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5.2 De erkenning van generieke zekerheden

Het is de vraag wat deze conclusie betekent voor de (wenselijke) reikwijdte van
zekerheidsrechten. De kredietverleningspraktijk heeft belang bij een eenvoudig

en goedkoop te vestigen generiek zekerheden. Dit belang is moeilijk te verenigen
met het belang van schuldeisers bij de aanwezigheid van vrij verhaalsvermogen.
Het honoreren van de wens van de kredietverleningspraktijk laat weinig ruimte
voor het beperken van de reikwijdte van zekerheidsrechten. Het is derhalve de

vraag of het belang van de schuldeisers zwaarder weegt dan het belang van de
kredietverleningspraktijk en dus ook zwaarder dan het belang van ondernemingen

bij bancaire financiering.
Dit is naar mijn mening niet het geval. Het beperken van de mogelijkheden

tot het vestigen van generieke zekerheidsrechten is voor de overige schuldeisers

slechts van geringe betekenis. De aanwezigheid van vrij verhaalsvermogen op
het moment dat de onderneming niet meer in staat is haar vorderingen te voldoen
is voor veel crediteuren niet van doorslaggevende betekenis. Dit bepaalt in]mers

slechts voor een deel de kredietwaardigheid van de onderneming. De crediteuren
die getroffen worden door de gevolgen van de vergaande greep van de gesecureerde

bank op het verhaalsvermogen zijn doorgaans leveranciers, dienstverleners en ook

werknemers. Het door hen verleende krediet heeft in de regel een korte looptijd
en dus is de kans dat zij met (toekomstige) betalingsmoeilijkheden van de
onderneming worden geconfronteerd doorgaans kleiner dan in geval van kredieten
met een lange looptijd. Het is voor deze schuldeisers van groter belang dat de
onderneming kredietwaardig is in die zin dat zij voldoende cashflow genereert
en zal genereren om haar schulden te kunnen voldoen. De aan zekerheidstelling
gekoppelde bancaire kredietverlening en monitoring zijn, zo bleek hiervoor, van

positieve invloed op de kredietwaardigheid en continuYteit van de onderneming
en dus ook op de cashflow. Het belang van de overige schuldeisers bij bancaire
kredietverlening weegt, vanwege deze invloed, naar mijn mening zwaarder dan

het belang bij de beschikbaarheid van vrij verhaalsvermogen. Dit betekent dat

gehoor moet worden gegeven aan de roep van de kredietverleningspraktijk en dat
generieke zekerheden breed en ruim in ons recht kunnen worden erkend.209 De

UNCITRAL werkgroep stelt het duidelijk: 'Recognizing priority with respect to
future advances and after-acquired property is likely to encourage the availability
of revolving and other similar credits to businesses. The simpler the procedure

209 Vgl. Finch 2002, p. 102-104. Een vergelijkbare keuze is gemaakt door de opstellers van de
modelwetten van de EBRD en UNCITRAL, zie de toelichtingop de modelwetgeving van de EBRD
en de overwegingen van de UNCITRAL working group in A/CN.9/WG.VI/WP.2, par. 1 en 2. Ook
aan art. 9 UCC ligt een dergelijke keuze ten grondslag, zie de toelichtingbij § 9-101 UCC (oud).
Eenzelfde insteek kiest Diamond in zijn rapport'A review ofsecurity interests in property' (hoofdstuk
8)
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for a creditorto establish priority with respect to future advances and after-acquired
property, the greater will be the availability of those credits'.210

Hiermee is echter niet gezegd dat de belangen van de overige schuldeisers
in het geheel geen beschermingbehoeven. De volledige erkenning van generieke
zekerheden is naar mijn mening slechts mogelijk indien de belangen van de overige
schuldeisers afdoende worden beschermd. Hierbij moeten de pijlen naar mijn
meningprimair worden gericht ophetbelang van schuldeisersbij kredietwaardig-
heid en continuYteit van de onderneming en dus bij bancaire kredietverlening en
monitoring. Indien deze bescherming wordt gerealiseerd, is er geen noodzaak tot
het stellen van goederenrechtelijke restricties - zoals bijvoorbeeld art. 3:239 lid
1 BW - aan de reikwijdte van zekerheidsrechten. Schuldeisers zijn, zo bleek
hiervoor, bij dergelijke restricties onvoldoende gebaat om de administratieve
rompslomp en kosten ervan te rechtvaardigen. Zij worden in het systeem zoals
ik dat voorsta - zie hoo fdstuk 6 - reeds afdoende beschermd door het waarborgen
van de bancaire kredietverlening en monitoring.

210    A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add. 7, p. 16 nr. 68
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Generieke zekerheden en de bescherming van schuldeisers

1        Inleiding

Hiervoor bleek dat de rechtvaardiging voor de verstrekkende voorrangspositie
van de bank is gelegen in het belang van de aan zekerheidstelling gekoppelde
kredietverlening en de monitoringactiviteiten van de bank. Het belang van de
overige schuldeisers is dat de onderneming zodanig functioneert dat zij voldoende
cashflow genereert en zal genereren en de vorderingen van de overige schuldeisers
dus kunnen worden voldaan. De genoemde omstandigheden kunnen naar mijn
mening slechts een rechtvaardiging voor de negatieve gevolgen van zekerheidstel-
ling voor de overige schuldeisers vormen indien het krediet en de inspanningen
van de bank ook daadwerkelijk worden aangewend in het belang van de overige
schuldeisers. 1 Dit heeft tot gevolg dat de voorrangspositie die de kredietverlenende
crediteur inneemt, een zware verantwoordelijkheid ten aanzien van het functioneren
van de onderneming en de belangen van de overige schuldeisers met zich brengt.
Slechts dan is de erkenning van generieke zekerheden ten opzichte van de overige
schuldeisers gerechtvaardigd. Deze insteek komt mijns inziens zowel tegemoet
aan het belang van de kredietverlener en zijn behoefte aan een generiek zekerheden,
als aan de belangen van de overige schuldeisers die de negatieve gevolgen van
een dergelijk zekerheidsrecht ondervinden.

2          De visie van Gilmore

De door mij gekozen insteek is in belangrijke mate geYnspireerd door de visie van
Gilmore. Grant Gilmore is een gezaghebbend Amerikaans jurist, onder andere
op het terrein van de zekerheidsrechten. Hij was lid van de commissie die onder
leiding van Karl Llewellyn verantwoordelijk was voor de totstandkoming van art.
9 UCC:  Met de invoering van art. 9 UCC werd beoogd zekerheidstelling op ruime

1 Met betrekking tot bezitloze zekerheidsrechten, zo ook Snijders 1970, p. 37-38. Zie in dezelfde
zin Knippenberg 1994, p. 1979 en Finch 2002, p. 459. Zie ook Beekhuis 1959, p  67 die wijst op
het feit dat het onder omstandigheden een zorg is voor de gesecureerde crediteur of de door hem
in ruil voor zekerheidstelling verschafte middelen worden aangewend in het belang van de overige
schuldeisers.

2          White en Summers  1995, p. 2.

137



Hoofdstuk 6

schaal mogelijk te maken: Edn van de belangrijkste gevolgen van de invoering

van art. 9 UCC was de erkenning van de floating lien,hetgenerieke zekerheidsrecht
dat vrijwel het gehele vermogen van de onderneming op het verhaalsmoment
toedeelt aan de gesecureerde crediteur.4 De belangrijkste kenmerken ervan zijn
dat het rust op after-acquired property en dat de zekerheidsgever vrij is over de
bezwaarde goederen te beschikken en daarover geen verantwoording hoeft af te
leggen aan de zekerheidsnemer. S De reden dat de opstellers van art. 9 UCC een

generiek zekerheidsrecht hebben mogelijk gemaakt is niet zozeer de 'positive
excellence' van een dergelijk zekerheidsrecht, maar meer de erkenning van een
' faitaccompli'.6 Dit betekent volgens hen dat het generieke zekerheidsrecht erkent
en gefaciliteerd moet worden en 'then cut down to size in situations where its
unlimited and unrestricted application might lead to undesirable or onjust results'.7

Gilmore was bij dit proces nauw betrokken.
In 1980 kijkt Gilmore terug op de totstandkoming van de art. 9 UCC in zijn

artikel in Georgia Law Review: 'The good faith purchase idea and the Uniform
Commercial Code: Confessions of a repentant draftsman'. Een belangrijk deel
van deze confessions ziet op de sterke positie van de door een generiek zekerheids-
recht gesecureerde crediteur. In het genoemde artikel lijkt Gilmore terug te komen

op de keuzes die bij de totstandkoming van art. 9 UCC gemaakt zijn en die hebben
geleid tot de zeer sterke positie van de gesecureerde crediteur.

Voor een goed begrip van de visie van Gilmore is het nodig eerst enige
aandacht te besteden aan de ontwikkelingen op dit terrein v66r de invoering van

de UCC en met name de uitspraak inzake Benedict v. Ratner.

2.1 De regel uit Benedict v. Ratner

Voor common law rechters geldt dat zij vijandig staan ten opzichte van bezitloze
zekerheidsrechten in het algemeen en zekerheidsrechten die rusten op toekonistige
goederen en vrijwel het gehele vermogen van de debiteur omvatten in het
bijzonder: De rechters oordeelden reeds lang voor de invoering van art. 9 UCC
negatiefover het met zekerheidsrechten belasten van het ondernemingsvermogen -

3       Zie de toelichting bij § 9-101 UCC (oud).
4       Zie hierover Gilmore 1965, p 359-365, Schwartz 1981, p. 4-6, Struycken 1997, p. 142
5       Zie met name § 9-204 en § 9-205 UCC. Zie voor een korte beschrijving hiervan hoot'dstuk I
6       Gilmore 1965, p. 360. Ook Struycken 1997, p. 142 verwijst naar het realisme dat de achtergrond

vormt van de totstandkoming van art. 9 UCC.
7       Gilmore 1965, p. 360. Ook Finch 2002, p. 4871ijkt dit standpunt te huldigen.
8      Zie hierover Woodward 1997, p. 1516 e.v. Zie met betrekking tot de situatie in het Verenigd

Koninknjk Goode 1996, p. 195. Goode spreekt over 'the common law objection to non-possesory
security interests in movable property'. In equity was het vestigen van bezitloze zekerheidsrechten
wei mogelijk. Het is dan ook in equity dat de voor het handelsverkeer van grootbelang zijndefloating
charge werd ontwikkeld. Zie over deze ontwikkeling Pennington 1960. Zie ook Struycken 1998.
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zowel bestaande als toekomstige goederen - terwijl dat vermogen wel onder de
debiteur blijft en deze vrij is daarover te beschikken. Zij waren geneigd aan
dergelijke constructies het label fraud te verbinden: De achterliggende reden
hiervan was dat de scheiding van ownership enpossession tot gevolg zou kunnen
hebben dat bij schuldeisers van de zekerheidsgever de schijn van kredietwaardig-
heid kan worden gewekt. 10 De praktijk reageerde hierop doorhet ontwikkelen van
filing systems zodat - althans in theorie - crediteuren engoodfaithpurchasers zich
van zekerheidsrechten op de hoogte kunnen stellen." De gevolgen van uitgebreide
zekerheidsrechten voor de overige schuldeisers in verband met de uitholling van
het verhaalsvermogen speelden geen rol. De redenen hiervoor waren het nog
onderontwikkelde eigendomsbegrip - toekonistige goederen en ook vorderingen
werden nog niet gezien als het onderwerp van eigendom - en de'very cumbersome
nature of secured lending'.12 Als gevolg hiervan  was  er  ook  voor de overige
schuldeisers verhaalsvermogen beschikbaar.

Ook in Verenigde Staten ontwikkelde het kredietwezen zich en kregen
ondernemingen steeds meer de behoefte aan vreemd vermogen. Gedurende deze
periode werd op steeds grotere schaal gebruik gemaakt van gesecureerd krediet.
Aan het begin van deze ontwikkelingen staat het oordeel van het Amerikaanse
Supreme Court inzake Benedict v. Ratner(1925).13 Ratnerleent 30.000 dollaraan
Hub Carpet Company en laat zich ter securering van deze vordering en eventuele
toekomstige vorderingen alle bestaande en toekomstige vorderingenvanHub Carpet
Company overdragen. Hub Carpet Company geeft Ratner iedere maand een
overzicht van de uitstaande vorderingen. Het totaal aan vorderingen fluctueert
tussen de 90.000 en 120.000 dollar. De zekerheidstelling wordt niet aan de
betreffende debiteuren medegedeeld en Hub Carpet Companyblijftde vorderingen
innen engebruikt deopbrengsten ervan naareigeninzicht. Opeen gegevenmoment
raakt Ratner op de hoogte van de financiele moeilijkheden van Hub Carp et
Company en eist dat de opbrengst van de inning van de vorderingen aan hem

9         In de Anglo-Amerikaanse literatuur wordt in dit verband vaak gewezen op het oordeel in Twyne's
Case (1602), 3 Co Rep 8Ob. De rechter oordeelde dat een 'secret transfer' een zeersterke aan wijzing
is dat sprake is van fraudjegens derde-verkrijgers en derde-schuldeisers, zie Gilmore 1965, p. 24,
Goode 1995, p. 645

10     Gilmore 1965, p. 40.
11 Zie Woodward 1997, p. 1516. Zieook dedoorGilmorebeschreven ontwikkeling van zekerheidsrech-

ten in de Verenigde Staten in de periode voor de ontwikkeling van art. 9 UCC. In het Verenigd
Koninkrijk verdwijntde vijandigheid ten aanzien van bezitloze zekerheidsrechten oproerende zaken
enigszins met de invoering van de Bills of Sales Act in 1854 op grond waarvan inschrijving in een
openbaar register was vereist. De ontwikkeling van bezitloze zekerheidsrechten vond echter vooral
plaats door equity rechters, Goode 1996, p.  195. Zie hoofdstuk 1  voor een korte beschrijving van
de ontwikkeling van generieke zekerheidsrechten en hoofdstuk 4 voor een beschrijving van de
filingsystemen.

12        Woodward  1997, p.  1517.
13    268 U.S. 353, 45 S.Ct. 566, 68 L.Ed. 991 (1925). Aan deze uitspraak wordt in vrijwel alle

handboeken aandacht besteed.
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toekomt. Enkele dagen later raakt de onderneming in faillissement. Benedict wordt

aangewezen als receiver. Aan de rechter wordt de vraag voorgelegd of sprake is
van een geldige transactie. Volgens het recht van de staat New York is dat
inderdaad het geval. Met betrekking tot wat wij noemen roerende zaken is volgens
dat recht openbaarheid vereist volgens de doctrine of reputed or ostensible
ownership.Dit geldt echter slechts voor roerende zaken en er is volgens de rechter
geen reden zulks ook van toepassing te achten op vorderingen. Het Supreme Court
oordeelt anders. Justice Brandeis stelt dat volgens het recht van New York een
transfer  ofproperty waarbij de vervreemder in staat blijft./br his own use over

de betreffende goederen of over de opbrengsten (proceeds) ervan te beschikken,

fraudulent in law is en dus void. De zekerheidstelling wasfraudulent in de ogen

van Brandeis vanwege het feit dat sprake was van 'reservation of dominion
inconsistent with the effective disposition of title and creation of a lien'.

Ten tijde van het oordeel van het Supreme Court was financiering in
combinatie met een zekerheidsrecht op vorderingen waarvan geen mededeling
werd gedaan uitzonderlijk. 14 Enige tientallen jaren later werd op grote schaal

gebruik gemaakt van gesecureerde financiering en van stille zekerheidsrechten

op vorderingen. Om aan de eis van Be,zedict te voldoen - 'dominion and control'
overhet zekerheidsobject - was het noodzakelijk de opbrengsten van de vorderingen
aan de zekerheidsnemer ter beschikking te stellen en dat deze strikt toezag op de
inning van de vorderingen door de zekerheidsgever. 15 De zekerheidsnemer kon
de opbrengsten vervolgens wel weer doorsluizen naarde zekerheidsgever. Al snel
werd de regel uit Benedict v. Ratner beschouwd als een regel die van invloed is
op het hele spectrum van secured transactions:6 Gesecureerde schuldeisers zochten
hun toevlucht tot allerhande constructies om te bewerkstelligen dat zij dominion
andcontroloverhet zekerheidsobject uitoefenden, zonder dat zulks de bedrij fsvoe-
ring van de zekerheidsgever zou stilleggen.17 Zij waren als gevolg hiervan nauw

betrokken bij de gang van zakenbij de zekerheidsgever-'policing o fthe debtor's
affairs'. l 8

14    Gilmore 1965, p. 259 en Gilmore 1981,p. 622.
15     Gilmore 1965, p. 260 en Gilmore 1981, p. 622-623. Zie hierover ook de officiele toelichting bi.1

§ 9-205 UCC en, iets uitgebreider, bij §9-205 UCC (oud).
16     Gilmore 1965, p. 261-265. in de 'case law' in de periode voor 1950 werd de regel steeds minder

strikt gehanteerd. Zie over deze ontwikkeling Gilmore 1965, p 265-286.
17     Vgl. Goode 1996, p. 196. Zie ook Gilmore 1965,p. 354.
18     Gilmore 1965. p. 355.
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2.2 Gilmore over deverantwoordelijkheidvan de gesecureerde kredietverle-

ner

Gilmore duidt de werking van de regel uitBenedict v. Ratner als volgt."Dewijze
waarop de praktijk uitleg gaf aan deze regel zorgde er, in combinatie met de
koppeling van de omvang van het krediet aan de actuele omvang van de
vorderingen, voor dat de zekerheidsnemer een zeer goed beeld had van de gang
van zaken bij de zekerheidsgever en diens financiele toestand. De zekerheidsnemer
nam daardoor kennis van de 'symptoms ofthe fatal plunge towards bankruptcy'.
Hij zal naar aanleiding hien'an maatregelen hebben genomen. Wanneer hij van
mening was dat de onderneming nog te redden is zal hij, wellicht in samenspraak
met de overige schuldeisers, hebben getracht de onderneming er weer bovenop
te helpen. In andere gevallen zal hij het krediet hebben opgezegd, hetgeen
doorgaans het faillissement van de onderneming wegens gebrek aan werkkapitaal
tot gevolg zal hebben gehad. De belangen van de overige schuldeisers lopen parallel
met die van de gesecureerde schuldeiser en dus profiteerden zij van het feit dat
de laatste optreedt als'theirpoliceman'. Met de invoering van de UCC is een einde
gekomen aan de regel uitBenedict v. Ramer. In § 9-205 worden zekerheidsrechten
waarbij de zekerheidsgever vrij is over de verbonden goederen te beschikken,
zonderdaarover verantwoording afte leggen aan de zekerheidsnemer, uitdrukkelijk
erkend. De kredietverleningspraktijk zoals die als gevolg van Benedict v. Ratner
in eerste instantie ontstond heeft desondanks standgehouden en is volgens Gilmore
later verheven tot 'a matter of sound business (or banking) judgment'.20 Het
monitoren door de bank van de onderneming is, zo bleek in hoofdstuk 5, ook in
het Nederlandse systeem een belangrijk onderdeel van het proces van bancaire
kredietverlening.

Deze analyse van Benedict v. Ratner vloeit voort uit de blik van een 'legal
realist'. Het Amerikaanse legal realism kende zijn bloeitijd in de jaren '20 en '30
van de twintigste eeuw.2 1 Justice Oliver Wendell Holmes wordt gezien als de
grondlegger van deze stroming.22 Een belangrijk kenmerk is dat de wettelijke regel

of uitspraak van de rechter op zichzelf niet van groot belang wordt geacht, het
gaat erom wat het effect hiervan is en waarom dit effect al dan niet moet worden

19     Gilmore 1965, p. 265.
20       Gilmore 1965, p. 261. Zie ook p. 286. Zie hierover Woodward 1997, p.  1518.
21         Zie over de plaats van het /egal realism in de Amerikaanse rechtsontwikkeling uitgebreid Horwitz

1992, hoofdstuk 6 en 7 en ook Duxbury 1998, p. 66.
22        Horwitz 1992, p. 110 en hoofdstuk 4 overdeplaats van Holmes in de Amerikaanse rechtsontwikke-

ling. Met name zijn 'The path of the law' uit 1897, verschenen in Harvard Law Review, wordt van
groot belang geacht.
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nagestreefd.23 De sociale en economische gevolgen van een bepaalde regel of

uitspraak zijn dus van groot belang. De nadruk wordt niet gelegd op wat de rechter
precies zegt - een analyse die heeft geleid tot de ontwikkeling vanfiling systems -
maar op de boodschap die besloten ligt in hetgeen de rechter 'doet'.24 Gilmore

lijkt te suggereren dat de boodschap die besloten ligt in de gevolgen - distributional
consequences -van Benedict v. Ratiterisdatde gesecureerde kredietverlener dicht
op de huid van de kredietnemer moet zitten en naar aanleiding van door hem aldus

verkregen informatie mede in het belang van de overige schuldeisers zal en moet
handelen.25 Dit lijkt dan de tegenprestatie voor de negatieve gevolgen die de overige
schuldeisers als gevolg van de zekerheidstelling ondervinden. 26

Deze analyse lijkt de basis te vormen voor Gilmore's latere 'confessions of
a repentant draftsman'. Zoals ik hiervoor reeds opmerkte was Gilmore 66n van
de juristen die aan de basis stonden van de totstandkoming van de UCC en van

ontwikkeling van defloatinglien. De erkenning hiervan betekende de afschaffing
van de regel uit Benedict v. Ratner  Met name § 9-205 UCC is in dit kader
relevant.28 Dit artikel bepaalt uitdrukkelijk het feit dat in geval van bezitloze
zekerheid de zekerheidsgever geheel vrij is met betrekking tot het onderpand en

daarover geen verantwoording hoeft af te leggen aan de zekerheidsnemer, niet

aan een geldig zekerheidsrecht in de weg staat. Dit betekent dat na invoering van
de UCC voor de gesecureerde schuldeiser geen noodzaak meerbestaat de debiteur

te monitoren. Hij kan het monitoren 'straffeloos' achterwege laten. Dat Gilmore
ten aanzien van deze stap 'berouw' toont, blijkt reeds uit zijn omschrijving van
de 'art. 9 floating lien' in genoemd artikel: 'under which the secured party can

23      Vgl. Gilmore 1981, p. 615 volgens wie het kenmerk van de 'legal realists' is 'that legal rules have
little orno predictive value and that what the courts do is infinitely more important than what the
courts say'

24 Vgl. Woodward 1997, p. 1516. Indetoelichtingbij § 9-205(oud) -zie hierna - wordt opgemerkt
dat 'The requirement of "policing" is the substance of the Benedict rule'.

25       Woodward is met Gilmore van mening dat in het oordeel van Jusitice Brandeis een bepaaldepolicy
besloten ligt, inhoudende dat 'secured lending required limits', Woodward 1997, p. 1518-1519.

26 Ook Woodward lijkt te suggereren datde gesccureerde kredietverlener in ruil voor zijn riante positie
een soort van 'tegenprestatie' moet verrichten, Woodward  1997. p. 1527-1528 voetnoot 85,

27 Zie Gilmore 1965, p. 358-359. Gilmore merkt op: 'Benedict is dead and Ratner is king' en even
later. '(. .) everything (...) can be swept up into one big security interest under one big security
agreement'. Een ander belangrijke stap in de ontwikkeling van de floating lien washet mogelijk
maken het bij voorbaat vestigen van zekerheidsrechten op toekomstige goederen (after-acquired
property, ·ne §9-204 UCC)), vgl. Gilmore 1965, p. 359.

28      § 9-205 UCC Iuidt: A security interest isnot invalid or fraudulent against creditors solely because

1) the debtor has the right or ability to A use, commingle or dispose of all or part of the collateral,
including returned or repossessed goods B collect, compromise, enforce or otherwise deal with
collateral C accept the return of collateral or make repossessions D use, commingle or dispose of

proceeds or
2) the secured party fails to require the debtor to account for proceeds or replace collateral.
In de toelichting hierbij, en bij § 9-205 (oud). wordt uitdrukkelijk gesteld datafstand wordt genomen
van de regel uit Benedict v. Ratner.
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lock up all the property that his debtor now owns or even will acquire, sit back
329and do nothing until bankruptcy day, and then (...) walk off with everything.

Vervolgens stelt Gilmore dat hij en zijn collega's bij de ontwikkeling van
art. 9 UCC over het hoofd hebben gezien dat de gesecureerde kredietverlener geen
' ignorant stranger' is.30 Hij is in staat inzicht te verkrijgen in de kredietnemer, hij
onderhoudt een hechte en langdurige relatie met hem en kan van de kredietnemer
verwachten dat deze over zijn doen en laten rekenschap aan hem aflegt. Gilmore
verbindt hieraan de conclusie dat de kredietverlener dus niet 'as a matter of law'
moet worden afgeschermd van het aan kredietverlening verbonden risico: omdat
hij de beschikking heeft over veel informatie, op de kredietnemer kan toezien en
invloed uitoefenen moet hij worden aangemoedigd dat ook te doen en worden
gestraft wanneer hij zulks nalaat: 1 Volgens Gilmore kan een les worden geleerd
uit de oude jurisprudentie met betrekking tot de rechten van de gesecureerde
kredietverlener ten aanzien van after-acquired propertyt' does it make any sense
to award everything to a securedparty who stands idly by while a doomed enterprise
goes down the slippery slope into bankruptcy? ,32

Deze benadering is naar mijn mening zeer vnichtbaar. De positie van de
gesecureerde kredietverlener - doorgaans de huisbank - is sterk en heeft op het
eerste gezicht slechts nadelige gevolgen voor de overige schuldeisers. Wanneer
de gesecureerde kredietverlener gehouden is zijn informatie over en invloed op
de debiteur aan te wenden in het belang van de overige schuldeisers (monitoring),
rechtvaardigt dat de negatieve gevolgen van de zekerheidstelling voor de
verhaalspositie van de overige schuldeisers. Alvorens dit verder uit te werken (zie
par. 4) besteed ik aandacht aan de vraag ofen zo ja, in hoeverre de verantwoorde-
lijkheid van de gesecureerde crediteur in hetNederlandse recht nu al een rol speelt.
De analyse van zowel de jurisprudentie van de Hoge Raad over het wekken van
een schijn van kredietwaardigheid (par. 3.1) als de discussie met betrekking tot
kredietopzegging (par. 3.2)laat zien dat er inderdaad aanknopingspunten zijn voor
het aannemen van een bepaalde verantwoordelijkheid van de gesecureerde
kredietverlener.

29     Gilmore 1981, p. 625. In 1965 merkt hij reeds op dat in de toekomst zou kunnen blijken dat de
opstellers van art. 9 UCC meer aandacht hadden moeten besteden aan het behouden van depraktijk
zoals die was ontstaan naar aanleiding van Benedict v. Ratner, Gilmore 1965, p. 364.

30     Gilmore 1981, p. 628.
31   Gilmore 1981,p 627
32     Gilmore 1981, p. 627.
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3                 Kredietverlening en verantwoordelijkheid in het Nederlandse recht

3.1 De jurisprudentie van  de  Hoge Raad

3.1.1 Inleiding

De verantwoordelijkheid van de gesecureerde schuldeiser kwam - zijdelings - aan
de orde in de arresten Erba (20 maart 1959, NJ 1959,581), Osby (25 september
1981, NJ 1982,443) en Hurks/SOBI (21 december 2001, JOR 2002, 38). Deze
arresten worden in de literatuur vrij klakkeloos geplaatst in het kader van de
doorbraak van aansprakelijkheid en onder de noemer van de schijn van kredietwaar-
digheid gebracht.33 De jurisprudentie over het wekken van de schijn van
kredietwaardigheid kan in twee categorieen worden verdeeld.34 In de eerste

categorie van gevallen is het wekken van de schijn van kredietwaardigheid evident

aanwezig. Er is sprake van bepaalde gedragingen door een derde waardoor bij
schuldeisers van de onderneming de indruk wordt gewekt dat hun vorderingen
zullen worden voldaan. Deze gedragingen kunnen zijn een door de moedermaat-

schappij aan leveranciers van de dochtermaatschappij gestuurde brie f o f door de
bank verstrekte kredietwaardigheidsinformatie.35 In deze categorie gaat het niet
om het door de bank verleende krediet en haar sterke (verhaals)positie, maar om
door haar gedane verklaringen en eventuele andere gedragingen. Deze categorie
laat ik in het navolgende buiten beschouwing. Bij de tweede categorie is de

handeling als gevolg waarvan bij schuldeisers de indruk wordt gewekt dat zij met
een kredietwaardige wederpartij van doen hebben niet zo duidelijk aanwezig. In
deze gevallen gaat het wel om kredietverlening gecombineerd met ruime

zekerheidstelling. De arresten Erba, Osby en Hurks/SOBI worden doorgaans in
deze categorie geplaatst.

3.1.2 Erba en Osby

De aan de arresten ten grondslag liggende casus zijn in grote lijnen vergelijkbaar.
In beide gevallen is sprake van een debiteur in ernstige financiele moeilijkheden.
De financier gaat over tot uitbreiding danwel continuering van de kredietverlening

33 Zie bijvoorbeeld Lennarts 1999, p. 226 en Van Koppen  1998, p. 27.
34 Van Koppen 1998 , p. 27-28. Ik sluit me aan bij het onderscheid in twee categoriean dat hij in de

voetnoten 61 en 62 maakt.
35      HR 13 september 1985, NJ 1987,98 (Albada Jelgersma I), HR 10 december 1993, NJ 1994,667

(Van ittersum/Rabobank), Hof Amsterdam 6 juni  1996, NJ 1998,653, Hof's-Hertogenbosch 22
december 1993, NJ 1994,668 (CLBN/Van Tuyl). Het arrest Albada Jelgersma wordt ook weI onder
de noemer 'het voortzetten van een verliesgevende dochter' gebracht, vgl. Schoonbrood-Wessels
1996, p. 4 en Lennarts 1999, p. 187. Zieook HR 18 november 1994, NJ 1995, 170(1\IBM/Securicor).
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in ruil voor generieke zekerheidstelling. Kort daarna gaat de debiteur failliet en
spreken de onbetaald gebleven schuldeisers de financier aan op grond van
onrechtmatige daad.

In het Erba-arrest oordeelt de Hoge Raad 'dat de wijze waarop en de mate
waarin een credietgever zich goederen tot zekerheid doet overdragen, gelet op
de verdere omstandigheden van het geval (...) beschouwd in onderling verband
en samenhang, kunnen meebrengen, dat de credietgever, zo hij al niet de gegeven
crediettransactie zelve had behoren na te laten, dan toch daarna bij de uitvoering
daarvan met de belangen van derden in zekere mate zal moeten rekening houden
of doen houden, en, zo hij dit nalaat, onder omstandigheden op grond daarvan
uit onrechtmatige daadjegens hen aansprakelijk zal kunnen zijn'. De Hoge Raad
gaat vervolgens in op de relevante omstandigheden. Hij stelt dat wanneer de bank
overgaat tot kredietcontinuering terwijl de onderneming vrijwel al haarbestaande
en toekomstige activa aan haar tot zekerheid verbindt en zij heeft moeten voorzien
dat bij stopzetting van het krediet de nieuwe leveranciers zouden wordenbenadeeld
wegens gebrek aan verhaal, de bank zorg moet dragen voor de belangen van die
nieuwe leveranciers. Dit kan zij doen door te bewerkstelligen dat de debiteur in
de gelegenheid is de leveranciers te voldoen, danwel door de geleverde goederen
terug tegeven. Wanneerde bank zulks nalaat is dat onrechtmatigjegens denieuwe
leveranciers. Volgens de Hoge Raad neemt dit niet weg dat leveranciers in deze
wel een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid hebben. Een rol speelt ook
dat de bank in het onderhavige geval ten koste van de leveranciers wordt voldaan.
De Hoge Raad rept in zijn oordeel meerdere malen overhet feit dat de leveranciers
op de uiterlijke kredietwaardigheid van de onderneming zijn afgegaan. Als zij
hadden geweten hoe de zaken er in werkelijkheid voor zouden staan, zouden zij
geen krediet hebben verleend aan de onderneming en was hun vordering niet
ontstaan.

Ook in de aan het Osby-arrest ten grondslag liggende casus was sprake van
kredietverlening36 in combinatie met een generieke zekerheidstelling. De
zekerheidstelling vindt plaats in 1968 en gaat samen met een aanzienlijke
uitbreiding van het krediet in de periode daarna. Osby verkeert dan al in ernstige
financiele moeilijkheden en gaat uiteindelijk in 1970 failliet. Het belangrijkste
verschil met Erba is dat de kredietverlener geen bank is, maar de moedermaatschap-
pij van de failliete onderneming. In een concernstructuur is het gebruikelijk dat
de bank slechts krediet verleent aan de moeder, die vervolgens het krediet weer
'doorleent' aan de dochtermaatschappijen.37 In dit opzicht is de moedermaatschappij

36          De fi nanciering van Osby geschiedde door een door de moedermaatschappij gegarandeerd bankkrediet
en door een rekening-courantverhouding tussen Osby en de moedermaatschappij. De moeder is
dus de belangrijkste financier van Osby en in die zin vergelijkbaar met de huisbank.

37     Winter 1992, p. 39-40.
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in zekere zin vergelijkbaar niet de huisbank. Dit element komt vooral tot uiting
in de vereiste wetenschap.38 De Hoge Raad overweegt dat met name sprake kan

zijn van onrechtmatig handelen 'indien de moeder een zodanig inzicht in en

zeggenschap over het beleid van de dochter heeft dat zij, gelet op de omvang van
haar vorderingen en het verloop van zaken in het bedrij f van de dochter, ten tijde
van de gedragingen als voormeld wist of behoorde te voorzien dat nieuwe
schuldeisers zouden worden benadeeld bij gebrek aan verhaal, en desalniettemin

nalaat zorg te dragen dat die schuldeisers worden voldaan'. De moeder kan, zeker

wanneersprake is van een hechte concernstructuur, wellicht eerderdan een andere

crediteur op de hoogte zijn van de financiele moeilijkheden van haar dochter.
Deze jurisprudentie wordt als gezegd doorgaans geplaatst onder de noemer

'schijn van kredietwaardigheid'.39 De nadruk wordt gelegd op het feit dat door
het handelen van de kredietverlener - het verlenen van krediet in combinatie met

generieke zekerheidstelling wanneer de onderneming reeds in financiele

moeilijkheden verkeert en niet meer te redden is - de indruk ontstaat dat er sprake
is van een kredietwaardige onderneming. De waarheid is echter dat zonder het
krediet de onderneming waarschijnlijk niet zou voortbestaan. Wanneerhet krediet
niet zou zijn verleend, zouden de vorderingen van de nieuwe schuldeisers niet

zijn ontstaan en zouden deze schuldeisers ook geen schade hebben geleden. De
nonii die geldt is dus in de eerste plaats dat de financier het krediet achterwege
moet laten o f, in de tweede plaats, de nodige zorg moetbetrachten met betrekking
tot de belangen van nieuwe schuldeisers door hen bijvoorbeeld op de hoogte te

stellen van de financiele moeilijkheden of door te bewerkstelligen dat de
onderneming de vorderingen voldoet. Wanneer de financier deze normen niet in

acht neemt, is liu aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de onderneming

nieuwe verplichtingen aangaat. Voor aansprakelijkheid is wel vereist dat de
financier wist o fbehoorde te weten dat schuldeisers zouden worden benadeeld. 40

38 Vgl. Lennarts 1999, p. 227. Zieook Schoonbrood-Wessels 1993,p. 900 en 1996, p. 5, Van Koppen

1998, p. 54 en de noot van Maeijer onder het Osby-arrest.
39 Van Koppen 1998, p. 29. Zie ook Lennarts 1999, p. 226, Deterink en Prinsen 1996, p. 155, Verstijlen

1998,p. 56, Michiels van Kessenich-Hoogendam 1987, p. 31-31. Anders Bakkerus 2000, p. 176-183

die met mij van mening is dat in feite sprake is van een paulianeuze handeling van de bank en dat
de omschrijving 'gewekte schijn van kredietwaardigheid' slechts verwarring schept. Het feit dat
leveranciers afgaan op cert eventuele schijn van kredietwaardigheid is volgens slechts de aanleiding
voor de ontstane verhaalsbenadeling. Die benadeling is volgens Bakkerus niet hieraan te wijten,
maaraan de versterking van de verhaalspositie van de bank. Hij beperkt zich in zijn analyse overigens
tot het Erba-arrest.

40 Zie hierover Lennarts 1999, p. 226-227, Van Koppen 1998, p. 46-47
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3.1.3 SOBI/HurksAE

In de casus die aan dit arrest ten grondslag lag, ontstaat de sterke positie van de
financier reeds voordat de onderneming in financiele moeilijkheden geraakt. Er
is dus geen sprake van dat op het moment van het ontstaan van de sterke positie,
de financier reeds wist ofbehoorde te weten dat de nieuwe schuldeisers niet zullen
worden voldaan. Toch neemt de Hoge Raad ook hier aan dat de gesecureerde
kredietverlener - in casu de moeder - een zorgplicht heeft ten aanzien van nieuwe
schuldeisers. Deze zorgplicht geldt vanafhet moment dat zij wist ofbehoorde te
weten dat nieuwe schuldeisers zouden worden benadeeld doordat hun vorderingen
niet worden voldaan en er ook overigens geen verhaalsmogelijkheden zijn.

De casus die aan dit arrest ten grondslag lag komt heel in het kort op het
volgende neer. HBA is een volle dochteronderneming van Hurks Bouwgroep B.V.
Tussen HBA en de Bouwgroep bestaat een rekening-courantverhouding. De bank
verleent via de Bouwgroep krediet aan de hele groep. In dat kader geldt een compte
jointovereenkomst. De activa van HBA zijn aan de bank tot zekerheid overgedra-
gen. In het voorjaar van 1984 komt HBA in ernstige financiele problemen. In
oktober  1984 gaat HBA failliet.  In de tussentijd laat de moeder zich een bedrag
vanf 500.000 overmaken  voor een schuld  aan  de bank waarvoor  zij  zelf ook
aansprakelijk is. De onbetaald gebleven schuldeisers spreken via SOBI onder
andere42 de Bouwgroep aan op grond van onrechtmatige daad. Het verwijt is dat
Bouwgroep had moeten verhinderen dat nog nieuwe vorderingen zouden ontstaan
terwijl zij wist dat deze vorderingen niet zouden worden voldaan en HBA ook
overigens geen verhaal zou bieden. Door zulks niet te doen zou zij de schijn hebben
gewekt dat de schuldeisers met een kredietwaardige wederpartij te maken hebben.
Het oordeel van de Hoge Raad komt er uiteindelijk op neer dat de moedermaat-
schappij onvoldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomenjegens de schuldeisers
van de dochter. De moeder heeft zich onvoldoende laten informeren over de
financiele toestand van de dochter ( zie vooral r.0.5.3.3) en heeft verzuimd om
vanaf het moment dat het haar voorzienbaar had moeten zijn - indien zij wel
voldoende financieel toezicht zou hebben gehouden - dat de dochterhaar schulden
niet meer kon voldoen, adequate maatregelen te nemen om het ontstaan van
(verdere) schade bij de crediteuren te voorkomen (zie vooral r.0. 5.3.8).43

41        Ik ga hier niet in op de andere belangrijke rechtsvraag die in dit arrest werd beantwoord, namelijk
of de curator exclusief bevoegd is een vordering wegens benadeling van schuldeisers in te stellen.
Zie hierover de bespreking van het arrest van Van Koppen in TvI 2002, p. 173-180 en de noot van
Raaijmakers in in Ars Aequi 2003, p. 105-111. Dit arrest volgt op HR 13 januari  1995, NJ  1995,
482. Zie hierover en over het hieraan ten grondslag liggende arrest van het Hof's-Hertogenbosch
d.d. 30 juni 1993 Van Koppen 1998, p. 61-63, Lennarts 1999, p. 192-198.

42     Ik ga niet in op de vordering die is ingesteld tegen Hurks in prive.
43     Ik ontleen deze omschrijving aan Van Veen 2002, p. 182.
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Uit dit oordeel blijkt in de eerste plaats dat de moedermaatschappij verplicht
is tot het houden van adequaat financieel toezicht op haar dochter, in ieder geval

wanneer sprake is van een nauwe verwevenheid tussen moeder en dochter en
financiele afhankelijkheid van de dochter.44 Dit heeft tot gevolg dat een moeder-
maatschappij zich niet aan aansprakelijkheid kan onttrekken door te stellen dat

zij onvoldoende inzicht had in haar dochter en dat zij dus niet op de hoogte was
en kon zijn van de financiele moeilijkheden. Het tweede element is naar mijn

mening vergelijkbaar met het oordeel van de Hoge Raad in Erba en in Osby zoals
ik dat hiervoor uiteenzette.45 Vanafeenbepaaldmoment weetde moedermaatschap-

pij, of behoort zij te weten, dat nieuwe schuldeisers zullen worden benadeeld

wegens gebrek aan verhaal. De moedermaatschappij is gehouden zich de belangen
van deze schuldeisers aan te trekken, op straffe van aansprakelijkheid.46 Dit zou

zij volgens het Hof kunnen doen door de kredietverlening stop te zetten en zo het

einde van de onderneming in te roepen, het faillissement aanvragen of het

voorkomen dat de onderneming nieuwe verplichtingen aangaat.

3.J.4 Conclusie

In de analyse van deze arresten wordt, zoals ik reeds opmerkte, doorgaans de nadruk

gelegd op het feit dat het aan het handelen (of nalaten) van de kredietverlenende
bank of moedermaatschappij te wijten is dat schuldeisers schade leiden doordat

zij hebben gecontracteerd met een wederpartij die kredietwaardig leek, maar dat
achteraf niet bleek te zijn. Uit deze arresten blijkt naar mijn mening echter ook

dat op een financier die goed-geYnformeerd is en een bepaalde invloed heeft en

ook behoort te hebben op de gang van zaken bij de onderneming, een bepaalde

verantwoordelijkheid rust met betrekking tot de belangen van de schuldeisers van

die onderneming. De arresten zijn, hoewel de Hoge Raad zich daarover niet

expliciet uitlaat, zeer wei te plaatsen in de sleutel van de verantwoordelijkheid
van de gesecureerde kredietverlener.

44      Zie over reikwijdte van deze zorgplicht Van Veen 2002, p. 182 en, naar aanleiding van het arrest
uit 1993, Lennarts 1993, p, 195.

45      Ook Van Koppen ziet deze parallel. Hijbehandelthet arrestuit 1993,netals Osby, onder het kopje
'Het wekken van een schijn van kredietwaardigheid'. Lennarts behandelt dit arrest echter onder
het kopje 'het voortzetten van verliesgevende activiteiten'. Naar mijn mening heeft hetonderscheid
dat Lennarts, en ook Schoonbrood-Wessels 1996, p. 6, aanbrengt weinigonderscheidend vermogen.
Wanneer de moeder bijdraagt aan het voortzetten van verliesgevende activiteiten door de dochter
kan hierdoorbij nieuwe schuldeisers de schijn worden gewekt dat de dochter een kredietwaardige
wederpartij is. Deze indeling brengt ons naar mijn mening niet veel verder.

46       Het feit datde moederzich in de periode voor het faillissement een bepaald bedrag heeft laten betalen
in verband met een schuld waarvoor zil in het kader van de concern Financiering Jegens de bank

aansprakelijk is wordt door Hof genoemd als edn van de omstandigheden die bij het aannemen
van een zorgplicht jegens de schuldeisers een rol spelen, maar komt in het oordeel van de Hoge
Raad niet terug.

148



Generieke zekerheden en de bescherming van schuldeisers

In Erba was het de bank die, naast het feit dat zij zich als gevolg van
uitgebreide zekerheidstelling en dus ten koste van de verhaalsbelangen van de

overige schuldeisers een zo riant mogelijke verhaalspositie had verschaft, het lot
van de onderneming in handen had. Het voortbestaan van de laatste was geheel
afhankelijk van de continuering van de kredietverlening. Bovendien was de bank
volledige op de hoogte van de (financiele) toestand van de onderneming. In Osby
en Sobi/Hurks bevond de moedermaatschappij zich in een vergelijkbare positie.
De bijzondere positie van de moedermaatschappij werd met name gegrond op het
concernverband en de financiele afhankelijkheid van de dochter. Het maakt naar
mijn mening weinig verschil o f het inzicht in en de invloed op de onderneming
voortvloeit uit het concernverband of uit andere omstandigheden zoals het feit
dat sprake is van financiering door een huisbank. De Hoge Raad was in alle drie
gevallen van oordeel datdeze feitelijke omstandigheden een bijzondere verantwoor-
delijkheid voor de nieuwe schuldeisers van de onderneming tot gevolg hebben.
De financier moet zich hun belangen aantrekken en voorkomen dat de vorderingen
van deze schuldeisers ontstaan, danwel bewerkstelligen dat deze vorderingen
worden voldaan. Dit maakt naarmijn mening duidelijk dat de sterke verhaalspositie
van de financier van een onderneming in combinatie met het feit dat hij toegang
heeft tot in formatie over de onderneming en bovendien invloed heeft op haar beleid,
een bepaalde verantwoordelijkheid tot gevolg heeft. Niet van belang is op welk
tijdstip deze positie ontstaat,17, of als gevolg van welke omstandigheden. In de
hiervoorbesprokenjurisprudentie staat de verantwoordelijkheid voor de belangen
van nieuwe schuldeisers centraal. In paragraaf4 zal blijken dat de verantwoordelijk-
heid van de gesecureerde kredietverlener zich uitstrekt tot de belangen van alle
medeschuldeisers.

Een belangrijke vraag die in de jurisprudentie van de Hoge Raad niet aan
de orde komt is in hoeverre de bank verplicht is tot het houden van actief financieel
toezicht. Een dergelijke verplichting is doorde Hoge Raad in Sobi/Hurks op grond
van het concernverband wel voor de moedermaatschappij aangenomen. Bartman
spreekt in dit verband overde moeder die tot'supervising director' van haar dochter
wordt verklaard en kan worden aangesproken indien zij niet tijdig de financiele
moeilijkheden van de dochter onderkent en ingrijpt.48 Naar mijn mening geldt de
verplichting tot het houden van financieel toezicht ook voor bank die als gevolg
van de vestiging van generieke zekerheden een algemene voorrangspositie inneemt.
Ik ga in paragraaf 4  in op de grondslag en inhoud hiervan.

47        In dearresten Erbaen Osby lijkt het van belang tezijn datpas wanneerde onderneming in financiele
moeilijkheden is, de sterke verhaalspositie van de bank danwel de moeder ontstaat. Sobi/Hurks
bevestigt mijn mening dat voor de aanwezigheid van de zorgplicht niet van belang is wanneerdeze
posilie ontstaat. Van belang is slechts dat hiJ er is.

48      Bartman in zijn noot onder het arrest, JOR 2003, p. 351-353, zie met name p. 352.
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3.2 Kredietopzegging en de verantwoordelijkheid van de bank

Ook in verband met de opzegging van het krediet door de bank is in de lagere
rechtspraak en de literatuur wel een bijzondere verantwoordelijkheid van de bank
aangenomen. Aangezien het voortbestaan van de onderneming in grote mate
afhankelijk is van het voortduren van het door de bank verleende krediet, is de
kredietopzegging door de bank een directe bedreiging voor de continuiteit van
de onderneming.49 In dit kader is met name de opzegging door de bank van het
rekening-courantkrediet van belang. Dit krediet is cruciaal voor het functioneren
van de onderneming en dus van belang voor de financiele afhankelijkheid van
de onderneming. De rekening-courantverhouding is typerend voor financiering
dooreenhuisbank.So Een rekening-courantkredietkan doorgaans doorbeide partijen
te allen tijde worden opgezegd:' Uit de rechtspraak blijkt echter dat de dagelijkse

opzegbaarheid niet zo absoluut geldt als de meeste kredietovereenkomsten willen
doen geloven.

Eind jaren
'
80/begin jaren  '90  is de vraag naar de rechtmatigheid van een

kredietopzegging regelmatig aan de lagere rechter voorgelegd :2 Uit deze
rechtspraakblijktdat de rechter doorgaans een zorgvuldige afweging maakt tussen
het belang van de bank en het belang van de client.53 De bank is gebaat bij
opzegging omdat het risico verbonden aan kredietverlening voor de specifieke
client voor haar te groot wordt. De client is gebaat bij doorfinanciering, althans
vooreen korte termijn, vanwege het feit dat bij onmiddellijke stopzetting hetbedrij f
zeer waarschijnlijk failliet gaat. Bij deze belangenafweging spelen de duur van
de relatie tussen bank en client en de waarde van de zekerheden in verhouding
tot het krediet veelal een doorslaggevende rol.54 Wanneer partijen reeds lange tijd
zaken met elkaar doen en de bank gezien de executiewaarde van de zekerheden

weinig risico loopt, oordeelt de rechter in veel gevallen dat de bank gedurende
een korte periode moet doorfinancieren om zo de client de kans te geven nieuwe
financieringsbronnen aan te boren. In veel gevallen is aan de opzegging een periode
vooraf gegaan waarin de kredietlimiet langdurig is overschreden. Van belang is
dan o f de bank de client heeft gewaarschuwd alvorens tot opzegging over te gaan.
Wanneer de bank voldoende heeft gewaarschuwden de client een redelijke termijn

49     Zie in dit verband ook Vos 2003, p, 113.
50 Zie hoofdstuk 5 par. 3.4.
51 Vgl. Hoffen Spigt 1992, p. 22.
52       Zie voor een bespreking van deze jurisprudentie o.a. Hoff en Spigt 1992, p. 22-26, Verdaas 1998,

p. 26-29, Van Rijswijk 1996, p. 143-155, Bakkerus 2000, p. 143-156 en Vos 2003, p. 112-118.
53     Verdaas, 1998, p. 30. Zie over deze belangenafweging Bakkerus 2000, p. 148-156.
54        Pres. Rb. Amsterdam, 22 oktober 1991, KG 1991, 371, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 december 1983,

KG 1984,27, Pres. Rb. Middelburg, 15 juni 9183, KG 1983,214, Pres. Rb. Groningen, 19 april
1989, KG 1989, 294, Pres. Rb. Zwolle, 19 juni 1987, KG 1987,333, Pres. Rb. 's-Hertogenbosch,
7 april 1993, KG 1993, 287.
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heeft gegeven om orde op zaken te stellen, oordeelt de rechter dat de opzegging
rechtmatig is geweest.55 Wanneer de bank overschrijding van de kredietlimiet
langdurig tolereert, is het mogelijk dat bij de client de verwachting wordt gewekt
dat zij niet tot opzegging van het krediet zal overgaan. Het is afhankelijk van de

overige omstandigheden zoals hierboven geschetst ofdeze verwachtingen in rechte
worden beschermd. 56 Wanneerblijkt dat kredietopzegging gezien de omstandighe-
den van het geval niet aanvaardbaar is, wordt deze doorgaans geconverteerd in
een opzegging met een redelijke opzegtermijn.51 De duur van deze termijn varieert
van een aantal weken tot drie maanden. Het feit dat de onderneming in financieel
opzicht afhankelijk is van de bank lijkt ook met betrekking tot de kredietopzegging
te leiden tot een bijzondere verantwoordelijkheid. De bank moet ingeval van
kredietopzegging in beginsel zodanig handelen dat de continuTteit van de
onderneming niet in gevaarkomt. Deze verplichting vloeit gezien dejurisprudentie
direct voort uit de onderlinge verhouding tussen bank en financier. Dit neemt niet
weg dat een dergelijke verplichting niet slechts in het belang van de onderneming
is, maar ook in dat van de overige schuldeisers, werknemers en andere belangheb-
benden.

In het kader van de voorstellen met betrekking tot het invoeren van een
doorfinancieringsplicht wordt deze verantwoordelijkheid breder getrokken.58 In
die voorstellen wordt de bank op grond van het algemeen belang verplicht om in
bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden door te financieren.
Met name met betrekking tot levensvatbare ondernemingen die in financiele
moeilijkheden geraken, kan kredietopzegging in strijd met maatschappelijke
belangen zijn. Het stopzetten van het bankkrediet is, naast de personeelsproblema-

55     Pres. Rb. Haarlem, 20 oktober 1987, KG 1987, 505. Pres Rb. Roermond, 31 januari  1992, KG
1992,91. In beide gevallen was overigens wel van belang dat de gevestigde zekerheden de bank
onvoldoende dekking boden. Zie over de besluitvorming bij de bank en het tijdig waarschuwen
ook Pres. Rb. Rotterdam, 5 december 1 986, KG 1987,671 en Pres. Rb Groningen 19 april  1989,
KG 1989, 294, Pres. Rb. Amsterdam 12 oktober 1984, KG 1984,283, Pres. Rb. Arnhem 22 oktober
1985, KG 1985,357.

56 Een verwachting alleen wordt niet beschermd, Pres. Rb Amsterdam, 22 augustus 1986, KG 1 986,
450.

57 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 december 1983, KG 1984, 27, Pres. Rb. Zwolle, 19
juni 1987, KG 1987,333, Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 7 april 1993, KG 1993,287.

58       Zie het Rapport van de Commissieteradvisering omtrenteventuele herziening van de Faillissements-
wet (Commissie Mijnssen) uit 1989 en de brief van toenmalig Staatssecretaris van Justitie Kosto
aan de Tweede Kamer waarin hij reageertopde hetrapport van Commissie Mijnssen en onderandere
wetgeving met betrekking tot verplichte doorlevering en doorfinanciering aankondigt (23 400 VI,
nr. 36, brief van 27 april  1994). Tot uitvoering van deze voorstellen is het nooit gekomen. Ook
in het MDW-rapport wordt ingegaan op een de doorfinancieringsplicht, p. 41-42. De commissie
zietgeen noodzaak vooreen dergelijkeverplichting. Zij stelt vooraan te sluiten bij de kredietopzeg-
gingbuiten faillissement. Dit houdt in datderechterbij hetbehandelen van de aanvraagtot verlening
van de surstance ook de termijn die de financier bij een eventuele opzegging van het krediet heeft
gehanteerd, beoordeelt en eventueel omzet in een langere termijn. Zie hierover Verdaas 2002 (Tvl),
P. 91
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tiek en de uitzonderingspositie van de preferente schuldeisers, een belangrijke
oorzaak voor het feit dat reorganisaties in sursdance veelal mislukken en eindigen
in een faillissement. In dit verband zou een doorfinancieringsplicht van belang
zijn. Deze plicht is, behalve op de vergaande gevolgen van een kredietopzegging,
gegrondvest op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank:9 De

belangrijkste bezwaren die hiertegen worden geuit zijn het gevaar voor aansprake-
lijkheid wegens het wekken van een schijn van kredietwaardigheid, het feit dat
een dergelijke verplichting in strijd zou zijn met het beginsel van de contractvrijheid
en het feit dat zulks een contraproductieve werking zou hebben op de kredietverle-

ning.
60

Het meest recente pleidooi voorhet invoeren van een doorfinancieringsplicht
is afkomstig van Vos in zijn dissertatie over kredietopvraging en insolventierisico.
Vos constateert dat het wel of niet verlenen van krediet geheel ter discretie staat

van de bank. Ondernemingen zijn vaak volledig aangewezen op hun huisbank.
De vergaande machtsconcentraties in het bankwezen maken het doorgaans
onniogelijk voor een onderneming in financiele moeilijkheden om van bank te
wisselen. Volgens Vos is de exclusieve positie die de kredietverlenende bank
inneemt reden om de verantwoordelijkheid voor de continuering van de kredietver-
lening bij de bank te leggen, ook als het minder goed gaat met de onderneming. 61

Hij legt in zijn redenering de nadruk op de bescherming van de kredietnemer die
in een afhankelijke positie ten opzichte van de kredietverlenende bank verkeert.
Een dergelijke verantwoordelijkheid is natuurlijk ook in het belang van de andere

belanghebbenden. De bank moet volgens Vos doorfinancieren zolang dat
bedrijfseconomisch verantwoord is.62 In dit kader moet er naar zijn mening

onafhankelijk onderzoek plaatsvinden naar de overlevingskansen van de
ondememing.63 Hierbij is in ieder geval van belang dat de waarde van de aanwezige
zekerheden en het bij aanvang van de kredietverlening aanwezige aanvaardbaar
geachte kredietrisico en de toename daarvan worden vastgesteld.

Het voorgaande laat zien dat het feit dat de onderneming in financieel opzicht
afhankelijk is van de bank, tot gevolg heeft dat de bank het door haar verleende
krediet niet 'zomaar' mag opzeggen. De gedachte leeft dat de bank in dit kader,

59       Vgl. het Rapport van de Commissie M ijnssen. p. 129. De Commissie wijst op de 'maatschappeluke
functie en de verantwoordelijkheid die deze sector in het bedrijfsleven en de nationale economie
heeft' als Edn van de aspecten diehet invoeren van doorfinancieringsplicht rechtvaardigt. Ook Van
Erp 2000, p. 38 I wijst hierop

60 Zie hierover Vos 2003, p. 354-362. Zie over de inbreuk op de contractvrijheid Bakkerus 2000,
p. 139 onder verwijzing naar Verdaas 1999, p. 184-185  Zie ook Winter 1998, p 98-99.

61        Vos 2003, p  77  Zie ookp. 72-74. Ook Van Erp 2000 constateert de maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid van debank indeze. Hij gaatechterminderverinhet verbinden vanconsequentieshieraan
Van Erp is van meningdat het proces van kredietopzegging moet voldoen aan de bestuursrechtelijke
beginselen van een behoorlijke besluitvorming.

62      Zie over de vraag onder welke omstandigheden hiervan sprake is hoofdstuk 7 van zijn dissertatie
63     Vos 2003, p. 393.
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vanwege haar rol met betrekking tot het financieren van ondernemingen, een
bepaalde verantwoordelijkheid toekomt die ziet op de continurteit van door haar
gefinancierde ondememingen. De verantwoordelijkheid moet naar mijn mening
niet beperkt worden tot het opzeggen van krediet. Zij houdt, zo blijkt in paragraaf
4, in het door mij voorgestelde systeem meer in.

4 Grondslagen inhoud vande verantwoordelijkheid van degesecu-
reerde kredietverlener

4.1 Grondslag

Ik begon dit hoofdstuk met de stelling dat op de gesecureerde kredietverlener een
zware verantwoordelijkheid rust ten aanzien van het functioneren van de
onderneming en de belangen van de overige schuldeisers. Alvorens dit nader uit
te werken, merk ik op dat generieke zekerheden doorgaans zijn gekoppeld aan
de financiering van (vrijwel) de gehele onderneming. Dit maakt dat de kredietverle-
ner waar het om gaat doorgaans de huisbank is. Een belangrijk kenmerk van een
dergelijke kredietverleningsrelatie is dat de financier voorziet in de voor de
bedrij fsvoering belangrijkste vorm van financiering, het rekening-courant krediet.
In concernverhoudingen is de kredietverlening soms zo ingericht dat de moeder-
maatschappij optreedt als een soort huisbank van de groepsmaatschappijen.64 In
een dergelijk geval is de moeder vaak de houder van het generieke zekerheidsrecht.
Een andere variant doet zich voor bij grotere ondernemingen die worden
gefinancierd door verschillende banken die zich hebben verenigd in een consortium.
Dan is sprake van een gezamenlijke gerechtigdheid tot het generieke zekerheids-
recht en dus ook van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het navolgende
ga ik ervan uit dat de huisbank de houder is van het generieke zekerheidsrecht.

De verantwoordelijkheid van de gesecureerde kredietverlener vindt, gezien
het voorgaande, haar grondslag in verschillende, samenhangende factoren. 65

In de eerste plaats is van belang de voorrangspositie die de gesecureerde
crediteur inneemt en de gevolgen daarvan voor de verhaalspositie van de overige
schuldeisers. Gewaarborgd moet worden dat de positieve gevolgen die voor de
overige schuldeisers aan zekerheidstelling zijn verbonden ook daadwerkelijk
worden gerealiseerd.66 Deze positieve gevolgen zijn, zo bleek in hoofdstuk 5

64   Zie over deze vorm van concernfinanciering - de geconsolideerde kredietverlening aan de
moedermaatschappij - Winter  1992, p. 39-40. Overigens  is  het ook mogelijk  dat een andere
groepsmaatschappij de rol van interne bank inneemt.

65 Zie vooreen meerabstracte analyse van degrondslag van zorgplichten tussen schuldeisers onderling
hoofdstuk 3, par. 6.

66      Zo ook, met betrekking tot bezitloze zekerheidsrechten Beekhuis 1959, p. 67, Stein 1959, p. 183
en Snijders 1970, p. 37-38. Zie ook Knippenberg 1994, p. 1979 en Finch 2002, p. 459.
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gelegen in het aan de zekerheidstelling gekoppelde krediet en de monitoringactivi-
teiten van de bank. Beide elementen kunnen een positieve invloed hebben op het
functioneren van de onderneming, hetgeen in het belang van de overige schuldeisers
is.67 Om in dit verband daadwerkelijk van een rechtvaardiging van de negatieve
gevolgen van zekerheidstelling voor de overige schuldeisers te kunnen spreken,
is het zaak dat de bank een zware verantwoordelijkheid toekomt dat zowel het
krediet als de monitoringactiviteiten worden aangewend in het belang van de
overige schuldeisers. Het kan naar mijn mening niet zo zijn dat de gesecureerde
schuldeiser na het verlenen van het krediet achterover kan leunen en, wanneer

het misgaat met de debiteur, alle nog aanwezige waarde naar zich toe trekken terwijl
de overige schuldeisers met lege handen achterblijven. De zekerheidstelling mag
niet tot gevolg hebben dat de kredietverlener stil blijft zitten in de wetenschap dat
hij als gevolg van de zekerheidstelling weinig o fniets te vrezen heeft ingeval van
insolventie van de debiteur.68 Het formaliseren van de monitorende rol van de bank
vervult op deze manier een functie bij het 'prikkelen' van de bank haar kennis

en invloed optimaal aan te wenden en zo te voorkomen dat gezonde ondernemingen
verloren gaan en te bevorderen dat niet-levensvatbare ondernemingen tijdig stoppen
en verdere schade bij schuldeisers wordt voorkomen. De 'tegenprestatie' die de
bank voor haar voorrangspositie moet verrichten zijn de monitoringactiviteiten.
De voordelen die hier voor de overige schuldeisers aan verbonden zijn compenseren
de nadelige gevolgen die zij van de zekerheidstelling ondervinden.

Ten tweede speeltde financiele afhankelijkheid van de ondernemingeen rol.
De huisbank heeft het lot van de onderneming in handen. Wanneer zij het krediet

opzegt betekent dit in een groot deel van de gevallen het einde van de
ondememing.69 Deze verstrekkende gevolgen maken dat de bankjegens de andere

belanghebbenden bij de continuiteit van de onderneming ten aanzien daarvan een

bepaalde verantwoordelijkheid heeft.
Tot slot is van belang dat de bank in staat is aan de verantwoordelijkheid

uitvoering te geven. De relatie tussen de bank en haar kredietnemer is zodanig
dat zij informatie heeft over en invloed heeft op de gang van zaken bij de
onderneming en dus zeer goed in staat is tot monitoring.70 De hele kredietorganisatie
is crop ingericht een zo goed mogelijk en voortdurend inzicht te hebben in de
financiele toestand van de kredietnemers.7' Een goed voorbeeld in dit kader is de

67    Mokal 2002, p. 721.
68     Ook de UNCITRAL working group wijst op dit gevaar. A/CN.9/512, p. 12.
69     Zie par. 3.2 en ook hoofdstuk 5 par. 3.4.
70 Hudson 1995. p. 51 heefthetover'the bank's role as a principal whistleblower'. Zie overdesterke

in formatiepositie van de huisbank en de invloed die zij op de onderneming heeftpar. 3.4 van hoofstuk
5. Dit blijkt boven uit het onderzoek naar de werkwijze van dc afdelingen bijzonder beheer van
drie Nederlandse banken, Van Amsterdam 2004, p 198-202.

71      Zie par. 3.3 van hoofdstuk 5.
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afdeling bijzonder beheer waar ondernemingen in financiele moeilijkheden zeer

intensiefworden begeleid. Het feit dat de bank deze bijzondere positie inneemt
betekent naar mijn mening dat zij ook verplicht is de mogelijkheden die uit deze
positie voortvloeien, aan te wenden.71 Deze sterke positie bergt wel het gevaar
in zich dat de bank haar informatievoorsprong en invloed slechts aanwendt in haar
eigen belang. Hier ga ik nader op in bij de behandeling van de inhoud van de
verantwoordelijkheid van de bank.

4.2 Inhoud

De verantwoordelijkheid van de bank zietop de continuneit van de onderneming.
De bank is gehouden haar sterke informatiepositie en de invioed die zij op de
onderneming heeft - dus haar monitoringactiviteiten - in te zetten met het oog op
de continuiteit van de onderneming en dus ook met het oog op de belangen van
de overige schuldeisers. Slechts dan is de voorrangspositie die zij inneemt als
gevolg van de generieke zekerheidstelling gerechtvaardigd en mag zij zich daarop
beroepen. Deze verantwoordelijkheid geldt jegens alle schuldeisers.

Dit betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor de continurteit van de
ondernemingbij de bank ligt. De onderneming isdaar zel fverantwoordelijk voor.
De verantwoordelijkheid van de bank ziet op de mogelijkhedendiehaarbijzondere
positie in dit kader biedt, namelijk het inzicht hebben in en bijsturen van de
onderneming. Zij is gehouden deze mogelijkheden aan te wenden en wel in het
belang van de schuldeisers. De bank heeft een inspanningsverplichting en geen
resultaatsverplichting. Zij zal achteraf inzicht moeten geven in haar handelwijze,
bijvoorbeeld door overlegging van haar dossiers, zodat vastgesteld kan worden
of zij zich afdoende van deze verplichting heeft gekweten.

Het feit dat de bank in mijn redenering een bepaalde verantwoordelijkheid
wordt toebedeeld met betrekking tot de continuiteit van ondernemingen impliceert
ook dat haar een belangrijke rol toekomt in het kader van de reorganisatie van
ondernemingen in financiele moeilijkheden. Dit betekent niet dat de bank altijd
verplicht is mee te werken aan de reorganisatie van een onderneming in financiele
moeilijkheden. Het is aan de bank zelf om vast te stellen of sprake is van een
levensvatbare onderneming. Slechts wanneer sprake is van levensvatbaarheid, kan
naar mijn mening van gehoudenheid tot reorganisatie gesproken worden. Een
dergelijke regeling hoeft niet op grote bezwaren uit de bankpraktijk te stuiten. In
het kader van herzieningsvoorstellen met betrekking tot Faillissementswet wijzen
banken steeds op het feit dat zij reeds lang verantwoordelijkheid nemen in het kader

72       Vgl. het oordeel van de Hoge Raad in Sobi/Hurks met betrekkingtot deplicht van de moedermaat-
schappij tot het houden van financieel toezicht. Zie hierover par. 3.1. Zie ook Wijmeersch 1988,
p. 8-9 naar aanieiding van een analyse van de rechtspraak in Frankrilk en Belgie.
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van de reorganisatie van ondememing.73 Zij benadrukken daarbij echter wel dat

zij daartoe slechts bereid zijn indien 'zij op basis van hun eigen deskundigheid
en hun eigen inzicht tot de overtuiging komen dat een bedrij f op langere termijn
levensvatbaarheid bezit:74 Vereist is naar mijn mening wel - gezien mijn

opmerkingen hiervoor - dat de rol van de bank in deze wordt ge formaliseerd zodat

de handelwijze van de bank inzichtelijk wordt en achterafkan worden getoetst.
75

Ik sluit me in dit opzicht aan bij Vos die stelt 'Een reorganisatieproces behoeft
institutionalisatie en moet niet ter discretie van de kredietverlenende bank worden

gelaten
i 76

De precieze uitvoering van de door mij voorgestelde regeling komt in
hoo fdstuk 7 aan de orde. Hieronder gee f ik alvast enkele algemene lijnen aan de
hand waarvan de criteria om de handelwijze van de bank aan te toetsen, zouden
kunnen worden vastgesteld

Informatievergaring en beoordeling
De vraag naar de verantwoordelijkheid van de bank is, zo bleek reeds in paragrafen
2 en 3, het meest nadrukkelijk aanwezig in de situatie dat de onderneming in
financiele moeilijkheden verkeert. Toch is er ook in de fase daarvoor sprake van
verantwoordelijkheid. De belangen van de bank en de overige schuldeisers lopen
in deze fase grotendeels parallel. Zolang de onderneming geen activiteiten ontplooit
waardoorhaarcontinuYteit bedreigd wordt, en zich ook overigens geen continutteits-

73     Zie de minderheidsnota van de banken bij het Rapport van de Commissie Mijnssen, p. 297-298
en de reactie van de NVB op het MDW-discussiememorandum, p. 11.Ook Visser 1999, p. 112-113,
Van Apeldoorn 2000, p. 9, Boot en Ligterink 2000, p 876-878. Damkot en Timmermans 2000,
p.  15 en Verdaas 2000, p. 1700 wijzen hierop. Het onderzoek van Van Amsterdam naar de werkwijze
van de a fdeling bijzonderbeheer van drie Nederlandse banken lijkt dit te bevestigen,Van Amsterdam
2004, p. 198-201 en p. 229-239.

74      Zie de minderheidsnota op p. 298. Zie ook de NVB-reactie op het MDW-discussiememorandum,
p. 11: 'Alleen op basis van "vrijwilligheid" zal de financier echt bereid zijn zijn nek uit te steken'

75     De commissie Mijnssen hanteerde in haar rapport een vergelijkbare insteek in verband met de
doorfinancieringsverplichting van debank ingeval vansurstancevandeondememing,ziep. 127.
Doorde bankpraktijk werd gesteld dat een dergelijke verplichting niet noodzakelijkwas aangezien
banken in dit kader doorgaans toch al bereid zijn tot het verstrekken en handhaven van kredieten

(ziedeminderheidsnota,p. 295 van hetrapport). Met het formaliseren vandezepraktijkzou volgens
de commissie willekeur worden voorkomen. Zie ook Meeter 1990, p  10. Vgl  ook Van Erp 2000,
p, 382 die van mening is dat gezien het maatschappelijke overwicht van banken het besluit tot
kredietopzegging moet voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijke besluitvorming zoals
die ook voor bestuursorganen gelden,

76     Vos 2003, p, 430. Vos maakt deze opmerking in het kader van zijn pleidooi voor het omvormen
van desurseance tot een 'echte' reorganisatieprocedure die zodanig wordt ingerichtdat deze tijdig

van start kan gaan. E.en van zijn voorstellen is de melding van de bank aan de rechtbank dat de
ondememing onderbegeleiding van de afdeling Bijzonder Beheer wordt geplaatst zodatde rechtbank
kan toezien op het reorganisatieproces. Zie p. 413. Zie ook de opmerking van Van Amsterdam tijdens
het NIBE-svv seminar in 2002, te kennen uit Franken 2002, p. 338, dat het feit dat uit door hem
verricht onderzoek inderdaad blijkt dat in formele reorganisaties door de bank goed verlopen, niet
wegneemt dat zij in verband met de bescherming van de belangen van derden enigerlei vorm van
extern toezicht moeten toelaten en Van Amsterdam 2004. p. 281
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bedreigende omstandigheden voordoen, voldoet de normale gang van zaken. Van
het grootste belang is in deze fase dat de bank zich inspant om voldoende inzicht
te hebben in de financitble stand van zaken bij de onderneming.77 De bank geeft
aan deze verplichting uitvoering door middel van het gangbare proces van de
bancaire monitoring van kredieten. Dit proces bestaat, zo bleek in paragraaf 3.3
van hoofdstuk 5, uit twee elementen. In de eerste plaats is er de periodieke

beoordeling en eventuele herziening van lopende kredieten door de kredietcommis-
sie. Deze commissie stelt opnieuw, aan de hand van de bancaire risicoprofielen,
het kredietrisico vast. In de tweede plaats is de monitoring door de accountmanager
van belang. Deze monitoring vindt plaats gedurende de gehele kredietrelatie. De
periodieke rapportage aan de bank speelt hierbij een belangrijke rol. De bank moet
beducht zijn op signalen die kunnen duiden op een verslechterde gang van zaken,
zoals het 'voltrekken' van de kredietlimieten, verzoeken tot het verhogen van de
kredietlimieten, het teruglopen van het betalingsverkeer over de rekening bij de
bank etc.78 Dergelijke signalen geven aanleiding tot een intensivering van het
toezicht. De huidige wijze van verpandingheeft een positieve invloed op het inzicht
van de bank in de financiele toestand van de onderneming.79 Door de periodieke
indiening van pandlijsten, met name wanneer de omvang van het rekening-
courantkrediet is gekoppeld aan de dekkingswaarde van de zekerheden, krijgt de
bank een helder inzicht in de wijze waarop de onderneming van het krediet gebruik
maakt. Met het door mij voorgestelde systeem van generieke zekerheden zou het
opmaken en indienen van pandlijsten komen te vervallen.80 Dit effect wordt in
mijn visie echter vervangen door de formalisering van de rol van de bank in verband
met het monitoren van de debiteur.

Bij de beoordeling van de financiele toestand van de onderneming mag de
bank zich niet slechts doorhaar eigen belang, en dus door haar eigen kredietrisico,
laten leiden. Het kredietrisico van de bank wordt mede bepaald door haar sterke

verhaalspositie als gevolg van de vestiging van generieke zekerheden. De overige
schuldeisers ontberen een dergelijke positie en zijn voor de voldoening van hun
vorderingen geheel aangewezen op de cashflow die de onderneming genereert
en in de toekomst zal genereren. Voorhen is van belang dat sprake is van financieel
evenwicht in die zin dat de uitgaven door ontvangsten en de aanwezige liquide

77       De bank is dus naar mijn mening, net als de moedermaatschappi.1 in het arrest Sobi/Hurks (zie par
3.1), verplicht tot het houden van financieel toezicht. Deze verplichting vindt haar grondslag in
de in par. 4.1 genoemde factoren.

78     Vgl. Vos 2003, p. 192-196 en p. 244.
79 Vgl. hiervoorpar 2 metbetrekking tothetgeen Gilmoreopmerktenaaraanleiding van hetafschaft'en

van de regel uit Benedict v. Ratner. OokVos wijstopderol vanpandlijsten in verband metbancaire
monitoring, Vos 2003, p. 425.

80 Zie hoofdstuk 7, par. 2. Dit is overigens reeds in het traditionelesysteem het geval sinds het arrest
vande Hoge Raad d.d. 20 september 2002, RvdW 2002,145 (Mulder q.q./Rabobank) hetindienen
van pandlijsten in verband met de geldigheid van het pandrecht overbodig maakte.
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middelen worden gedekt.8' De bank moet alert zijn op omstandigheden waardoor
de (toekomstige) cashflow in gevaar dreigt te komen, en dus de voldoening van

de vorderingen van de schuldeisers, ook al heeft dit wellicht niet altijd gevolgen
voor het kredietrisico van de bank. Dit past naarmijn mening binnen het bancaire

kredietwaardigheidsonderzoek. Dit is immers niet slechts gericht op de waarde
van de zekerheden ten opzichte van de omvang van het krediet, maar ook op de

vraag in hoeverre de onderneming in staat is en zal zijn om in de normale
bedrijfsuitoefening aan haar verplichtingen te voldoen.82 Hierbij is met name de
beoordeling van de toekomstige kasstromen, bijvoorbeeld aan de hand van een

liquiditeitsprognose o f andere bedrij fseconomische parameters, van belang. Dit
is een wezenlijk onderdeel van het voortdurende bancaire kredietwaardigheidson-
derzoek.83 Hierbij zou, behalve van interne bancaire modellen, gebruik kunnen
worden gemaakt van in de financieel-economische literatuur ontwikkelde modellen
waarmee aan de hand van financiele ratio's het insolventierisico van een
onderneming zou kunnen worden vastgesteld.

84

Wanneer wordt geconstateerd dat inderdaad sprake is van financiele
moeilijkheden, heeft de bank verschillende mogelijkheden. Zij kan trachten de

ondememing door intensieve begeleiding'er weerbovenop te krijgen' (herstelsce-
nario), zij kan aansturen op de doorstart van de winstgevende onderdelen van de

onderneming (doorstartscenario) en zij kan het krediet stopzetten en haar
zekerhedenuitwinnen (liquidatiescenario):S De afdelingbijzonderbeheer speelt,
zo bleek in paragraaf 3 van hoofdstuk 5, in deze fase een belangrijke rol.
Ondernemingen in financiele moeilijkheden worden door deze afdeling intensie f

begeleid. Het doel van deze begeleiding is afhankelijk van het gekozen scenario.
Een belangrijk element in de bancaire besluitvorming in deze is dat de optie
waarmee het (potentiele) verlies voor de bank zoveel mogelijk wordt beperkt, de
voorkeur verdient.86 Dit zou naar mijn mening echter niet de doorslag mogen geven.
Het gaat immers niet alleen om het verlies van de bank, maar ook om dat van haar
medeschuldeisers. Het is van belang vast te stellen wat in dit kader van de bank
verwacht mag worden. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de financiele
moeilijkheden en, daarmee samenhangend, van de vraag of sprake is van een

81     Aldus Vos 2003, p. 235-237.
82 Zie hoofdstuk 5 par. 3.3.
83 Dit blijkt uit het onderzoek van De Haas e.a. 2000, p. 36.
84       Vos 2003, p. 212-224 bespreekt een aantal van deze modellen. Hij merkt hierbij opdat deze modellen

nooitop groteschaal ingang hebben gevonden in depraktijk. Ook Van Amsterdam 2004,p 108-118
is kritisch over de voorspellende waarde van deze modellen.

85     Vos 2003, p. 200.
86     Aldus ook Vos 2003, p. 197.
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levensvatbare onderneming.87 De levensvatbaarheid van een onderneming laat
zich niet eenvoudig vaststellen aangezien uiteenlopende factoren hierop van invloed
zijn. De bank zal hier adequaat onderzoek naar moeten verrichten. Dit kan in
beginsel plaatsvinden binnen het bancaire kredietwaardigheidsonderzoek. Dit
onderzoek heeft bedrij fseconomische betekenis en dus is het in beginsel een goede
methode om te kunnen beoordelen o feen onderneming nog een gerede kans heeft
om te overleven:8 Dat komt door het prospectieve karakter van dit onderzoek,
het feit dat het primair ziet op de vraag in hoeverre de onderneming nu en in de
toekomst in staat is ofkan zijn aan haar verplichtingen te voldoen. Uit onderzoek
blijkt dat de vraag naar de levensvatbaarheid van een onderneming in financiele
moeilijkheden reeds een belangrijke plaats inneemt bij de bancaire monitoring
van kredieten. 89

Een onderneming,net overlevingskansen
Wanneer de conclusie van dit onderzoek is dat sprake is van een levensvatbare
onderneming, moet de bank haar invloed op de onderneming aanwenden om te
proberen het tij te keren. De continuYteit van de onderneming moet voorop staan.
De omstandigheden bepalen wat de juiste strategie is.90 Hierbij kan de expertise
van de afdelingbijzonderbeheereen belangrijke rol spelen.9' In hoofdstuk 5 (par.
3.3 en 3.4) bleek immers dat deze afdelingen redelijk succesvol zijn bij de stille
surstance van ondernemingen in financiele moeilijkheden. Van belang is dat
wanneer het besluit een reddingspoging te ondernemen eenmaal genomen is, de

belangen van de bank en haar medeschuldeisers in de regel gelijk lopen. Dit
betekent dat de wijze waarop de bank in dit verband opereert in de regel voldoende
tegemoet zal komen aan de belangen van de overige schuldeisers.

Bij een reddingspoging is van belang dat de leiding van de onderneming bereid
en in staat is het herstel, onderbegeleiding van de bank, doorte voeren. Aangezien
de oorzaak van de financiele moeilijkheden in veel gevallen is gelegen in falend

87      Zieoverdeoorzaken van faillissementen de CBS Faillissementsstatistick. Zieoverde factoren die
in het kader van debesluitvorming van de bank in dit verband van belangzijn Visser 1999,P. 113-
114.

88     Aldus Vos 2003, p. 205 en p. 251.
89        Zie het onderzoek van Van Amsterdam naar werkwijze van drie Nederlands banken, Van Amsterdam

2004, p. 217 e.v. Dit blijkt bovendien uit het onderzoek dat in 1999 is gedaan naar onder andere
besluitvormingsprocessen en kredietverstrekkingsrichtlijnen bij de verschillende Nederlandsebanken
De onderzoekers concludeerden dat bij de kredietbeoordeling dynamische en vooruitblikkende
elementen steeds meer gewicht krijgen ten koste van een statische momentopname, De Haas e.a.
2000, p. 30.

90      Zie voor een overzicht van saneringsmogelijkheden Van Amsterdam 2004, p. 99-101.
91     Vos 2003, p. 59-60.
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management'2, is dit een belangrijk obstakel voor succesvol herstel.93 De

mogelijkheden van de bank zijn beperkt. Zij zou in ruil voor continuering van het
krediet de vervanging van het management kunnen eisen. Een andere optie is het
aanstellen van een interim-manager om de reddingsoperatie door te voeren.
Wanneer na deze operatie het oude management weer de volledige leiding in handen
neemt bestaat het risico dat het alsnog mis gaat.94 Een andere optie is het voorstellen
van een verkoop van de onderneming, zoals een management buy-out. Het hangt
van de concrete omstandigheden af wat de juiste handelwijze is.

In het kader van de eventuele invoering van een doorfinancieringsplicht voor
de bank is door kredietverleningspraktijk met enige nadruk gewezen op de eventuele

aansprakelijkheid wegens het wekken van een schijn van kredietwaardigheid.
95

Dit gevaar is naar mijn mening gering. Wanneer de bank achteraf kan aantonen

dat zij aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, betekent dit niet slechts

dat zij zich op haar voorrangspositie mag beroepen, maar naar mijn mening ook
dat zij in beginsel aan haar zorgvuldigheidsverplichtingen jegens (nieuwe)
crediteuren heeft voldaan:6 Van belang is dat er reele overlevingskansen voor
de onderneming aanwezig waren en de bank niet slechts in haar eigen belang -
bijvoorbeeld het laten vollopen van haar zekerheden - de financiering heeft

gecontinueerd.

De rol van de overige schuldeisers
De nadruk die ik in het voorgaande heb gelegd op de verantwoordelijkheid van
de bank betekent niet dat de overige schuldeisers gevrijwaard zijn van enige
betrokkenheid bij de reorganisatie van de onderneming. Het is voorstelbaar dat
de bank sanien met de ondememing een saneringsplan opstelt waarin de
medewerking van bijvoorbeeld de handelscrediteuren noodzakelijk is. Van hen
kan bijvoorbeeld worden verwacht dat zij hun betalingstermijnen verlengen, een
betalingsregeling met betrekking tot openstaande schulden aangaan ofmeewerken
aan een akkoord:7 Ook de medewerking van andere belangrijke schuldeisers zoals

92 Van Amsterdam 2004. p. 80-82 en p. 218-220
93 Dit blijkt uit statistische onderzoek naar de invloed van de kwaliteit van het management op het

succes van de stillesursdance, Van Amsterdam 2004, p. 247-274. Zie ook Visser 1999, p. 113 en
Damkot en Timmermans 2000. p. 13. Zij wijzen op een intern onderzoek binnen de banken waaruit
zoublijken datdeoorzaak van probleemfinancieringen incirca 70-80% van degevallen kan worden
teruggevoerd op falend management. Ook economische ontwikkelingen spelen een rol. Dit is in
beginsel een externe oorzaak, hoew·el de wijze waarop de onderneming met deze ontwikkelingen
omgaat van groot belang is. Vgl. ook Finch 2002, p. 216 en Vos 2003, p. 242.

94     Vgl. Vos 2003, p. 251.
95     Zie par. 3.2.
96          Zie ook  par.  3  1.
97       Vgl. Vos 2003, p. 259. Overigens wordt totop heden zeer terughoudend omgegaan met hetopleggen

van een informeel akkoord aan onwillige crediteuren, zie hierover Van der Heijden 1994, p. 142-144,
Dirix 2002, p. 374 en HR 21 mei 1999, NJ 1999,507 (KWI/Spoelstra).
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de energieleverancier of de leverancier van grondstoffen die cruciaal zijn voor
hetproduktieproces, is van belang voor een succesvolle reorganisatie. In sommige
gevallen zal doorlevering noodzakelijk zijn.98 Om de verantwoordelijkheid van
de bank enigszins werkbaar te maken zou ik hier een medewerkingsplicht willen
aannemen. Een dergelijke plicht lijkt mij niet al te bezwaarlijk voor de betrokkenen.
Ook zij zijn immers gebaat bij een succesvolle reorganisatie van de onderneming
onder leiding van de bank.99 Wanneer van een dergelijke medewerkingsplicht geen
sprake is, of wanneer een schuldeiser hieraan niet voldoet, mag dit niet worden
toegerekend aan de bank wanneer zij overigens aan haar inspanningsverplichting
heeft voldaan.

Het stopzetten van het krediet
Wanneerniet vaststaat dat de onderneming nog overlevingskansen heeft ofwanneer
een reddingspoging vanwege andere redenen - bijvoorbeeld de onmogelijkheid
het management te vervangen - weinig kans van slagen heeft, is stopzetten van
het krediet de enige optie. In sommige gevallen zou zelfs het aanvragen van het
faillissement geboden kunnen zijn.'00 Hetzelfde geldt wanneer in eerste instantie
een reorganisatie mogelijk lijkt, maar gaandeweg toch mislukt. De bank moet in
ieder geval voorkomen dat de overige schuldeisers verder worden benadeeld,
doordat de omvang van hun vorderingen toeneemt ofnieuwe vorderingen ontstaan.
Hierbij gaat het vooral om 'nieuwe' schuldeisers. Ten aanzien van de 'oude'
schuldeisers is juist van belang dat het krediet niet te vroeg wordt stopgezet.  De
bank zal hier een evenwicht in moeten vinden. Doorslaggevend zou naar mijn
mening het onderzoek naar de overlevingskansen van de onderneming moeten
zijn. Wanneer dat op adequate wijze is verricht en de bank op basis van de
uitkomsten een inzichtelijke en gemotiveerde beslissing heeft genomen, waarbij
zij niet slechts haar eigen belang heeft laten gelden, lijkt zij aan haar inspannings-
verplichting te hebben voldaan.

98 Dit sluit aan bij de voorstellen van de Commissie Mijnssen, zie met name p. 116-121. Deze
voorstellen komen erop neer dat ingeval van surstance wederpartijen gehouden zijn hun
verplichtingen jegens de onderneming na te komen. Dit is met name van belang in geval van
duurovereenkomsten De verplichting tot nakoming geldt ook wanneer de onderneming zijn
verplichtingen jegens zijn wederpartij niet heeft nagekomen. Zie ook Meeter 1990, p. 8-9. Zie ook
art. 37b van wetsvoorstel 27 244. Het voorgestelde artikel bepaalt dat de leverancier van energie
niet bevoegd is de leveringen stop te zetten om betaling af te dwingen van een vordering die voor
faillissement is ontstaan, als die energie nodig is voor de voortzetting van de onderneming. In de
Memorie van Toelichting (27 244 nr. 3, p. 7) wordt aangekondigd dat in de tweede fase van het
MDW-traject aandacht zal worden besteed aan andere dwangcrediteuren.

99 Vgl. Meeter 2000, p. 17diein verband metde financiering vande voortzetting vandeonderneming
in de afkoelingsperiode van mening is dat van alle betrokkenen offers mogen worden verwacht
'Het gaat tenslotte om en doorfinanciering van ondernemingsactiviteiten, die bij succes leidt tot
een voor alle stakeholders profijtelijke reorganisatie van de onderneming'. Zie ook Snijders 2003,
p. 275 en p. 277,

100    Zie ook par. 3.1.2 met betrekking tot Sobi/Hurks.
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Het informeren van de overige schuldeisers
In de arresten Erba, Osby en Sobi/Hurks opperde de Hoge Raad dat de financier
aan zijn zorgplichtjegens zijn medeschuldeisers kan voldoen door hen op de hoogte
te stellen van de financiele moeilijkheden van de onderneming. In paragraa f 5 van
hoofdstuk 4 kwam ik reeds tot de conclusie dat het opleggen van een actieve
mededelingsplicht aan de bank een stap te ver lijkt te zijn. Een dergelijke

informatieplicht past bovendien niet goed in het door mij uiteengezette systeem
waarin de bank jegens de overige schuldeisers verantwoordelijk is voor het
monitoren van de onderneming. Iedere reddingspoging is bij voorbaat gedoemd
te mislukken wanneerde bank de overige schuldeisers moet waarschuwen zo gauw
zichde financiele moeilijkheden voordoen.'0' De overige schuldeisers vinden naar

mijn mening in dit soort situaties voldoende waarborg in het feit dat de bank haar
handelwijze moet laten bepalen doorhun belangen en indien mogelijk moet streven

naar continuiteit van de ondememing. De bank moet zich hierover achteraf
verantwoorden. Wanneer blijkt dat zij onvoldoende acht heeft geslagen op de
belangen van haar medeschuldeisers, bijvoorbeeld doordat zij niet tijdig het krediet
heeft stopgezet en/of het faillissement heeft aangevraagd, is zij in haar zorgplicht
tekortgeschotenen is haar voorrangspositieniet gerechtvaardigd. Op deze manier
worden de belangen van de overige schuldeisers reeds voldoende beschermd en
is voor het aannemen van een algemene mededelingsplicht geen reden. Er lijkt
mij slechts ruimte vooreen dergelijke plicht wanneer vaststaat dat de onderneming
niet levensvatbaar is. Wanneer na de vaststelling hiervan het krediet niet direct
wordt stopgezet en/of het faillissement wordt aangevraagd, moet de bank
voorkomen dat de onderneming nog nieuwe verplichtingen aangaat en, indien
tioodzakelijk, (potentiele) nieuwe schuldeisers inlichten over de gebrekkige

kredietwaardigheid van hun Illellwe wederpartij.

De verantwoordelijkheid van de bank houdt, samenvattend, dus het volgende in.
In de eerste plaats is zij gehouden de informatie te vergaren die nodig is voor de

analyse van de kredietwaardigheid van de onderneming. Deze analyse nioet niet
slechts worden gericht op de (verhaals)belangen van de bank, maar ook op die
van haar medeschuldeisers. Een belangrijke vraag is in hoeverre de onderneming
in staat is aan haar (toekomstige) verplichtingen te voldoen. Zolang geen sprake

is van continuYteitsbedreigende omstandigheden kan de bank volstaan met

informatievergaring en -beoordeling. Wanneer van dergelijke omstandigheden
wel sprake is moet een strategie worden uitgestippeld. Bij de keuze van het scenario
staat de levensvatbaarheid van de onderneming, eventueel in gewijzigde vorm,
centraal. Afhankelijk hiervan moet de bank haar invloed op de onderneming

101 Van Amsterdam 2004, p. 150.
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aanwenden en de voortzetting van de onderneming bevorderen danwel het krediet
stopzetten en eventueel het faillissement van de onderneming aanvragen. De bank
nioet zich hierover achtera f verantwoorden.

4.3 De bank als medebeleidsbepaler?

De door mij in de vorige paragraafvoorgestelde invulling van de verantwoordelijk-
heid van de bank jegens haar medeschuldeisers doet wellicht denken aan de situatie
waarin de bank zou kunnen worden aangemerkt als medebeleidsbepaler. Een bank
is medebeleidsbepaler indien zij de bestuurstaak in feite overneemt, met
terzijdestelling van het formele bestuur.'02 In de literatuur wordt gewezen op de

aansprakelijkheid van de bank wanneer zij zich als een quasi-bestuurder van de
vennootschap heeft gedragen en zich in die hoedanigheid de belangen van de
schuldeisers te weinig heeft aangetrokken.'03 Het voorbeeld dat in dit verband
doorgaans wordt aangehaald is dat van de bank die bij de kredietnemer een bepaalde
reorganisatie wil doorvoeren en in dat kader een interim-manager aanstelt.'04 Dan
neemt de bank inderdaad de verantwoordelijkheden die normaal gesproken op
het bestuur nisten en gelden ook dezelfde normen. Zo zou dan bijvoorbeeld ook
voor de bank de norm kunnen gelden dat zij niet zodanig mag handelen dat
vorderingen op de onderneming ontstaan, terwijl zij weet ofbehoort te weten dat
de onderneming niet in staat zal zijn deze vordering te voldoen.'05 Deze aansprake-

lijkheid is gebaseerd op art. 6:162 BW. Op grond van art. 2:138/248 lid 7 BW
zijn ook feitelijk beleidsbepalers ingeval van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk
voor het tekort in faillissement, indien dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke
oorzaak voor het faillissement was.

De verantwoordelijkheid die naarmijn mening op de gesecureerde kredietver-
lener - de huisbank - rust, is echter van geheel andere aard. Zij vloeit voort uit de
positie die de bank ten opzichte van onderneming en ten opzichte van haar
medeschuldeisers inneemt en is niet afgeleid van wat geldt voor bestuurders van
de onderneming. De bank stelt in de regel niet het formele bestuur terzijde om
de bestuurstaak over te nemen. De bank oefent invloed uit, maar het bestuurblijft
uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor haar handelwijze. Wanneer achteraf kan
worden vastgesteld dat de bank aan haar inspanningsverplichtingen jegens haar
medeschuldeisers heeft voldaan en blijkt dat de door haar genomen beslissingen
steunen op adequaat onderzoek en voorzien zijn van een deugdelijke argumentatie,

102 Asser-Maeijer III nr. 338.

103    Aldus ook Bakkerus 2000, p. 282. Zie ook Winter 1992, p. 276.
104 Zie Bakkerus 2000, p. 119.
105 De Hoge Raad oordeelde aldus met betrekking tot een bestuurder in HR 6 oktober 1989, NJ 1990,

286 (Beklamel). Zie met betrekking tot deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid ook HR 15
januari 1993, NJ 1993, 301 (JMG/Henkel) en HR 10 juni 1994, NJ 1994, 766 (Romme/Bakker).

163



Hoofdstuk 6

komt het mij voor dat in beginsel geen plaats is voor een vordering op basis van

schending van de normen die gelden voor bestuurders en feitelijk beleidsbepalers.
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HOOFDSTUK 7

Uitvoering en consequenties

1           Inleiding

Edn van de belangrijkste conclusies tot zover is dat het goederenrecht de vestiging
van generieke zekerheidsrechten zoveel mogelijk moet faciliteren en dat op de
houder van dit zekerheidsrecht - de bank of, ingeval van een concemstructuur,
soms de moedermaatschappij - een bijzondere verantwoordelijkheid rust met
betrekking tot de belangen van de overige schuldeisers. Het geldende Nederlandse
systeem voorziet niet als zodanig in een generiek zekerheidsrecht. Door de
combinatie van een pandrecht op alle bestaande en toekomstige voorraden en andere
roerende zaken, een pandrecht op alle bestaande en toekomstige vorderingen en
eventueel een hypotheek op de onroerende zaken weet de praktijk wordt het
gewenste resultaat bereikt. De uitdrukkelijke goedkeuring van deze praktijk zou
voldoende kunnen zijn om de erkenning van generieke zekerheden in ons recht
te bewerkstelligen. De verantwoordelijkheid van de bank zou geconcretiseerd
kunnen worden via de weg van de onrechtmatige daad. Wanneer de bank niet aan
haar verplichtingen in deze voldoet, zou dat grond zijn voor aansprakelijkheid
jegens de overige schuldeisers. Deze wijze van uitvoering is een stap op de goede
weg, maar heeft naar mijn mening nog enkele belangrijke tekortkomingen. Er is
geen sprake van een volledige facilitering van generieke zekerheden (zie paragraaf
2). Bovendien is geen sprake van een koppeling van de voorrangspositie van de
gesecureerde crediteur aan zijn verantwoordelijkheid jegens zijn medeschuldeisers.
De toetsing van de handelwijze van de bank is afhankelijk van de vraag of een
vordering uit hoofde van onrechtmatige daad wordt ingesteld. Er vindt derhalve
geen structurele controle van de handelwijze van de bank aan de hand van de door
mij in hoo fdstuk 6, paragraaf4.2 genoemde criteria plaats. Dit is naar mijn mening
onwenselijk. De verantwoordelijkheid van de houder van het generieke zekerheids-
recht is immers de rechtvaardiging voor zijn voorrangspositie ten opzicht van zijn
medeschuldeisers. De gedachte dat de bank verantwoording moet afteggen over
haar handelwijze komt onvoldoende tot uitdrukking. Het feit dat de toetsing van
de handelwijze van de bank niet volgens een vast stramien geschiedt betekent
onzekerheid over de vraag ofde toetsing uberhaupt plaatsvindt en wat de uitkomst
ervan zal zijn. Deze onzekerheid lijkt mij niet wenselijk. In het kredietverkeer is
zekerheid over de uiteindelijke verhaalspositie immers van het grootste belang.
In dit hoofdstuk ga ik in op de vraag hoe de erkenning van generieke zekerheden
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en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid van de gesecureerde crediteur
iii ons recht handen en voeten kan worden gegeven.

2           De juridische vormgeving van generieke zekerheden

2.1 Twee mogelijkheden

Het uitgangspunt is dat het recht aan het vestigen van generieke zekerheen zo min

mogelijk beperkingen moet stellen. De onderneming moet de waarde van de

aanwezige activa kunnen aanwenden in het kader van het verkrijgen van krediet.
Goode formuleerde een aantal karakteristieken waaraan een zekerheidsrecht moet
voldoen om dit doel te kunnen bereiken':
1.     De feitelijke macht over de verbonden goederen moet bij de onderneming

blijven zodat haar activiteiten doorgang kunnen vinden;
2.       Het zekerheidsrecht moet kunnen rusten op onlichamelijke bestanddelen van

het ondernemingsvermogen zoals vorderingen en rechten van intellectuele

eigendom:
3.        Het zekerheidsrecht moet zich kunnen uitstrekken tot toekomstige goederen;

4.     Met een globale omschrijving van de goederen waarop het zekerheidsrecht
rust moet kunnen worden volstaan;

5.        Het zekerheidsrecht moet kunnen worden gevestigd ter securering van zowel
bestaande als toekomstige vorderingen;

6.    De zekerheidsgever moet vrij zijn om in de normale uitoefening van zijn
bedrij f over de verbonden goederen te blij ven beschikken;

7.       Het zekerhedenrecht nioet zodanig zijn ingericht dat de gesecureerde crediteur

geen financieringsmonopolie verwerft en dus moeten andere financiers die

de aankoop van een bepaald goed financieren voorrang hebben.
In het navolgende onderzoek ik hoe aan de volledige erkenning van generieke
zekerheden in ons recht uitvoering kan worden gegeven. Ik beperk me in deze
paragraaf tot zekerheidsrechten op roerende goederen. Op de hypotheek ga ik in
paragraaf 2.3 nader in. Hierbij zijn met name de eerste zes karakteristieken van
Goode van belang. Op nummer zeven ga ik in hoofdstuk 8 uitgebreid in.

In de eerste plaats is het mogelijk het generieke zekerheidsrecht als een
afzonderlijk zekerheidsrecht in ons systeem op te nemen. Hiermee bedoel ik dat
in de wet een bepaling wordt opgenomen waarin staat dat een debiteur met ziln
crediteur overeen kan komen dat aan de laatste een generieke voorrangspositie

1 Goode 1996, p. 194. Zie hieroverook Struycken 1998, p 435.Deze karakteristieken zijn terug te
vinden in de door LINCITRAL geformuleerde 'key objectives foran efficient secured transactions
regime ', A/CN.9/WG.VI/WP.2. en in de 'core principles for a secured transactions regime' van
de EBRD
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toekomt ten aanzien van in het vermogen van de debiteur aanwezige activa. Hiermee
wordt het systeem dat berust op de gelijkstelling van het vestigen van zekerheids-
rechten met een goederenrechtelijke beschikkingshandeling verlaten. Dit sluit naar
mijn mening goed aan bij de aard van het generieke zekerheidsrecht. Het vestigen
van cell generiek zekerheidsrecht heeft weinig meer van doen met een goederen-
rechtelijke beschikkingshandeling. Het is veel meer een afspraak tussen debiteur
en crediteur die ook geldt jegens de overige schuldeisers. Het lijkt mij dan ook
niet zinvol de vestiging van dergelijk zekerheidsrecht vorm te geven volgens het
stramien van art. 3:84 BW. Met name de eis van beschikkingsbevoegdheid levert
gekunstelde constructies op. Een generiek zekerheidsrecht komt immers per
definitie te rusten op goederen die op het moment van vestiging nog toekomstige
zijn, namelijk de goederen die zich op het verhaalsmoment in het vermogen van
de schuldenaar zullen bevinden. De debiteur is vrij om over de goederen die in
de periode voor het verhaalsmoment zijn vermogen passeren, in de nonnale
uitoefening van zijn bedrij f te beschikken. Dit houdt in dat hij de goederen over
kan dragen aan derden. Het is slechts mogelijk op deze goederen zekerheidsrechten
te vestigen met inachtneming van de voorrang van de huisbank. In dit opzicht geldt
net als in het geldende systeem de prioriteitsregel.2 Dit zekerheidsrecht wordt
gevestigd door de overeenkomst tussen de debiteur en zijn huisbank. Deze
overeenkonist zou naarmijn mening niet meer hoeven bevatten dan dat een generiek
zekerheidsrecht wordt gevestigd en vermelding van de categorieen goederen waar
het zekerheidsrecht op rust. Ook ten aanzien van de gesecureerde vorderingen kan
met een globale omschrijving worden volstaan. De wettelijke regeling van het
generieke zekerheidsrecht zou moeten worden opgenomen in een afzonderlijke
afdeling in titel 9 van boek 3 BW. Voorzover daarvan in deze afdeling niet wordt
afgeweken, gelden voor het generieke zekerheidsrecht dezelfde regels als voor
hetpandrecht(afdeling 2). Zo moeten in geval vanuitwinning vanhet zekerheids-
recht de artt. 3:248 e.v. BW in acht genomen worden. In titel 10 zouden art. 3:278
en art. 3:279 BW het generieke zekerheidsrecht moeten vermelden. Hetgenerieke
zekerheidsrecht moet mijns inziens dezelfde rang hebben als het pandrecht, met
dien verstande dat tussen deze twee zekerheidsrechten de prioriteitsregel geldt.
Deze benadering sluit naarmijn mening heel goed aan bij de aard van het generieke
zekerheidsrecht. Het nadeel is echter dat een nieuw zekerheidsrecht in het leven
wordt geroepen, naast het reeds bestaande pandrecht, waardoor een gefragmenteerd
stelsel van zekerheidsrechten ontstaat waarin generieke zekerheidsrechten en
gewone zekerheidsrechten afzonderlijk zijn geregeld. De ervaringen in het Verenigd
Koninkrijk en in de Verenigde Staten voor de invoering van art. 9 UCC laten zien

2      Op de mogelijkheid om via eigendomsconstructies de voorrangspositie van de bank te omzeilen
koni ik hoofdstuk 8 terug.
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dat fragmentatie kan leiden tot afgrenzingsproblemen en tot onzekerheid over het
op een bepaalde constructie van toepassing zijnde regelcomplex:

In de tweede plaats is het mogelijk de geldende wettelijke bepalingen zodanig
te wijzigen dat de belemmeringen voor het vestigen van generieke zekerhen worden
weggenomen.4 Mijn analyse van het geldende recht - hoofdstuk 2 - laat zien dat
de karakteristieken  1,2,4,5, en 6 in ons recht reeds aanwezig zijn. In verband
met karakteristiek 3 is het schrappen van de zinsnede in art. 3:239 lid 1 BW die
het bij voorbaat vestigen van een pandrecht op vorderingen die niet rechtstreeks

voortvloeien uit een op dat moment bestaande rechtsverhouding onmogelijk maakt,
van belang: Voor het overige staat niets in de weg aan de verpanding van bestaande
en toekomstige goederen, zowel zaken als vorderingen.6 Te denken valt bovendien -

in navolging van Dalhuisen - aan het invoeren van rechtsfiguren als de algemeen-
heid van goederen, zaaksvervanging en tracing: Wanneer een algemeenheid van
goederen - bij voorbeeld 'de voorraden' - wordt verpand, vallen de vervangingsgoe-
deren automatisch onder het pandrecht. Zaaksvervanging houdt in dat het
zekerheidsrecht automatisch rust op goederen die in de plaats treden van het

oorspronkelijke goed. bijvoorbeeld door de onderneming met de verpande
voorraden gefabriceerde goederen. Erkenning van de figuur tracing houdt in dat
het zekerheidsrecht ingeval van een niet-toegestane vervreemding van verbonden
goederen automatisch komt te rusten op de geldopbrengst daarvan. Deze figuren
zouden in verband met de vormgeving van het generieke zekerheidsrecht zeker
een functie kunnen vervullen, al is de vraag wat met de invoering ervan zou worden

toegevoegd aan het huidige systeem. Het gewenste resultaat kan immers ookbereikt
worden door de ons reeds lang bekende figuur van de verpanding bij voorbaat.

Hierbij geldt wet dat het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid op het moment
dat de toekomstige goederen in het vermogen van de zekerheidsgever vallen in
de weg kan staan aan het bereiken van het gewenste resultaat.8 Aldus wordt binnen

3      Zie met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk Diamond Report, p. 30-33, Goode 1996, p. 201
en McCormack 2002, p. 114 en met betrekking tot de Verenigde Staten Gilmore 1965, p. 288 en
p. 296-297.

4 Dalhuisen pleit hier in zijn preadvies voor. Hij gebruikt in plaats van generieke zekerheidsrechten
de terrn floating charge maar bedoelt daarmee hetzelide, nam€lijk een zekerheidsrecht op alles
voor alles. Dalhuisen besteedt weinig aandacht aan de vraag waarom ons recht een dergelijk
zekerheidsrecht zou moeten faciliteren, behalve dat zulks zou aansluiten bi  internationale
ontwikkelingen, Dalhuisen 2003, p. 6.

5      Ook Dalhuisen pleit hiervoor, Dalhuisen 2003, p. 83.
6         Zie mijn beschouwingen in hoofdstuk 2 pan dit boek. Anders Dalhuisen 2003, p. 83 die van mening

is dat het bepaaldheidsvereiste het vestigen van zekerheidsrechten op toekomstige goederen
bemoeilijkt. Hij gaat onterecht - zie hoofdstuk 2 - uit van een strenge invulling van hetdit vereiste.
Ditblijkt uitzijn conclusie met betrekking tot de werking van art. 3:231 BW, ziep. 18. Dalhuisen
wijst nog op het feit dat art. 35 Fw de totstandkoming van een echt generiek zekerheidsrecht
bemoeilijkt,ziep. 73-79. Hierkomikop terug in verband met de werking van generieke zekerheden
in het faillissement van de debiteur.

7      Dalhuisen 2003, p. 84 en ook p. 7-8.
8       Zie art. 23 jo. art. 35 lid 2 Fw. Zie hierover nader par. 5.
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het systeem zoals dat wij dat kennen - met de goederenrechtelijke beschikkingshan-
deling als basis en eventueel aangevuld met de genoemde figuren - bewerkstelligd
dat betrekkelijk eenvoudig een zekerheidsrecht kan worden gevestigd dat
uiteindelijk rust op de roerende zaken en vorderingen zoals die zich op het
verhaalsmoment in het vermogen van de debiteur zullen bevinden, en dat dient
ter securering van alle vorderingen van de rechthebbende crediteur. Deze
benadering sluit dicht aan bij de reeds bestaande praktijk. Bovendien wordt de
eenheid van ons systeem van zekerheidsrechten gehandhaafd.' Van een generiek
zekerheidsrecht is dan sprake indien het rust op een substantieel deel van de
(toekomstige) activa van de onderneming en een onbepaald (toekomstig)
vorderingenpakket secureert. Het zal in de regel gaan om een zekerheidsrecht dat
rust op alle bestaande en toekomstige roerende zaken en vorderingen en dat dient
ter securering van alle bestaande en toekomstige vorderingen van de rechthebbende
crediteur, uit welke hoofde ook. Hoewel ook dit systeem afgrenzingsproblemen
kent, geef ik hieraan toch de voorkeur boven het afzonderlijk regelen van het
generieke zekerheidsrecht. Het biedt de praktijk meer flexibiliteit bij het vormgeven
van zekerheidsrechten (zie paragraa f 2.2).

De vraag is ofhet noodzakelijk is aan de vestiging van generieke zekerheden
publiciteit te verbinden. Dit lijktmij gezien mijn opmerkingen in hoofdstuk 4 niet
het geval.'0 De voordelen die voorde overige schuldeisers aan een openbaar register
zijn verbonden, zijn te gering om de kosten ervan te rechtvaardigen. Bovendien
worden hun belangen in mijn systeem beschermd door de verantwoordelijkheid
van de bank ten aanzien daarvan.

2.2 Is er een alternatief?

Het accepteren en faciliteren van generiek zekerheden betekent niet dat andere
vormen van zekerheid in de ban worden gedaan. Het moet mogelijk blijven een
pandrecht te vestigen zonder de rechthebbende crediteur 'op te zadelen' met de
verantwoordelijkheid ten aanzien van de continuYteit van de onderneming. Dit geldt
in de eerste plaats voor objectfinanciering. Dit onderwerp komt uitgebreid aan
de orde in hoofdstuk 8 en laat ik hier verder rusten. Het gaat derhalve om krediet
dat in meer algemene zin bestemd is voor de bedrijfsvoering van de debiteur. In
het kader van de financiering van MKB-onderneming zal het overigens zelden
voorkomen dat buiten de gevallen van kredietverlening door de huisbank en
objectfinanciering sprake is van het gesecureerde kredietverlening.

9 Volgens Zwalve 1995, p. 392 is juistdeze eenheid de reden dat in de west-Europese systemen van
zekerheidsrechten geen behoefte bestaat aan de functionele benadering van art. 9 UCC.

10 Ook Dalhuisen 2003, p. 21 lijkt de inschrijving van zekerheidsrechten zoals in Engeland en de
Verenigde Staten gebruikelijk is niet in Nederland te willen invoeren, overigens zonder hiervoor
inhoudelijke argumenten te geven.
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Uit het voorgaande volgt dat een zekerheidsrecht dat rust op bestaande en
toekonistige goederen en dient ter securering van alle bestaande en toekomstige

vorderingen uit welke hoo fde ook, een generiek zekerheidsrecht dus, niet zonder
meer geoorloofd is. Voorkomen moet worden dat een schuldeiser door gebruik
te maken van normale pandrechten het resultaat van een generiek zekerheidsrecht

benadert, zonder dat hij daarbij gehouden is tot het inachtnemen van de daarbij
behorende verantwoordelijkheid.

Naar mijn mening zoii zekerheidstelling buiten de gevallen waarin sprake
is van financiering door een huisbank beperkt moeten worden tot de zogenaamde
gebonden zekerheden. Hierniee bedoel ik een zekerheidsrecht dat slechts dient

ter securering van de vordering die voortvloeit uit de aan de zekerheidstelling
gekoppelde kredietverlening. Het is naar mijn mening niet relevant of deze
vordering op het moment van vestiging al bestaat ofnog toekomstig is. Van belang
is dat op dat moment duidelijk is om welke vordering het gaat en wat de omvang
daarvan is of zal zijn. Dit zou betekenen dat buiten de gevallen waarin generieke
zekerheden worden gevestigd, het bepaaldheidsvereiste met betrekking tot de

gesecureerde vordering(en) strenger wordt toegepast. In dit opzicht staat de onivang
van het zekerheidsrecht dus vast. Van meet af aan is duidelijk in hoeverre het
zekerheidsobject is belast ten behoeve van deze crediteur. Dit maakt het niet

bezwaarlijk dat zekerheidsreclit zich uitstrekt tot toekomstige goederen. Een
gebonden zekerheidsreclit geeft de crediteur waar hij behoefte aan heeft. Er is

sprake van een duidelijk koppeling van de voorrangspositie van de crediteur aan
het door hem verleende krediet. Dit maakt dat de voorrangspositie binnen het
verband vanschuldeisers gereclitvaardigd is. Een gebonden zekerheidsrecht heeft

bovendien tot gevolg dat de crediteurgeen oneindige greep heeft op het vermogen
van de debiteur. De overige scliuldeisers worden hierdoor naar mijn mening
afdoende beschernid.

Dit uitgangspunt is eenvoudig doorte voeren in een stelsel waarin generieke
zekerheidsrechten en gewone zekerheidsrechten afzonderlijk zijn geregeld. Met
betrekking tot gewone zekerheidsrechten zou de regel moeten gelden dat deze

slechts mogelijk zijn indien de vordering tot zekerheid waarvan zij dienen, op het
moment van vestiging bepaald is in voormelde zin. Dit stelsel biedt de praktijk
weinig vrijheid. Men heeft slechts de keus tussen een generiek zekerheidsrecht
en een gebonden zekerheidsrecht. De tweede optie die ik schetste biedt meer
flexibiliteit. Behalve gebonden en generieke zekerheden zijn allerlei varianten
en tussenvormen mogelijk. De praktijk is onvoorspelbaar en zeer creatief en dus
is het onmogelijk al deze varianten vooraf te definieren en vast te stellen o fsprake
is van een generieke zekerheid. Het uitgangspunt is dat een zekerheidsrecht dat

rust op een substantieel deel van de (toekomstige) activa van de onderneming en
een onbepaald vorderingenpakket secureert, generiek is en dat dus op de
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rechthebbende de bijbehorende verantwoordelijkheid rust. De kwalificatie van
tussenvormen zal gaandeweg moeten plaatsvinden. Hierbij kan als regel gelden
dat wanneer de rechthebbende van een dergelijke tussenvorm de huisbank is, er
vermoedelijk sprake is van een generiek zekerheidsrecht. Wellicht dat bij dit proces
het overleg tussen schuldeisers over de invulling van de verantwoordelijkheid van
de houder van het generieke zekerheidsrecht - zie paragraaf 3 - een ondersteunde
rol kan spelen.

2.3 Hypotheek

In het voorgaande heb ik de hypotheek buiten beschouwing gelaten. De vraag naar
de plaats van dit zekerheidsrecht in het door mij voorgestane systeem, waarin aan
generieke zekerheden per definitie een bepaalde verantwoordelijkheid jegens de
overige schuldeisers is verbonden, mag echter niet helemaal onbeantwoord blijven.
Deze vraag is met name van belang wanneer de hypotheek zoals gebruikelijk is
gevestigd tot zekerheid van al hetgeen de hypotheekhouder te vorderen heeft of
zal hebben, uit welke hoofde ook (bankhypotheek). Wanneer de hypotheek naast
het generieke zekerheidsrecht deel uitmaakt van het zekerhedenpakket van de
huisbank, is ergeen probleem. De voorrangspositie van de hypotheekhouder wordt
dan op dezelfde wijze gerechtvaardigd als de voorrangspositie die is ontstaan als
gevolg van de vestiging van het generieke zekerheidsrecht. In andere gevallen
kan het zo zijn dat, ondanks het feit dat geen generiek zekerheidsrecht is gevestigd,
op de hypotheekhouder toch een vergelijkbare verantwoordelijkheid rust. Ik denk
hier met name aan de situatie waarin het verhypothekeerde onroerende zaak een
substantieel deel van de activa van de onderneming uitmaakt en de bank niet slechts
de aanscha f van het onroerend goed heeft gefinancierd, maar ook overigens heeft
voorzien in de financiering van de onderneming. De hypotheek dient dan ter
securering van alle vorderingen van de bank op de onderneming. Het kan natuurlijk
niet zo zijn dat de bank een met de vestiging van een generiek zekerheidsrecht
vergelijkbaar resultaat in het leven roept, zonder dat zij daarbij gehouden is tot
het inachtnemen van de bijbehorende verantwoordelijkheid. Wanneer de bank deze

verantwoordelijkheid niet wil, zal zij zich, net als in geval van zekerheidsrechten
op roerende zaken en vorderingen, moeten beperken tot een gebonden hypotheek.
Het feit dat art. 3:260 BW eist dat in de hypotheekakte het maximumbedrag wordt
vermeld dat uit hoo fde van de hypotheek op het goed kan worden verhaald maakt
niet dat per definitie is voldaan aan de eis van gebondenheid. De vermelding van
een maximumbedrag betekent immers niet dat op het moment van vestiging
duidelijk is ter securering van welke vordering het zekerheidsrecht dient.
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3               De verantwoordelijkheid van de houder van generieke zekerheden

3.1 Algemeen

De erkenning en facilitering van het generieke zekerheidsrecht is, zo bleek hien'oor,

onlosmakelijk verbonden met de verantwoordelijkheid van de rechthebbende
crediteur - de bank. In de wet moet worden opgenomen dat de rechthebbende
crediteur gehouden is de belangen van zijn medeschuldeisers zo goed mogelijk
te behartigen, in het bijzonder met het oog op de continuYteit van de onderneming.

In een systeem waarhet generieke zekerheidsrecht als afzonderlijk zekerheidsrecht
een plaats heeft, kan deze verplichting worden opgenomen in de betreffende

afdeling. In een systeem waar partijen door een combinatie van pandrechten naar
hun eigen wensen een generiek zekerheidsrecht kunnen creeren, zou in titel 10
van boek 3 BW, bijvoorbeeld in art. 3:278 BW, de regel kunnen worden opgenomen
dat uit een generiek zekerheidsrecht slechts voorrang voortvloeit indien de houder
ervan zich de belangen van zijn medeschuldeisers voldoende heeft aangetrokken.

3.2 Toetsing

Het feit dat aan de 'luxe' van het generieke zekerheidsrecht de 'last' van de
verantwoordelijkheid is gekoppeld, maakt dat eerst achterafkan worden vastgesteld
o f de bank aan haar verplichtingen heeft voldaan en tot uitwinning van het generieke
zekerheidsrecht gerechtigdis. De toetsing vindt plaats op het moment dat de vraag

aan de orde is of de bank zich op haar zekerheidsrecht mag beroepen. Dit is
doorgaans iii het faillissement van de debiteur. Uitwinning gaat immers gepaard
met het opzeggen van het krediet, hetgeen in de regel het faillissement van de

onderneming betekent. Ik zou menen dat de curator verantwoordelijk is voor de
toetsing. Op deze manier krijgt de toetsing een plaats binnen reeds bestaande

processen - de afwikkeling van faillissementen - en wordt de reeds aanwezige
kennis over de normen die gelden tussen schuldeisers onderling aangewend. Het

gevaar bestaat echter dat de curator onvoldoende onafhankelijk is. Dit kan zich
bijvoorbeeld voordoen wanneer de curator in onderhandeling is met de bank over
een boedelkrediet. Controle is derhalve noodzakelijk. Hierbij zou, behalve de

rechter-commissaris, de commissie van schuldeisers naar mijn mening een rol
kunnen vervullen." Deze commissie kan de curator om inlichtingen vragen (art.
76 Fw) en hem van advies dienen (art. 74 Fw). Van de mogelijkheid een commissie
van schuldeisers in te stellen wordt tot op heden weinig gebruik gemaakt.12 Edn

van de redenen die hiervoor wel gegeven wordt is dat de banken doorgaans alle

11       Zieoverdecommissie van schuldeisers Polak-Wessels IV par 4266-4290 met verdere verwijzingen.
12     Polak-Wessels IV par. 4273.
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activa tot zekerheid van hun vorderingen kunnen uitwinnen. 13 Aangezien de overige
crediteuren als gevolg hiervan in de regel geen uitkering zullen ontvangen, hebben
zij er geen belang bij zich met de afwikkeling van het faillissement te bemoeien.
In het door mij voorgestane systeem is dit anders. De bank mag zich slechts op
de verbonden goederen verhalen indien zij haar verantwoordelijkheid voor de
belangen van haar medeschuldeisers voldoende in acht heeft genomen. Dit maakt
dat de overige schuldeisers wel een prikkel hebben zich met de afwikkeling van
het faillissement en in het bijzonder de toetsing door de curator van de handelwijze
van de bank te bemoeien. De bemoeienis van deze schuldeisers maakt dat de curator
niet alleen in overleg treedt met bank en is naar mijn mening noodzakelijk voor
een evenwichtig toetsingssysteem:4 Bij geschillen over de (uitkomst van de)
toetsing doorde curatorkunnen partijen - zowel de bank als de overige schuldeisers
- uiteraard de gang naar de rechter maken. Bovendien kunnen zij ingevolge art.
69 Fw bij de rechter-commissaris opkomen tegen handelingen van de curator. 15

Ingeval van uitwinning buiten faillissement zou, indien ten aanzien hiervan
dezelfde regels gelden als met betrekking tot het pandrecht, de houder van het
generieke zekerheidsrecht de bevoegdheid tot parate executie hebben. Dit betekent
dat de gesecureerde crediteur zonder tussenkomst van de rechter tot uitwinning
kan overgaan. Dit heeft tot gevolg dat dan dus niet getoetst wordt ofde gesecureer-
de crediteur aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Wanneer de kredietopzegging
niet leidt tot het faillissement, heeft de onderneming blijkbaar voldoende andere
middelen om haar bedrij fsvoering te continueren en haar crediteuren te voldoen.
Dit betekent dat de overige schuldeisers niet benadeeld worden door de sterke
positie van de bank en dat er dus geen noodzaak is voor de toetsing. Wanneer een
individuele schuldeiser toch meent dat de houder van het generieke zekerheidsrecht
niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat de gang naar de rechter uiteraard
open.

3.3 Zelfreguiering

Het is naar mijn mening niet wenselijk de precieze inhoud van de inspanningsver-
plichting van de houder van het generieke zekerheidsrecht in de wet vast te leggen.
Deze verschilt immers van geval tot geval. Dit maakt dat de wetgever niet in staat
is bij voorbaat regels te formuleren waarin precies is vastgelegd wat de handelwijze
van de houder van het generieke zekerheidsrecht in een concreet geval moet zijn.
Een regel die erop gericht is een diversiteit van situaties te bestrijken is naar zijn

13     Schimmelpenninck 1999, p. 91.
14      Ook het MDW-rapport pleit voor een actievere participatie van crediteuren via de commissie van

schuldeisers, zie p. 57-59. Zie ook Kortmann 1991, p. 130.
15 Zie hierover kritisch Polak-Wessels IV par. 4227 met verwijzingen.
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aard 'tot op zekere hoogte abstract, algemeen en, zo men wil, vaag (open):16 De
abstracte norm biedt de rechtsontwikkeling alle ruinite. In concrete gevallen kan
worden vastgesteld of de houder van het generieke zekerheidsrecht aan zijn
inspanningsverplichting heeft voldaan. De rechter kan hierbij een rol spelen. In
het burgerlijk recht is het immers zo dat de wetgever algemene regels vaststelt
en de rechter deze algemeenheden in concrete gevallen tot leven brengt. 17 Wanneer
de bank of 66n van haar medeschuldeisers het niet eens is met het oordeel van de

curator, kunnen zij dit voorleggen aan de rechter. De rechtspraak zou de praktijk
dus handvaten kunnen bieden bij het invullen van de algemene norm dat de houder
van het generieke zekerheidsrecht gehouden is de belangen van zijn medeschuldei-
sers zo goed mogelijk te behartigen.

Aan het op deze manier overlaten van de rechtsontwikkeling aan de rechter

kleven echter grote bezwaren. Of de genoemde handvaten daadwerkelijk
beschikbaar komen is afhankelijk van het initiatief van partijen om bepaalde
rechtsvragen aan de rechter voor te leggen. 18 Het uitlokken van relevante

rechtspraak vergt jaren van strijd. Dit betekent dat zelfs indien de gewenste
rechtsontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt, het nog jaren duurt voor de
betrokkenen weten waaraan zij zich te houden hebben. Dit staat haaks op de
behoefte van de praktijk aan duidelijke regels. Vooral de bank heeft behoefte aan

duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van haar zekerheidsrecht. Dit is immers
van groot belang voor de vaststelling en beheersing van het kredietrisico." De
combinatie wetgeving-rechtspraak slaagt er dus niet in de behoefte aan voldoende
en duidelijke regels op dit vlak geheel te dekken. Dit gat kan naar mijn mening
worden opgevuld door de inzet van private regelgeving.10

Art. 6:214 BW zou hierbij een rol kunnen vervullen.1 1 Op grond van dit artikel

kan een zogenaamde standaardregeling worden vastgesteld die van rechtswege
van toepassing is op de overeenkomsten waarvoor zij is bestemd te gelden.22 Een

standaardregeling wordt opgesteld door een door de Minister van Justitie benoemde
conimissie en moet bij Koninklijk Besluit worden goedgekeurd (art. 6:214 lid 2
en 3 BW). Deze regelingisecliterzozwaaropgetuigddatertot opheden nog geen
gebruik van is gemaakt.23 Het lijkt mij beter een zelfreguleringsinstrument te

16     Vranken 2004, p. 3.
17     Vranken 2004, p. 2-3.
18 Vgl. Asser, Vranken. Groen 2003, p. 254 en Vranken 2004, p. 4
19 Zie hoofdstuk 5.
20     Vranken 2004, vooral p. 5 en p. 11-13. Vgl. met betrekking tot de rol van private regelgeving in

het burgerlijk procesrecht Asser, Vranken, Groen 2003. p. 256.
21 Zie hierover uitgebreid Hondius 1993.
22    Hondius 1993, p, 19 wijst op het feit dat een standaardregeling slechts ziet op de onderlinge

verhouding van contractspartilen. Dit zou een standaardregeling minder geschikt maken als
instrument om de,·erhouding tussen schuldeisers te reguleren.

23     Vranken 2004, p. 5.
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ontwikkelen dat precies aansluit bij de situatie waarvoor het is bedoeld, namelijk
het geven van inhoud aan de inspanningsverplichting van de houder van het
generieke zekerheidsrecht.

Ik zou willen voorstellen dat banken in overleg treden met de verschillende
belangenorganisaties die de overige schuldeisers vertegenwoordigen. In dit overleg
zouden richtlijnen over de handelwijze van de bank moeten worden vastgesteld.
Deze richtlijnen zouden bovendien kunnen voorzien in een nadere definiering van
het begrip 'generieke zekerheid'. De handelwijze van de bank wordt - achteraf -
getoetst aan de hand van vastgestelde richtlijnen. Aan deze werkwijze zijn
belangrijke voordelen verbonden.24 Het biedt de betrokkenen duidelijkheid over
de inhoud van hun verplichtingen. Het voordeel ten opzichte van het inzetten van
de rechterbij de invulling van de abstracte norm is dat dit proces de kans vergroot
dat de relevante kwesties ook daadwerkelijk aan bod komen en op deskundige
wijze worden geregeld. De gewenste rechtsontwikkeling vindt ook daadwerkelijk
plaats. Dergelijkerichtlijnen zijn bovendien flexibelerdan wetgeving. Erkan snel
worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. De direct
betrokkenen kunnen al doende de inspanningsverplichting van de houder van het
generieke zekerheidsrecht nader invullen. Op deze manier ontstaat een proces
waarin keuzen worden gemaakt hoe in concrete situaties gehandeld moet worden
en waarin deze keuzen voortdurend aan feedback worden onderworpen.25 Een ander
positie feffect is dat dergelijke richtlijnen een groter draagvlak hebben aangezien
de belanghebbenden - de bank en haar medeschuldeisers - bij de totstandkoming
ervan direct betrokken zijn.26 De gang naar de rechter zal waarschijnlijk minder
vaak worden gemaakt. De curator is in beginsel degene die erop toeziet dat de
gemaakte afspraken overde wijze waarop aan de inspanningsverplichting invulling
wordt gegeven, ook daadwerkelijk worden nagekomen. Wanneerhierover geschillen
bestaan, staat zoals gezegd de gang naar de rechter open. De rechter kan de
geniaakte afspraken toetsen en, indien nodig, aanvullen en/of aanpassen.27 In
verband met zelfregulering is van belang dat aan de eisen van legitimiteit en
representativiteit wordt voldaan.28 De democratische legitimatie is gelegen in het
feit dat de inspanningsverplichting, weliswaar als vage norm, in de wet is
neergelegd. Het invullen van een vage wettelijke norm doordat de betrokkenen
daaroverafspraken maken, vergrootjuist de legitimatie van het recht.19 De wetgever
zou kunnen verwijzen naar deze afspraken. De belangen van alle betrokkenen

24       Zie, in verband met de normering van schadevergoeding, overdeze voordelen Giesen 2004, p. 155-
157.

25 Asser, Groen, Vranken 2003, p. 257
26 Vgl. Eijlander en Voermans 1999, p. 75.
27 Vgl. Giesen 2004, p. 161.
28 Aldus Vranken 2004, p. 12. Zieook Eijlander 1993, p. 183.
29 Aldus Giesen 2004, p. 157.
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moeten in het gehele proces voldoende tot hun recht komen. In hoeverre hieraan

is voldaan, is bepalend voor het gezag dat een rechter aan de richtlijnen zal
toekennen en dus voor het succes ervan:' Dit betekent dat bij de totstandkoming

dus zowel vertegenwoordigers van de banken - doorgaans de houders van het

generieke zekerheidsrecht - als vertegenwoordigers van de overige schuldeisers

betrokken moeten worden. Te denken valt aan de NVB, MKB-Nederland,

brancheverenigingen, Insolad etc. De begeleiding van het totstandkomingsproces
zou in handen van de SER kunnen worden gelegd:' De aanwezigheid van een

onafhankelijke derde is van belang voor hetbereiken van compromissen in situaties

waarin de belangen van de direct betrokkenen lijnrecht tegenover elkaar staan.

Bovendien kan deze derde ervoor waken dat de belangen van alle betrokkenen
daadwerkelijk aan bod komen bij het totstandkomen van de richtlijnen.

Voor de inhoud van de richtlijnen kan worden aangesloten bij de lijnen die
ik inparagraaf4.2 van hoofdstuk 6 uiteenzette. Bovendien kan aangesloten worden

bij de wijze waarop het bancaire kredietwaardigheidsonderzoek en het monitoring-
proces reeds in de praktijk verloopt.11 Kort gezegd zijn regels van belang over de

wijze van informatievergaring en -beoordeling, de wijze van besluitvorming en
de handelwijze in geval van reorganisatie danwel stopzetting van hetkrediet. Ook
de rol van de overige schuldeisers mag niet buiten beschouwingblijven. Gaandeweg
zal steeds meer informatie beschikbaar komen over wat schuldeisers in concreto

van elkaarkunnen en mogen verwachten en kunnen de richtlijnen aangevuld en/of

gepreciseerd worden. De handelwijze van de bank in een concreet geval moet
worden getoetst aan de vastgestelde richtlijnen. De toetsing achteraf - op het
moment dat de bank tot uitwinning van haar zekerheden wil overgaan - maakt dat

de bank de gang van zaken in verband met de kredietverlening aan de debiteur

nauwkeurig moet documenteren. Bij de toetsing komen verschillende vragen aan
de orde. Heeft de bank de juiste informatie verzameld? Was er een reele kans dat

de onderneming succesvol gereorganiseerd kon worden? Zo ja, heeft de bank zich

voldoende ingespannen om de reorganisatie te doen slagen? Is de reorganisatie
mislukt doordat de overige schuldeisers niet hebben meegewerkt? Is het krediet
tijdig stopgezet? Etcetera. Van groot belang is de wijze van besluitvorming door
de bank.33 Cruciaal is dat de bank haar handelwijze niet slechts heeft laten bepalen

door haar eigen belang, maar ook door het belang van haar medeschuldeisers bij
een kredietwaardige wederpartij. Dit maakt dat de nadruk moet liggen op de
continuiteit van de onderneming.

30    Giesen 2004, p. 163.
31       Binnen de coordinatiegroep zelfreguleringsoverleg zijn inmiddels enkele tientallen sets algemene

voorwaarden totstandgekomen, zie www.ser.nl/publicaties.
32 Zie hoofdstuk 5, par. 3.3.
33    Vgl. Van Erp 2000, p. 382 die pleit voor het toepassen van bestuursrechtelijke beginselen van

behoorlijke besluitvorming op de kredietopzegging door de bank.
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3.4 Actio Pauliana en onrechtmatige daad

Het is de vraag in hoeverre in het door mij voorgestane systeem nog plaats is voor
de beoordeling van de zekerheidstelling en de gedragingen van de bank binnen
de kaders van de actio Pauliana en de onrechtmatige daad:4 Inzet van de actio
Pauliana betekent - indien succesvol - vernietiging van de zekerheidstelling
vanwege het feit dat de schuldenaar daardoor bewust zijn schuldeisers heeft
benadeeld. Wanneer in ruil voor de zekerheidstelling krediet is verleend en de
gesecureerde schuldeiser aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is geen sprake
van benadeling.35 Wanneer hiervan geen sprake is kan, zo bleek hiervoor, de
gesecureerde schuldeiser geen beroep doen op het generieke zekerheidsrecht en
zijn de verbonden goederen beschikbaar voor verhaal door de schuldeisers. Het
resultaat is hetzelfde als in geval van vernietiging op grond van actio Pauliana.
Het door mij voorgestane systeem biedt dus weinig ruimte voor deze figuur.
Hetzelfde geldtvoorde onrechtmatige daad. Wanneer schuldeisers de gesecureerde
crediteur in dit verband verwijten onvoldoende zorg te hebbenbetracht ten aanzien
van hun (verhaals)belangen zal dat in de regel ook betekenen dat de gesecureerde
crediteurniet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en zich dus niet op het generieke
zekerheidsrecht kan beroepen. Het feit dat de schuldeisers zich op de verbonden
goederen kunnen verhalen betekent met altijd dat hun vorderingen volledig worden
voldaan. Wanneer het aan de bank te wijten is dat de vorderingen van schuldeisers
zijn ontstaan, is hiermee niet de volledige schade vergoed. Dit kan zich voordoen
wanneerna de vaststelling van het feitdat de ondernemingniet (meer)levensvatbaar
is, het krediet niet direct wordt stopgezet en/ofhet faillissement wordt aangevraagd.
De bank moet dan voorkomen dat de onderneming nog nieuwe verplichtingen
aangaat en, indien noodzakelijk, (potentiele) nieuwe schuldeisers inlichten over
de gebrekkige kredietwaardigheid van hun nieuwe wederpartij. Wanneer zij zulks
achterwege heeft gelaten zou ruimte kunnen zijn voor het instellen van een
aanvullende actie op grond van onrechtmatige daad jegens de bank.36

34 Zie hierover hoofdstuk 2, par. 8 en hoofdstuk 3, par. 5.2.
35        Zie Hoge Raad 10 december 1976, NJ  1977, 617 (Eneca). Zie hierover hoofdstuk 2 par. 8.
36     Zie over aansprakelijkheid wegens het wekken van de schijn van kredietwaardigheid hoofdstuk

6, par 3.1. Naar mijn mening is de combinatie van kredietverlening en ruime zekerheidstelling in
de regel niet voldoende voorhetaannemen van aansprakelijkheid wegens het wekken van de schijn
van kredietwaardigheid. Vrijwel alle ondernemingen zijn immers afhankelijk van krediet en vestigen
in ruil daarvoor doorgaans zekerheden op alle bestaande toekomstige activa. Zie Blomkwist 1988,
118.
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4          Overmaatproblematiek

Het generieke zekerheidsrecht heeft tot gevolg dat de bank een vergaande greep

heeft op het vermogen van de onderneming. Vnjwel het gehele vermogen dient

ter securering van de vorderingen van de bank. Het is onzeker hoe het door de
bank verleende krediet zich zal ontwikkelen en welk gedeelte van het verhaalsver-

mogen ter beschikking komt van de overige schuldeisers.
Dit maakt het voor de schuldenaar moeilijk om van de diensten van andere

financiers gebruik te maken. Het is onduidelijk wat de zekerheidsrechten die

gevestigd worden ten behoeve van deze financiers uiteindelijk waard zullen zijn.
Dit is immers geheel afhankelijk van de omvang van de vorderingen van de houder

van het generieke zekerheidsrecht. De schuldenaar is dus feitelijk gedwongen om
zich voor alle nieuwe financieringsbehoeften tot de bank te wenden. Dit heeft tot
gevolg dat de bank een zekere monopoliepositie ten aanzien van de financiering

van de onderneming inneemt.37 Zolang de bank bereid is tegen een redelijke prijs

aan de financieringsbehoeften van de onderneming tegemoet te komen, lijkt dit
geen problemen op te leveren. Problematisch wordt het echter wel wanneer een

andere financier bereid is krediet te verlenen en de huisbank daartoe niet bereid

is, of slechts tegen een hogere prijs. 38

in een eerdere publicatie heb ik gepleit voor een vrijgaveverplichting met
betrekking tot overtollige zekerheden naar Duits model.39 Uit de onderlinge

verhouding tussen zekerheidsgever en zekerheidsnemer vloeit voort dat de omvang
van het zekerheidsobject en de omvang van de gesecureerde vorderingen in een
redelijke verhouding moeten staan.40 Aan de hand van bepaalde waarderingsmaat-

staven moet worden vastgesteld of sprake is van een redelijke verhouding danwel

van een overmaat aan zekerheden. Centraal staat de vraag ofde op het beoordelings-
moment bestaande vorderingen en de vorderingen die zullen voortvloeien uit op
dat moment bestaande rechtsverhoudingen in voldoende mate worden gedekt door

het zekerheidsobject. De ruimte die na toepassing van de waarderingsmaatstaven
in het zekerheidsobject blijkt te zitten, moet aan de zekerheidsgever worden
vrijgegeven:' De zekerheidsgever kan de vrijgegeven zekerheidsobjecten

37       Aldus ook Dalhuisen 2000, p. 579 en Goode 1996, p. 200. Hetdoorbreken van het financieringsmo-

nopolie van de houder van het generieke zekerheidsrecht is in het kader van de UCC een belangrijke
reden voor de hoge voorrang van de houder van het purchase money security Interest, zie White

en Summers 1995, p 324. Zie hierover nader hoofdstuk 8.
38     ik beperk mij hier tot de 'gewone' kredieten die dienen ter financiering van de bedrijfsvoering.

De kredietverlening die is gekoppeld aan een bepaald object komt in hoofdstuk 8 aan de orde.
39      Van den Heuvel 2001. Zie ook Beuving en Tjittes 1998, p. 1547-1552.
40     Van den Heuvel 2001, p 921-922.
41       De waarderingsmaatstaven zien zowel op de omvang van het zekerheidsobject als op de omvang

van de gesecureerde vorderingen. Met betrekking tot het zekerheidsobject geldtdat rekening moet
worden gehouden met de executiekosten en dat de opbrengst ervan ingeval van executie veel lager
ligt dan ingeval van een 'gewone' verkoop. Dit maakt dat de waarde van het zekerheidsobject
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vervolgens aanwenden wanneer hij gebruik maakt van de diensten van een andere
financier.

Het erkennen van de sterke positie van de huisbank, zoals ik in het voorgaande
heb gedaan, impliceert de erkenning van een monopoliepositie van deze bank met
betrekking tot de financiering van de onderneming. In plaats van in het belang
van de schuldenaar en zijn overige schuldeisers aan de machtige positie van de
bank grenzen te stellen, heb ik ervoor gekozen deze positie te accepteren en zelfs
te faciliteren. De keerzijde daarvan is de verantwoordelijkheid van de bank met
betrekking tot de belangen van haar medeschuldeisers. Het aannemen van een
algemene vrijgaveverplichting strookt niet met de door mij gekozen benadering.

Wanneer de debiteur behoefte heeft aan additioneel krediet zal hij zich dus
in de regel wenden tot de huisbank. Is sprake van een positieve beslissing op het
verzoek tot uitbreiding van het krediet, dan is er geen behoefte aan een tweede
financier. Ingeval van een negatieve beslissing is de bank naar mijn mening
gehouden de debiteur inzicht te geven in haar beslissing. De grondslag voor deze
verplichting is gelegen in dezelfde factoren als die welke aanleiding geven tot het
aannemen van verantwoordelijkheid.42

In de eerste plaats kan het zo zijn dat het de huisbank gezien de financiele
toestand bij de onderneming niet verstandig lijkt het krediet uit te breiden. Gezien
de verantwoordelijkheid van de huisbank met betrekking tot de continuYteit van
de ondememing, lijkt het mij niet wenselijk de bank te verplichten het krediet te
verlenen danwel een gedeelte van de zekerheden vrij te geven zodat de debiteur
deze kan aanwenden ten behoeve van een andere financier. De onderneming kan
deze nieuwe financier slechts een zekerheidsrecht geven met inachtneming van
de rechten van de huisbank.

Een tweede mogelijkheid is dat de bank voornemens is het krediet af te
bouwen. In dit geval komt het mij voor dat de sterke zekerheidspositie van de bank
de ondememing niet mag belemmeren bij het zoeken van een nieuwe financier.
De bank zou naarmijnmening iniedergeval moetenmeewerken aan de overname
van het gehele pakket van kredietverlening aan deze nieuwe financier, inclusief
het generieke zekerheidsrecht.43 Deze nieuwe huisfinancier wordt als gevolg hiervan
ook belast met de bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van de continuneit

minimaal 110% en maximaal 150% van de gesecureerde vorderingen mag bedragen (p. 922). Met
betrekkingtotde gesecureerde vorderingen heb ik verdedigd datdeomvangdaarvan wordtbepaald
door de op het beoordelingsmoment bestaande vorderingen en de vorderingen die zullen voortvloeien
Uit Op dat moment tussen bank en client bestaande rechtsverhoudingen (p. 925-926).

42 Zie hoofdstuk 6, par. 4.1
43        Naar mijn mening gaan bij een overdracht van de vorderingen uit hoofde van kredietverlening van

de ene bank aan de andere bank de daaraan gekoppelde zekerheidsrechten gezien hun accessoire
karakter mee over, zie Van den Heuvel 2001 (Insolad-bundel), p. 86-88. Deze opvatting wijkt af
van de heersende leer.  Zie over de heersende leer Van Achterberg  1994, p. 297-298 en Van  't
Westeinde 1999, p.690,702 en 706, beide met veel verdere verwijzingen.
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van de onderneming. Een andere optie is dat, gezien het feit dat het door haar
verleende krediet zal worden afgebouwd in plaats van uitgebreid, de bank een
gedeelte van haar zekerheden moet vrijgeven. De debiteur kan het vrijgekomen
deel vervolgens aanwenden ter securering van de vorderingen van de nieuwe

financier. Deze vrijgave betekent het einde van het generieke zekerheidsrecht.

Dit heeft als consequentie dat ook de bijzondere verantwoordelijkheid van de bank
komt te vervallen. Dit lijkt onwenselijk wanneer hier geen nieuwe huisfinancier
voor in de plaats komt.

Een vrijgaveverplichting zou naar mijn mening wel een belangrijke functie

kunnen vervullen in een reorganisatieprocedure. InNederland vinden reorganisaties
om verschillende redenen in de regel plaats wanneer de onderneming in staat van

faillissement is.44 Het is denkbaar dat de curator, indien hij een reorganisatie

mogelijk acht, de onderneming wenst voort te zetten. Hetzelfde geldt wanneer

hij het om een andere reden wenselijk acht dat lopende opdrachten worden

afgerond. Doorgaans is dan een boedelkrediet vereist. De eventuele ruimte in de

zekerheden van de huisbank zou kunnen worden aangewend ter securering van
het boedelkrediet. Wanneer de huisbank hetboedelkrediet niet wenst te verlenen,
en daartoe ook niet gehouden is, zou een vrijgaveverplichting uitkomst kunnen

bieden.4S

5            De positie van de gesecureerde crediteur in het faillissement van

zijn debiteur

5.I De separatistpositie

De separatistpositie van de houder van een zekerheidsrecht vloeit, zo bleek in
hoofdstuk 2, rechtstreeks voort uit het absolute karakter van diens recht en hangt
nauw samen met het feit dat traditioneel de nadruk wordt gelegd op zekerheidstel-

ling als goederenrechtelijke beschikkingshandeling. Op grond hiervan kan de

gesecureerde crediteur de goederen uit het faillissement opeisen en zich er buiten
het faillissement om op verhalen.

Naar mijn mening strookt de separatistpositie echter niet met de positie van
de door een generiek zekerheidsrecht gesecureerde crediteur binnen het verband

van schuldeisers. De verantwoordelijkheid van de bank maakt dat zij zich niet zou

44     Ik bedoel hier reorganisaties in de ruime zin van het woord, dus zowel via de actiefzijde als de
passiefzijde van de balans. Voor reorganisaties via de passiefzijde is in beginsel de surstance van

betalingbedoeld. Zieoverdezeproblematiek hetrapport van de Commissie Mijnssen, wetsvoorstel
27 244 met betrekking tot het bevorderen van de effectiviteit van de sursdance van betaling en het
faillissementen de Memorie van Toelichtingdaarbij, het MDW-rapporten denaaraanleiding daarvan
verschenen commentaren.

45      Section 364 van de US Bankruptcy Code bevat een dergelijke verplichting.
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moeten kunnen onttrekken aan de afwikkeling van het faillissement. De bank is
immers nauw betrokken bij de financiering van de onderneming en de eventuele

voortzetting ervan en beschikt bovendien over waardevolle informatie met
betrekking tot de financiele toestand van de failliet en eventuele overlevingskansen.
Het zal niet verbazen dat deze argumenten naar mijn mening zwaarder wegen dan
het beroep op het goederenrechtelijke karakter van het recht van de gesecureerde
crediteur. Het goederenrecht is slechts het middel om de voorrangspositie in ons
recht handen en voeten te geven en is, als gezegd, niet de enige factor die bepalend
is voor de inhoud ervan.46 De voorrangspositie die als gevolg van de zekerheidstel-
ling wordt ingenomen, brengt nietnoodzakelijkerwijsmee datde zekerheidsgerech-
tigde geheel buiten het faillissement blijft. Een systeem waarinde goederen waarop
het zekerheidsrecht rust in de faillissementsboedel vallen, verdient naarmijn mening
de voorkeur.47 Dit zou niet slechts moeten gelden voor de houder van het generieke

zekerheidsrecht, maar ook voor de houders van 'gewone' zekerheidsrechten.
Het voorgaande doet denken aan het Duitse stelsel. Ingevolge § 166 InsO

maakt de curator de rechten van de separatisten te gelde. De reden voor deze
inbreuk op de goederenrechtelijke positie van de zekerheidsgerechtigde is dat aldus
voorkomen wordt dat de voor voortzetting van de onderneming noodzakelijke
eenheid van bedrij fsmiddelen wordt doorbroken.48 Het lijkt mij niet per definitie
noodzakelijk dat de curator de goederen van de zekerheidsgerechtigde te gelde
maakt. Wanneer de onderneming niet wordt voortgezet en de curator overgaat tot
afwikkeling, zou de gesecureerde crediteurnaarmijn mening moeten kunnen kiezen

of hij de goederen zelf te gelde maakt of dat hij dat overlaat aan de curator. 49

In het Duitse systeem is de gesecureerde crediteur voor de inspanningen van de
curatoringevolge § 170 InsO aan de boedel een vergoeding verschuldigd. In plaats
van een dergelijke verplichte boedelbijdrage, is het mogelijk de gesecureerde
crediteur te laten delen in de omslag van de faillissementskosten.50 Ik zie geen
reden om de gesecureerde crediteuren niet, net als de andere schuldeisers, op
enigerlei wijze mee te laten delen in de kosten van het faillissement. 51

46 Zie hierover hoofdstuk 3.
47        Aldus ook Kortmann 1991, p. 131-132 en Van Hees 1997 (TvI), p. 106. Ook in de modelwetgeving

van UNCITRAL wordt ervan uitgegaan dat de verbonden goederen in de faillissementsboedel val len,
zie A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add. 10 en A/CN.9/543 par. 48.

48         Uhlenbruck  1994, p. 530. Hoewel de vorderingen niet van groot belang zijn voor de eenheid van
bedrijfsmiddelen, geldt ook daarvoor de regel van § 166. De reden hiervoor is dat, aangezien de
de gesecureerde crediteur toch afhankelijk is van informatie van de curator met betrekking tot de
omvang en debiteuren van de betreffende vorderingen, het praktischer is als de curator de vorderingen
int, Uhienbruck 1994, p. 531.

49     Van Hees 1997 (TvI), p. 106 bepleit een soortgelijk systeem.
50 Naar huidig recht blijft de crediteur buiten deze omslag, an. 182 Fw. Slechts wanneer de

zekerheidsgerechtigde zijn separatistpositieniet uitoefentdeeithij indeomslag, zie HR 3 december
1993, NJ 1994,176 (Glebbeek/Dijkstra).

51      Aldusook Van Hees 1997(Tvl),p. 106.
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Een dergelijk systeem voorkomt dat de gesecureerde crediteurkan handelen
'alsof er geen faillissement is'. Hij wordt betrokken  in de afwikkeling van  het
faillissement door de curator, in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. De
curator kan het van belang achten de onderneming (tijdelijk) voort te zetten,
bijvoorbeeld in hetkader van een reorganisatie ofeen doorstart:2 De medewerking
van de bank is dan in verband met de continuering danwel hernieuwing van de
kredietverlening vereist. Hetzelfde geldt voor het gedurende de voortzetting
gebruiken, verbruiken en vervreemden van de goederen waarop het zekerheidsrecht
van de bank rust. Wanneer sprake is van een al dan niet gedeeltelijk levensvatbare

onderneming geldt in faillissement hetzelfde als daarbuiten en is de bank gehouden
in het belang van haar medeschuldeisers de kredietverlening te continueren en
wellicht zelfs uit te breiden, bijvoorbeeld door middel van een boedelkrediet.
Hetzelfde geldt voor het door de curator gebruiken van de goederen waarop het
zekerheidsrecht van de bank rust. Dit sluit aan bij de bestaande praktijk. Namens
de banken wordt in het kader van de herziening van het Faillissementsrecht en
in het bijzonder de doorfinancieringsplicht gesteld: 'Indien sprake is van een
economisch verantwoorde activiteit, dan moet er inbeginsel een adequate oplossing
te regelen zijn. Veelal zal de huisbankier dan ook bereid zijn met dit soort scenario's
mee te denken.'53 Overigens geldt ook hier dat van de overige schuldeisers in
verband met de voortzetting van de onderneming ook een zekere medewerking
moet kunnen worden verwacht. Ik denk hierbij aan de zogenaamde monopolisten
zoals de energieleverancier en de schuldeisers die een goederenrechtelijke
aanspraak hebben op goederen die voor de voortzetting van de onderneming
noodzakelijk zijn. 54

De voorrangspositie van de bank ten aanzien van vrijwel alle in de boedel

aanwezige activa en haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de continuiteit
van de onderneming brengen mee dat zij een zekere invloed zou moeten hebben

op de afwikkeling van het faillissement door de curator. Een belangrijk bezwaar
dat banken hebben tegen inbreuken op de separatistpositie - het feit dat zij dan

52 Iklaatde vraag in hoeverre de continurteit van ondememingen het doel van een insolventieprocedure
zou moeten zijn hier buiten beschouwing. 1-let gaat mij slechts om vraag naar de positie van de
gesecureerde crediteur in geval van faillissement tegen het licht van mijn analyse van zijn
voorrangspositie. Zie over de doelstellingen van het insolventierecht het MDW-eindrapport, par
3.1 en de naaraanleiding daarvan verschenen bijdrage van Verdaas in Tvi 2002 vooreen overzicht
van de discussie in de literatuur.

53 Damkoten Timmermans 2000, p. 15. Zie ook de reactie van de NVB op het MDW-discussiememo-
randum, p. 11 en de minderheidsnota bij het Rapport van de Commissie Mijnssen, p. 298.

54       Ditsluit aan bij de recente ontwikkelingen in het kader van de herziening van de Faillissementswet.
De MWD-werkgroep stelt in zijn eindrapport een verzwaring van de afkoelingsperiode voor in die
zin dat de curator een ge- en verbruiksrecht toekomt ten aanzien van goederen waarop derden -
zowel de bank als haar medeschuldeisers - een goederenrechtelijke aanspraak hebben, p. 46-47.
Zie ook het in wetsvoorstel 27 244 voorgestelde en weer ingetrokken art. 63 a-d. Zie met betrekking
tot dwangcrediteuren art. 37b en de Memorie van Toelichting p. 10.
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dus geen rol meer spelen bij de afwikkeling van het faillissementss - lijkt hiermee

ondervangen. Het lijkt mij niet meer dan redelijk dat de voortzetting van de
onderneming door de curator plaatsvindt in nauwe samenwerking met de bank.
Bovendien moet de curator grote invloed toekennen aan het oordeel van de bank

met betrekking tot de levensvatbaarheid van de onderneming. De bank is immers

bij uitstek in staat hierover een oordeel te vellen. De informatie die de bank in de
periode voorafgaand aan het faillissement over de onderneming heeft verzameld,
is voor de curator bij de afwikkeling van het faillissement van groot belang. Het
is naar mijn mening redelijk dat gezien de inspanningen en offers die van de bank
verwacht worden in het kader van een reorganisatie, zij invloed heeft op de
beslissing om al dan niet tot een reorganisatiepoging over te gaan.56 Dit geldt
uiteraard slechts wanneer de curator oordeelt dat de bank in haar handelwijze
voldoende aandacht heeft besteed aan de belangen van haar medeschuldeisers.57
De commissie van schuldeisers zou zich, zo stelde ik in paragraaf 3.2, meer dan
tot op heden het geval is moeten bemoeien met de afwikkeling van het faillissement
door de curator. Deze bemoeienis waarborgt ook hier dat de curator zich niet te
zeer laat leiden door de belangen van de bank en handelt in het belang van de
gezamenlijke schuldeisers.

In plaats van de samenwerking tussen bank en curator te bevorderen, zou
het ook mogelijk zijn de afwikkeling van het faillissement van de debiteur geheel
in handen van de bank te geven. Vrijwel alle in de boedel aanwezige activa dienen
immers primair tot voldoening van haar vorderingen. Bij de afwikkeling zou zij
gehouden zijn de belangen van hoger gerangschikte schuldeisers - bijvoorbeeld
de fiscus - in acht te nemen. Een dergelijk systeem doet denken aan het receiver-
ship zoals dat tot voor kort gold in het Engelse recht.58 Dit houdt kort gezegd in
dat de houder van eenfloatingchargeeen receiverbenoemt en dat deze ten behoeve
van de houder van defloating charge overgaat tot uitwinning. Het primaire doel
van de activiteiten van de 'receiver' is te bewerkstelligen, door het uitwinnen van
de afzonderlijke activa danwel de onderneming als geheel (going concern), dat
zoveel mogelijk middelen beschikbaar komen voor de voldoening van de
vorderingen van de houder van defloatingcharge:,De activiteiten van de receiver

zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van de Nederlandse curator, met dien

55     Vgl. Visser 1999, p. 114 en Damkot en Timmermans 2000, p. 14-15. Zie ook noot 52 hiervoor.
56   Zie ook hoofstuk 6, par. 4.2 hiervoor. Ik verwijs hier nogmaals naar de opmerking in de

minderheidsnota bij het Rapport van de Commissie Mijnssen op p. 298: 'Het is evenwel zo dat
kredietinstellingen daartoe (het nemen van risico's i.v.m. de reorganisatie van een onderneming,
NWMH) enkel en alleen bereid zijn wanneer zij op basis van hun eigen deskundigheid en hun eigen
inzicht tot de overtuiging komen dat een bedrijf op langere termijn levensvatbaarheid bezit.'

57 Zie hierover par. 3 hiervoor.
58 Zie section 29(2) Insolvency Act 1986.
59     Goode 1995, p. 863.
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verstande dat geen sprake is van collectiefverhaal en de receiver slechts gehouden
is te handelen in het belang van de crediteur die hem heeft benoemd.

Naar mijn mening is het echter niet wenselijk de gang van zaken in
faillissement en ook daarvoor geheel ter discretie van de bank te laten. Dit is, naast
het feit dat in het recervership onvoldoende waarborgen waren ingebouwd ter
bescherming van de belangen van de overige schuldeisers, de reden dat met de

invoering van de Enterprise Act 2002 hetreceivership is afgeschaft en vervangen
door een collectieve procedure.60 De curator vervult, zoals ik reeds opmerkte in
paragraaf 3.2, een rol bij het toetsen van het handelen van de bank in de periode
voor faillissement. Bovendien betekent het feit dat de onderneming failleert
doorgaans dat een poging tot informele reorganisatie niet heeft mogen baten,
hetgeen veelal betekent dat onvoldoende middelen beschikbaar zijn om alle
schuldeisers te kunnen voldoen.61 Crediteuren en dus ook banken behartigen in
een dergelijke situatie puur hun eigen belang en staan daarbij tegenover elkaar.

Het lijkt niet wenselijk dat de bank het als 66n van de direct belanghebbenden in
een dergelijke situatie voorhet zeggen heeft.62 Een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid in faillissement verdient naar mijn mening dan ook de voorkeur. De curator
behartigt hierbij. in overleg met en gecontroleerd door de commissie van
schuldeisers, de belangen van de overige crediteuren.

5.2 Het fixatiebeginsel en art. 35 lid 2 Fw

Uit het fixatiebeginsel volgt dat zekerheidsrechten niet rusten op goederen die
eerst na het faillissement in het vermogen van de debiteur vallen (zie hoofdstuk
2). Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd in art. 35 lid 2 Fw. Het fixatiebeginsel houdt
in dat op het moment van faillissement de positie van alle bij de boedel betrokkenen

onveranderlijk wordt ('gefixeerd'). Dit beginsel vloeit voort uit het doel van
faillissement - voldoening van de schuldeisers overeenkomstig ieders recht - en
zou er aan in de weg kunnen staan dat goederen die na de faillietverklaring in het
vermogen van de debiteurkomen - de boedel - onderhet generieke zekerheidsrecht
vallen. Gezien de ruime mogelijkheden tot verpanding die het nieuwe BW biedt,
meende de wetgever dat het onwenselijk is wanneer ook de goederen die de failliet
na de faillietverklaring verkrijgt aan de gesecureerde crediteur ten goede komen
in plaats van aan de gezamenlijke schuldeisers.63 De ratio van deze regel is dus

60 Zie Insolvency White Paper, par. 2. Zie ook het Cork Report, par. 436-439.
61     Behoudens de gevallen waarin een faillissement noodzakelijk is in verband met de sanering van

het personeelsbestand. In faillissement gelden immers minder strenge regels voor het ontslag van
werknemers, zie art. 40 Fw. Bovendien gelden de artt. 7:662-665 BW niet in geval van overgang
van een ondememing in faillissement.

62      Vgl. Boot en Ligterink 2000, p. 877-878.
63 Zie hoofdstuk 2 par. 7.2.

184



Uitvoering en consequenties

voor een belangrijk deel gelegen in de bescherming van de overige schuldeisers.
Een dergelijke regel strookt echter niet met mijn benadering van de problematiek
van verstrekkende - generieke - zekerheidsrechten. Ik ga immers uit van de
erkenning van verstrekkende zekerheidsrechten en zoek de bescherming van de
overige schuldeisers niet in de beperking van de reikwijdte van deze zekerheidsrech-
ten. De verantwoordelijkheid van de gesecureerde crediteur is in mijn visie de
'vergoeding' voorde negatieve gevolgen voorde overige schuldeisers. De volledige
erkenning van generieke zekerheidsrechten kan derhalve meebrengen dat ook
goederen die eerst na faillietverklaring in het vermogen van de failliet - de boedel -
vallen onder het generieke zekerheidsrecht vallen.

Hiervan is in ieder geval sprake wanneer de onderneming door de curator
wordt voortgezet. Hien'oorbleek dat de verantwoordelijkheid van de gesecureerde
crediteur tot gevolg kan hebben dat wanneer ondanks het faillissement sprake is
van een levensvatbare onderneming, hij mede in het belang van de overige
schuldeisers gehouden is tot doorfinanciering danwel het verlenen van een
boedelkrediet. Bovendien werd duidelijk dat het zo kan zijn dat de bank moet
toestaan dat de goederen waarop haar zekerheidsrecht rust door de curator worden
aangewend in het kader van de voortzetting van de onderneming. Dit brengt naar
mijn mening mee dat de als gevolg van de voortzetting geleverde nieuwe voorraden,
geproduceerde goederen en ontstane vorderingen op afnemers ten goede moeten
komen aan de gesecureerde crediteur. Hetzelfde geldt wanneer na de faillietverkla-
ring nieuwe vorderingen van de bank op de onderneming ontstaan.64 Deze moeten

naarmijn mening onder de dekking van het generieke zekerheidsrecht vallen. Een
met art. 35 lid 2 Fw vergelijkbare regel zou in het door mij voorgestane systeem
dus onwenselijk zijn.65

6          De invloed op de kredietbeschikbaarheid

Uit het voorgaande blijkt dat de bank als gevolg van de volledige erkenning van
generieke zekerheidsrechten aan de ene kant een sterke positie toekomt, maar haar
aan de andere kant een bepaalde verantwoordelijkheid wordt toebedeeld en
bovendien haarpositie in het faillissement van de onderneming enigszins terugloopt.
Telkens wanneer in de literatuur of door de wetgever een voorstel wordt gedaan
dat gevolgen heeft voor de positie van de bank, komt ook de redenering te
voorschijn dat een dergelijke wijziging negatieve gevolgen heeft of kan hebben

64 Zie hoofdstuk 2 par. 7.3.
65 Ook Dalhuisen 2003, p. 73-79 acht, weliswaar op basis van een andere argumentatie, deze regel

niet verenigbaar met de erkenning van een generiek zekerheidsrecht.
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voor de kredietverlening aan met name het MKB.66 Deze redenering staat naar

mijn mening niet in de weg aan het door mij voorgestane systeem.
In de eerste plaats merk ik op dat er geen onderzoek bestaat dat een dergelijke

bewering ondersteunt. De praktijk zal moeten uitwijzen wat de effecten van een

bepaalde wijziging zijn. Het lijkt mij niet verstandig de doorvoering van bepaalde
wijzigingen te verhinderen op de enkele grond dat deze mogelijk zouden kunnen
leiden tot de verminderde beschikbaarheid van krediet.67 Hier komt bij dat het door

mij voorgestelde systeem dicht aansluitbij de bestaande bankpraktijk. De zorgplicht
die in mijn systeem op de bank rust, vraagt niet veel meer dan wat banken stellen
reeds te doen. De wijzigingen die ik voorstel zien met name op een formalisering
van deze praktijk zodat sprake is van transparantie en toetsing achterafmogelijk
is. De verzwaring zit met name in de structurele toetsing van de handelwijze van
de bank en de sanctie die wordt opgelegd indien zij in gebreke blijkt te zijn. Dit
is echter noodzakelijk aangezien deze praktijk de rechtvaardiging vormt voor de

vergaande voorrangspositie van de bank.

66 Zie onder andere Visser 1999, p. 114, Damkot en Timmermans 2000, p. 15, Winter 2000, p  24,
Kortmann 2000, p. 32-33, Verdaas 2000, p. 1700, de reactie van de NVB op het MDW-
discussiememorandum, p. 11 en de minderheidsnota bij het Rapport van de Commissie Mijnssen,
p. 299 en p. 301.

67       Zie ook Meeter 1990, p. 10. Meeter is van mening dat een dergelijk 'doemdenken' toch enigszins
'riekt naar chantage'.
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De positie van de crediteur-eigenaar

1           Inleiding

Schuldeisers kunnen, behalve door het vestigen van zekerheidsrechten, hun
verhaalspositie versterken door gebruik te maken van een eigendomsconstructie.
Hierbij denk ik aan constructies zoals eigendomsvoorbehoud of lease. Het
overdragen vaneigendom speelt vanwege het fiduciaverbod -art. 3:841id 3 BW -
in ons recht geen rol van betekenis. In beperk me in het navolgende dan ook tot
gevallen waarin de crediteur zich op enigerlei wijze de eigendom voorbehoudt.
Het is de vraag hoe deze constructies in het door mij voorgestane systeem passen.

2          Eigendom als zekerheid

2.1 Eigendomsvoorbehoud

De vervreemder van een zaak kan zich de eigendom daarvan voorbehouden totdat
een vordering die hij op de verkrijgerheeft, is voldaan.' Ditis het eigendomsvoor-
behoud (art.  3:92 BW).  Van deze figuur wordt vooral gebruik gemaakt bij  koop
van roerende zaken. De leverancier verleent uitstel van betaling en levert de door
de debiteur aangeschafte goederen onder eigendomsvoorbehoud. Eerst wanneer
de debiteur aan zijn verplichtingen jegens de leverancier voldoet, gaat de eigendom
over en vallen de goederen in zijn vermogen: Pas dan dienen zij als verhaalsobject
voor de overige schuldeisers. In de tussenliggende periode is de debiteur doorgaans
vrij om in de normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken: In
feitelijke zin behoren de betreffende goederen dus wel tot zijn vermogen. Ook
het economisch belang van de goederen ligt bij de debiteur.4 Het eigendomsvoorbe-
houd strekt zich gezien de beschikkingsbevoegdheid van de debiteur niet uit tot

1 Asser-Van Mierlo Goederenrecht III nr. 417.
2          Partijen zijn in beginsel vrij zelfde juridischeconstructie te kiezen waarmee zij het beoogde resultaat

wensen te bereiken. De wetgever merkt hierover in art. 3:92 lid 1 BW slechts op dat wordt vermoed
dat sprake is van een overdrachtonderde opschortende voorwaarde van voldoening van de prestatie.

3          Vereist is wel dat koperen verkoperzulks overeengekomen zijn, vlg. HR 24 februari 1992, NJ 1993,
623 (Hinck/Van de WerfO. Zie Asser-Van Mierlo Goederenrecht III nr. 428. Zieook Goederenrecht
(Rank-Berenschot), nr. 494.

4       Van Hees 1997, p. 59.
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goederen die de debiteur in het kader van zijn bedrij fsvoering heeft overgedragen.5

Hetzelfde geldt - om een andere reden - voor geleverde goederen die in het kader
van de bedrij fsvoering van de debiteur verder zijn verwerkt en zijn vermengd met
andere goederen, in geval van natrekking en in geval van zaaksvorming.6 De

beschikkingsbevoegdheid van de debiteur omvat in de regel niet het verpanden
van de goederen. Zolang de debiteur niet aan zijn verplichting heeft voldaan, vallen

de goederen dus niet onder een eerder gevestigd zekerheidsrecht dat mede rust

op toekomstige goederen van de debiteur. Het eigendomsvoorbehoud is derhalve
vooral van belang voor crediteuren - leveranciers - die ondanks het generieke
zekerheidsrecht hun verhaalspositie toch enigszins willen versterken.

Het eigendomsrecht van de leverancier heeft naar mijn mening het karakter
van een zekerheidsrecht.' Het vervult slechts een functie in het kader van de

voldoening van door de debiteur onbetaald gelaten vorderingen. Het beoogde
resultaat van de transactie is niet dat de verkoper de eigendom definitiefbehoudt,

maarjuistdatdeze volledig overgaat op de koper. Dat betekent immers dat de koper
aan zijn verplichtingen heeft voldaan en het doel van de transactie is bereikt. De

vorderingsgebondenheid van de eigendom van de verkoper - het zekerheidsaspect -
blijkt bovendien uit het feit dat wanneer de verkoper de zaken op grond van zijn
eigendomsrecht terugneemt, hij gehouden is het reeds door hem in verband met

de voldoening van de koopprijs ontvangen bedrag te restitueren. Dit resultaat wordt
onder het huidige recht bereikt doordat men ervan uitgaat dat niet de tenigname
de overeenkomst waarbij het eigendomsvoorbehoud wordt gemaakt ontbonden
wordt.8 De restitutie geschiedt dan op grond van de ongedaanmakingsverplichtingen

(art. 6:271 BW) die hierdoor ontstaan.

5          Zie overde vraag hoe de eigendomsovergangop de 'tweede' koper kan worden verklaard Asser-Van
Mierlo Goederenrecht III nr. 4288 met verwijzingen.

6 Asser-Van Mierlo Goederenrecht III nr. 432
7          Het zekerheidsaspect van eigendomsvoorbehoud wordt in de literatuur breed erkend, zie Schoordijk

1971, vooral p. 460, Vriesendorp 1985, p. XV, Mezas,  1985. p. IX. Brahn  1988. p. 184, Zwalve
1995, p. 393.Goederenrecht (Rank-Berenschot) nr. 498 wust in dit kader nog op het feit dat de
fiscus het eigendomsvoorbehoud niet als een reeel eigendomsrecht ziet, maar als een overwegend
tot zekerheid strekkend recht. Om die reden hoeft het niet te worden ontzien in verband met het
fiscale bodembeslag. White en Summers 1995. p. 4 noemen de conditional sale, waarbij de
leverancier kredlet verleent en zich de eigendom van de geleverde goederen voorbehoud, als 66n
van de meest voor de hand liggende voorbeelden van een security interest. in het Amerikaanse
systeem van art. 9 UCC wordt het eigendomsvoorbehoud -retention of title _ expliciet aangeduid
als een zekerheidsrecht (purchase mono, security interest), zie 49-103 UCC en § 9-107 UCC (oud)
en de toelichtingbij § 9-107 UCC (oud). Ziemet betrekking tot de zekerheidsfunctie van de Engelse

rete,ition oftitle Crowther Report, par. 4.2.3. Diamond Report par. 1 3 en Finch 2002, p. 467. Zie
ook de overwegingen van UNCITRAL werkgroep, A/CN.9/543. par. 109.

8        Vgl Asser-Van Mierlo Goederenrecht III nr. 426, Goederenrecht (Rank-Berenschot) nr. 501. Zie
hierover ook Mezas 1985, p. 13-14, Vriesendorp 1985, p. 65-68, Brahn 1988, p. 185-186.
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1.1 Lease

In het bedrij fsleven wordt op grote schaal gebruik gemaakt van leaseconstructies
om de aanscha f van kapitaalgoederen te financieren. Lease is geen vaststaande
juridische figuur, maar veel meereen economisch begrip. Dejuridische karakterise-
ring moet dan ook plaatsvinden aan de hand van een analyse van hetgeen partijen
in een concreet geval zijn overeengekomen. Kenmerkend voor alle leaseconstructies
is dat de leasemaatschappij (de lessor of leasegever) een bepaald goed - bijvoor-
beeld een machine of een auto - terbeschikking stelt aan de onderneming (de lessee

ofleasenemer): Deze mag, in ruil vooreen bepaalde vergoeding, daarvan gebruik
maken. Bij de keuze voor financiering door middel van lease spelen vaak
balanstechnische overwegingen, fiscale motieven ofsubsidieregelingen een rol. 10

Lease kent twee hoofdvormen, de financial lease en de operational lease."
Deze twee vormen zijn in de praktijk niet altijd goed te scheiden. Aan de hand
van de omstandigheden van een concreet geval moet worden vastgesteld van welke
hoofdvorm sprake is.

I 2

Operational lease is in de regel niets meer dan huur (art. 7A: 1584 BW).13
De leasemaatschappij geeft, tegen een bepaalde vergoeding, een bepaald goed
in gebruik aan de lessee. De lessee geeft het goed aan het einde van de leasetermijn
eenvoudigweg terug aan de lessor. Het economisch risico ligt bij de lessor. Er is
met betrekking tot operational lease dan ook geen sprake van dat het recht van
de lessor - schuldeiser van de lessee met betrekking tot de openstaande leasetermij-
nen - een zekerheidskarakter heeft.14 De leasetermijnen zijn niet te beschouwen
als aflossing van het door de lessor geinvesteerde bedrag, maar vormen de
tegenprestatie van het door de lessor ter beschikking gestelde leaseobject.15 Zij
zijn niet meer dan een gebruiksvergoeding. Wanneer de lessee niet aan zijn
verplichtingen jegens hem voldoet, kan de lessor de betreffende zaak opeisen. Ter
zake van eventuele openstaande leasetermijnen heeft hij, net als de verhuurder
ter zake van openstaande huurtermijnen, een normale vordering op de lessee.

Financial lease is een vorm van objectfinanciering.16 De leasemaatschappij
financiert in het leaseobject, in plaats van de onderneming zelf. De leasegever is

9      Vgl. Van Hees 1997, p  1 en, uitgebreider, p. 13.
10 Pitlo/Reehuis, Heisterkamp 2001, nr. 976.
11       Van Hees 1997,p. 10. Zie ook Goederenrecht (Rank-Berenschot) nr. 197 en Mon. Nieuw BW B-6c

(Reehuis) nr. 26.
12       Zie Van Hees  1997, p.  11  voor een opsomming van relevante omstandigheden.
13       Aldus ook Van Hees 1997, p. 24. Zieook Rank-Berenschot (Goederenrecht) nr  197
14       Van Hees 1997,p. 21. Hij steltdatoperational lease hetzekerheidsaspect ontbeert dat eigen is aan

de financial lease: de in gebruik gegeven zaak vormt geen zekerheidsobject voor de betaling van
de doorde lessee verschuldigde aflossing, maar is een exploitatieobject waarrnee de lessor uitsluitend
beoogt opbrengsten te genereren.

15        Van Hees  1997, p. 20.
16     Aldus Van Hees 1997, p. 16 en ook Pitlo/Reehuis, Heisterkamp, nr. 976.
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juridisch eigenaar van het leaseobject, maar in economische zin behoort het
leaseobject tot het vermogen van de leasenemer." Uit de onderlinge verhouding
tussen de lessor en de lessee vloeit voort dat de laatste gedurende de looptijd van
de leaseovereenkomst in beginsel alle bevoegdheden mag uitoefenen die
samenhangen met eigendomsrecht, tenzij zulks in strijd is met de belangen van
de lessor.18 De onderneming verbindt zich het geinvesteerde bedrag terug te betalen.
De leasetermijnen bestaan uit aflossing en rente en soms ook nog uit een vergoeding
voor bijvoorbeeld de dienstverlening door de leasemaatschappij.19 Het is de
bedoeling dat de gehele tegenprestatie - de optelsom van alle leasetermijnen en
de restwaarde aan het einde van de looptijd - een volledige vergoeding van de door
de leasemaatschappij gedane investering oplevert.20 Het beoogde doel van de
transactie is dat de lessee aan zijn verplichtingen voldoet en de eigendom definitief
bij hemkomt te rusten. Zolang de lessee niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
valt het leaseobject niet ondereen eerder gevestigd zekerheidsrecht dat mede rust

op toekomstige goederen van de lessee. Een financier die gebruik maakt van lease

kan dus, ondanks het generieke zekerheidsreclit, zijn verhaalspositie toch nog
versterken. Deze vorm van leasing wordt vaak vergeleken met huurkoop, dus koop

en verkoop op afbetaling met levering onder eigendomsvoorbehoud (art. 7A :1576h

BW).11

Net alsbij de leverancierondereigendomsvoorbehoud, vervult de eigendom
..

vande lessorin geval van financiallease slechts een zekerheidsfunctie.-- De lessor

17     Van Hees 1997, p. 56.
18          Van  Hees 1997 , p. 55. Zie ook p. 14. De juridische eigendom is gedurende de looptijd van het

contract in handen van de leasemaatschappij. De lessee is derhalve niet bevoegd het obJect te
vervreemden ofbezwaren. Aangezien Ingevalvan lease, anders dan ingeval van eigendomsvoorbe-
houd. geen sprake is van vervangingsgoederen heeft de leasemaatschappi  hem daartoe doorgaans
ook geen bevoegdheid verleend.

19 Zie hierover Van Hees 1997, p. 14-17.
20       Van Hees 1997, p. 15. Aan het einde van de leasetermijn is de lessee doorgaans gerechtigd het object

te kopen en gebruik te maken van een in de overeenkomst opgenomen koopoptie. De prijs is
gekoppeld aan de restwaarde van het object. Wanneer de leaseovereenkomst tussentijds wordt
beeindigd, zal de leasenemerhet nog niet betaaldedeel van de overeenkomstdienen te vergoeden.
Wanneer het leaseobject aan de leasemaatschappij wordt teruggegeven is de restwaarde daarvan
van invloed op de te betalen vergoeding.

21 Discussie bestaat over het feit of ook sprake is van huurkoop indien de lessee slechts het recht.
en niet de plicht, heeft om aan het einde van de contractperiode het betreffende goed voor de
vastgestelde prijs te kopen, zie Van Hees 1997, p. 31-39 en Rank-Berenschot (Goederenrecht) nr.
196.

22     Aldus ook Van Hees 1997, p. 19, p. 55. Zie over de zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht
van de leasegever ook Vegter 1995, p. 555 en Struycken 1996, p. 341-342. In het systeem van de
UCC wordt lease aangemerkt als een 'security interest' wanneer aan de definitie van § 1-201 (35)
is voldaan en heteigendomsrecht dienttot zekerheid van denakomingdoorde lessee. Zie hierover
White en Summers 1995, p. 7. In § 1-203 UCC is bepaaid dat het van de omstandigheden van het
geval afhankelijk is ofsprake is van een security interest en welke omstandigheden relevant zijn.
Deze bepaling is ingevoerd in 2001 en heeft, blijkens het officiele commentaar, tot doel de
onzekerheid weg te nemendie in de praktijk was ontstaan over de vraag wanneer lease moet worden

aangemerkt als een security Interest. Her Crowther Report par. 5.2.7 en het Diamond Report par.
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verleent de lessee feitelijk uitstel van betaling en de eigendom van leaseobject
dient tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de lessee. De
vorderingsgebondenheid van de eigendom van de lessor - het zekerheidsaspect -
blijkt bovendien in het geval van ontbinding van de leaseovereenkomst wanneer
de leasenemer niet aan zijn verplichtingen jegens de leasemaatschappij voldoet.
De leasemaatschappij neemt op grond van haar eigendomsrecht de betreffende
goederen terug. De kous is daarmee, anders dan ingeval van operational lease,
niet af. De leasemaatschappij is gezien de aard van de transactie gehouden een
eventueel voordeel dat zij als gevolg daarvan geniet met de leasenemer te
verrekenen.23 Dit doet zich voor wanneer de restwaarde op dat moment hoger is
dan het bedrag dat de leasemaatschappij van de leasenemer te vorderen heeft en
vloeit voort uit de vorderingsgebondenheid van het recht van de leasemaatschappij.
Aldus wordt voorkomen dat de leasemaatschappij meer krijgt dan haar op grond
van de onderlinge verhouding met de lessee toekomt.

In verband met de wijze waarop de leasemaatschappij de eigendom heeft
verkregen, kunnen drie leaseconstructies worden onderscheiden.24 Wanneer de
leasemaatschappij tegelijk leverancier van de betreffende goederen is spreken we
van directe leasing. Van indirecte leasing is sprake wanneer de leasemaatschappij
de goederen verkrijgt van een derde - de leverancier - en deze vervolgens in gebruik
geeft aan de leasenemer. In beide gevallen is de leasemaatschappij bij aanvang
van de leaseverhouding eigenaar van de betreffende goederen. Dit is niet het geval
bij de derde constructie, de sale and lease back. Deze constructie houdt in dat de
onderneming bepaalde goederen in eigendom heeft en deze overdraagt aan de
leasemaatschappij. De leasemaatschappij least de goederen vervolgens terug aan
de onderneming. Deze figuur doet sterk denken aan de overdracht tot zekerheid. 25

Bij sale and lease back passeren de goederen het vermogen van de lessee. Dit
betekent dat zij onder een bij voorbaat gevestigd generiek zekerheidsrecht vallen.
Dit is een belangrijk verschil met directe en indirecte lease.

1.3 en 9.7 bepleiten eenzelfde benadering voor het Engelse recht.
23        Kortmann en Van Hees 1995, p 995-996 zjjn in verband met lease van mening dat een afdrachtver-

plichting kan worden gebaseerd op de analogie met de wettelijke regeling van huurkoop (art.
7A: 1576t BW)ofde regeling van pand en hypotheek, ongerechtvaardigde verrijking, de redelijkheid
en billijkheid of deactio Pauliana. Aldus ook Vegter 1995, p. 556 en Van Hees 1997, p. 182-187.
Zie ook Heyman 1994, p. 10. Zie ook hetgeen ik in par. 2.1 opmerkte over de afdrachtverplichting
in verband meteigendomsvoorbehoud. Zie over de afdrachtverplichting van de leasegeverin geval
van de ontbinding van een sale and lease back in verband met de overwegingen in het Sogelease-arrest
(HR 19 mei 1995, NJ 1996, 119) de discussie van Salomons en Struycken in WPNR 6204,6215
en 6237.

24      Aldus Van Hees 1997, p. 55. Zie ook Pitio/Reehuis, Heisterkamp, nr. 977.
25       Zie HR 1 9 mei 1995, NJ 1996,119 (Sogelease) waar de vraag aan de orde was ofeen sale and lease

back moet worden aangemerkt als een overdracht tot zekerheid en dus getroffen wordt door het
fiduciaverbod. Zie ook Goode 1995, p. 652 met betrekking tot het feit dat een sale and lease back
door de Engelse rechter vaak wordt aangemerkt als een zekerheidsrecht.
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2.3 Consequenties

Het zekerheidskarakter van de door mij onderzochte eigendomsconstructies zou
ertoe kunnen leiden dat het eigendomsrecht van de crediteur aan hetzelfde

regelcomplex als zekerheidsrechten moet worden onderworpen. Deze benadering
heeft men in de Verenigde Staten gekozen.26 Iedere constructie waarvankan worden

vastgesteld dat zij de functie heeft 66n van de partijen een recht ten aanzien van
een roerende zaak ofvordering te geven dat dient tot zekerheid voor het verrichten
van de overeengekomen prestatie - doorgaans het betalen van een vordering - valt
onder het bereik van art. 9 UCC.27 Deze functionele benadering heeft tot gevolg
dat de wijze waarop het recht van de schuldeiserjuridisch-technisch is vormgege-
ven, irrelevant is voor de kwalificatie als zekerheidsrecht.28 De transactie wordt
op haar inhoud beoordeeld: 'substance generally reigns over form'.29 Het effect
van deze benadering is dat de formele verschillen tussen de afzonderlijke
zekerheidsrechten en verwante constructies verdwijnen en een uniform zekerheids-
rechtop roerende goederen wordt gecreeerd.30 Omdeze reden wordt bijvoorbeeld
in het Verenigd Koninkrijk gepleit voor invoering van de functionelebenadering.

31

In Nederland is vooral door Struycken aandacht besteed aan de functionele
benadering.32 Ik deel zijn mening dat deze benadering winst zou kunnenbetekenen
voor het Nederlandse systeem,33 maar gezien het onderwerp van deze studie -
zekerheid en voorrang in de verhouding tussen schuldeisers - werk ik dit niet verder
uit. Ik beperk me in het navolgendetot 66n aspect van de functionele benadering,
namelijk het feit dat zij tot gevolg heeft dat crediteur-eigenaar moet worden

ondergebracht in de onderlinge rangorde van schuldeisers.
De crediteurdie van 66n van de doormij onderzochte eigendomsconstructies -

eigendomsvoorbehoud offinanciallease - gebruik maakt, neemtbinnenhet verband

26 Een vergelijkbaarsysteem is ingevoerd in verschillende Canadesestaten, zie vooreen beschrijving
het Diamond Report hoofdstuk 7 en Ali 2002,2.06. De functionele benadering is overgenomen
in de modelwetgeving van de EBRD.

27          Section 1 -201 (35) "Security interest" means an interest in personal property or fixtures which secures

paymentorperformanceofan obligation'. Section 9-102 '(...) Thisarticleapplies toanytransaction,
regardless of its form. that creates a security interest in personal property or fixtures by contract

(...)'.

28 Ziebijvoorbeeld Section 9-202: '(...)the provisions ofthis article withregard torights and obligations
apply whether title to collateral is in the secured party or the debtor'.

29 Aldus White en Summers 1995, p. 3.
30      Gilmore 1965, p. 290. Ditisde reden dat de functionele benadering van zekerheidsrechten zoals

in art. 9 UCC een rol kan vervullen bij de harmonisering van het zekerhedenrecht in Europa, zie
hierover Kieninger 1996, p. 232-233 en Struycken 1998, p. 436, beide met verdere verwijzingen.

31        Zie het Crowther Report hoofdstuk 5, het Diamond Report hoofdstuk 8, Goode 1996, p. 202-203,
Finch 2002, p. 102-105. Zie kritisch McCormack 2002.

32       Struycken  1996 en 1998. Zie ook Vegter 1994 en Zwalve 1995.
33 Struycken 1996, p. 348-351 en 1998, p. 435-436. Zwalve 1995, p. 391-392 staatsceptisch tegenover

de waarde van de functionele benadenng voor het continentaal west-Europese systeem van
zekerheidsrechten op roerend goed.
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van schuldeisers eenbijzondere positie in. Hij kan het eigendomsrecht aanwenden
in het kader van de voldoening van zijn vorderingen op de debiteur en hoeft zich
daarbij, behalve in geval  van sale and lease back, niets  aan te trekken van reeds
gevestigde (generieke) zekerheden. De eigendomsconstructie bewerkstelligt bij
voorbaat de verdeling van het verhaalsvermogen. De crediteur-eigenaar neemt
als gevolg daarvan binnen het verband van schuldeisers een bevoorrechte positie
in ten aanzien van de door hem gefinancierde goederen.34 Uit de erkenning van
het zekerheidskarakter van eigendomsconstructies vloeit naar mijn mening voort
dat moet worden vastgesteld ofde voorrangspositie van de rechthebbende crediteur
binnen het verband van schuldeisers gerechtvaardigd is en zo ja, welke plaats hij
inneemt in de onderlinge rangorde.

3           De voorrangspositie van de crediteur-eigenaar

3.1 Rechtvaardiging en reikwijdte

De crediteur-eigenaar neemt, net als de houder van een 'gewoon' zekerheidsrecht,
ten opzichte van zijn medeschuldeisers een voorrangspositie in. In hoofdstuk 3
bleek reeds dat een dergelijke voorrangspositie niet gerechtvaardigd kan worden
door te verwijzen naar het absolute karakter van het recht van de rechthebbende.
Er moet gezocht worden naar inhoudelijke argumenten die de gevolgen van
voorrang voor de overige schuldeisers rechtvaardigen. In hoofdstuk 7 paragraaf
2.2  kwam ik tot de conclusie dat de voorrangspositie van de houder van een niet-
generiek zekerheidsrecht wordt gerechtvaardigd door het door hem verleende
krediet. Dit maakt dat het zekerheidsrecht niet verder mag strekken dan het krediet
rechtvaardigt en dat dus slechts sprake mag zijn van gebonden zekerheden.
Hetzelfde geldt naar mijn mening voor de voorrangspositie van de crediteur-
eigenaar. Deze wordt gerechtvaardigd door het krediet dat hij verleent. De crediteur-
eigenaar financiert de goederen waarop zijn recht rust. De band tussen krediet en
zekerheid is zowel bij eigendomsvoorbehoud als bij lease, zo bleek in paragraaf
2, duidelijk aanwezig. Dit rechtvaardigt zijn voorrangspositie ten aanzien van die
goederen.  Het  is de vraag o f dit ook rechtvaardigt dat de crediteur-eigenaar ten
opzichte van de houder van het generieke zekerheidsrecht een voorrangspositie
toekomt. Hier ga ik in paragraaf 3.2 op in.

In ons recht is slechts met betrekking tot de vorderingen tot zekerheid waarvan
het eigendomsvoorbehoud dient uitbreiding mogelijk.35  Art.  3:92 BW staat een

34 Zie hoofdstuk 3 par. 4.1 voor een beschouwing over het begrip 'voorrang'.
35      Zie over de vraag in hoeverre uitbreidingen van het eigendomsvoorbehoud in zowel verticale als

horizontale zin in verschillende rechtsstelsels geoorloofd zijn het preadvies van Neve over
eigendomsvoorbehoud - Neve 2000 - met veel verwijzingen.
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horizontaal verlengd eigendomsvoorbehoud - ook wel aangeduid als uitgestrekt
eigendomsvoorbehoud of kredieteigendomsvoorbehoud - in beginsel toe.36 Dit
houdt in dat alle vorderingen die ontstaan in de verhouding koper-verkoper en
die samenhangen met gedane en nog te verrichten leveranties onder de dekking
van het eigendomsvoorbehoud zijn gebracht. Deze uitbreiding doet naar mijn
mening niet af aan de gerechtvaardigdheid van de voorrangspositie van de
leverancier.37 Zij is met name van belang en ook gerechtvaardigd wanneer het
eigendomsvoorbehoud wordt gebruikt door leveranciers die gedurende langere

tijd goederen met een hoge omloopsnelheid leveren.38 De leverancier financiert
in een dergelijke situatie de aanschaf van een specifieke groep van goederen. Er
is sprake van een duidelijke band tussen de vorderingen die zijn ontstaan in het
kader van de duurrelatie en de specifieke groep goederen. De hiervoor genoemde
overwegingen ter rechtvaardiging van de voorrangspositie van de leverancier,
rechtvaardigen naarmijn mening echter niet een uitbreiding naar vorderingen van
andere aard. Dan is geen sprake meer van een duidelijke band tussen vordering
en object. Art. 3:92 lid 2 BW staat de uitbreiding van het eigendomsvoorbehoud
tot vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast het leveren van zaken tevens

het verrichten van bepaalde werkzaamheden is bedongen, toe. Een voorbeeld is
de aannemingsovereenkomst waarbij de aannemer zich zowel verplicht tot het
leveren van materialen als tot het vervaardigen van het werk.39 Een dergelijke

uitbreiding kan zich ook voordoen bij lease, bijvoorbeeld met betrekking tot de
kosten van de leasemaatschappij in verband met het plaatsen van het leaseobject.

36      Dit komt feitelijk neer op een eigendomsvoorbehoud tot 7ekerheid van de vorderingen uit hoofde
van leverantiesdiede verkoperaan heteinde vanderechtsverhouding- hetrecht van de leverancier
gaat niet teniet wanneer hij op enig moment geen vorderingen meer heeft op de koper - op de koper
heeft. De geldigheid hiervan blijkt uit HR 4 december 1998, NJ 1999,549 (Potharst/Serrde). Zie
bevestigend Asser-Van Mierlo Goederenrecht Ill, nr. 4232 en Kleijn in zijn noot onder het arrest,
Anders Wessels 2001, p. 142 met reactie van Janssen in Tvl 2002, p. 318-324. Of hiervan sprake
is moet blijken door uitlegvan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Zie hierover Janssen 2001,
p. 269-283.

37         Iii par. 3.2 en 3.3 zal iktot deconclusie komen dat de vorderingen van de crediteur-eigenaardezel fde
rang behoren te hebben als wanneer een pandrecht zou zijn gevestigd. Dit betekent dat deze
uitbreiding van het eigendomsvoorbehoud voor watbetreft de rang van de betreffende vorderingen
geen toegevoegde waarde heeft. Met de vestiging van een pandrecht zou hetzelfde resultaat zijn
bereikt. Het eigendomsvoorbehoud heeft wei als voordeel dat de rechthebbende niet gebonden is
aan de dwingendrechtelijke uitwinningsregels bij pand.

38 Ookeen leverancier van kapitaalgoederen zoals machines kan leveren ondereigendomsvoorbehoud
In een dergelijk geval is een kredieteigendomsvoorbehoud naar mijn mening niet zo snel
gerechtvaardigd. Janssen 2001, p. 269-270 bespreekt een niet-gepubliceerd vonnis van de Rechtbank
Rotterdam d.d. 12 december 1996, rolnr. 95-1755, zaaknr. 41144 waarin sprake was van de levering
van machines ondereigendomsvoorbehoud. Deze machines werden volledigatbetaald. Er is sprake
van een bestendige handelsrelatie en nadien verricht de leverancier nieuwe leveranties. In het
faillissement van dedebiteur is hetde vraag ofde leverancierzich voordeals gevolg van de nieuwe
leveranties ontstane vorderingen op de machines kan verhalen. De rechtbank oordeelde mijns inziens
terecht dat zulks niet het geval is.

39 Parl. Gesch. Boek 3 (inv. boek 3,5 en 6), p. 1240.
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Gezien het voorgaande moet met zulke uitbreidingen zeer terughoudend worden
omgegaan. De vorderingmetbetrekking tot de met de werkzaamheden samenhan-
gende kosten zou naar mijn mening slechts onder het eigendomsvoorbehoud of
de lease kunnen worden gebracht, indien de samenhang met de vordering tot
betaling van de koopprijs zeer nauw is. Slechts dan is de voorrangspositie
gerechtvaardigd.

3.2 Supervoorrang?40

In het geldende recht nemen crediteuren die gebruik maken van een eigendomscon-
structie binnen het verband van schuldeisers een zeer vergaande voorrangspositie
in.41 De crediteur-eigenaar heeft niet slechts voorrang ten opzichte van zijn
medeschuldeisers, maar - buiten de situatie waarin sprake is van een sale and lease
back -  ook ten opzichte van de houder van het generieke zekerheidsrecht.42 Naar
mijn mening zijn er echter geen omstandigheden die de supervoorrang van de
crediteur-eigenaar rechtvaardigen.

Edn van de redenen voor de erkenning van het eigendomsvoorbehoud in het
nieuw BW was dat de wetgever van mening was dat de verkoper zich tegen het
veelomvattende zekerheidsrecht van de financier moet kunnen wapenen.43 Het
zou tot een onwenselijke situatie leiden wanneer de verkoper goederen heeft
geleverd en de koper jegens hem in gebreke blijft, de financier van de koper zich
bij voorrang en dus tenkoste van de verkoper op de goederen kan verhalen, zonder
dat de verkoper zijn positie als crediteur kan versterken.44 Een vergelijkbare
beschermingsgedachte ligt ten grondslag aan de supervoorrang die is verbonden
aan het Amerikaanse purchase money security interest. 5 De crediteur die de
aanschafvan bedrij fsmiddelen heeft gefinancierd en in dat kaderop de gefinancier-
de objecten een zekerheidsrecht heeftbedongen, gaat voor alle andere crediteuren
met een zekerheidsrecht op die objecten, ook die met een ouder recht. Deze

40        Ik ontleen deze term aan het Amerikaanse recht waar in verband met hetpurchase money security
interest wel gesproken wordt over superpriority.

41 Een schuldeiser die zich eigendom kan voorbehouden, kan zich op de betreffende goederen ook
een pandrecht voorbehouden (art. 3:81 BW). Ook voorbehouden pandrecht heeft 'supervoorrang
tot gevolg in die zin dat het in rang voor een generiek zekerheidsrecht komt, vgl. Asser-Van Mierlo
Goederenrecht III nr. 425. Mijn conclusies over de gerechtvaardigheid van de supervoorrang van
de crediteur-eigenaar en de toepasselijkheid van de prioriteitsregel zijn van overeenkomstige
toepassing op het voorbehouden pandrecht.

42 Dit geldt in alle gevallen waarin sprake is van voorbehouden eigendom. Dan passeren de goederen
het vermogen van de schuldenaarniet. Dit is anders in geval van sale and lease back. De schuldenaar
kan de financier slechts eigendom leveren waarop het eerder gevestigde zekerheidsrecht rust.

43 Parl. Gesch. Boek 3, p. 388 (MvA Il). Zie in dezelfde zin metbetrekking tot het Engelse equivalent
van eigendomsvoorbehoud retention of title het Cork Report par. 1633-1634.

44      Aldus ook McCormack 2002, p. 135 in navolging van het Diamond Report p. 88.
45        Section 9-103 UCC definieert het purchase money security interest. De voorrang is geregeld in

section 9-324 UCC. Zie hierover White en Summers 1995, p. 324.
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supervoorrang voorkomt dat de houder van het generieke zekerheidsrecht een
financieringsmonopolie toekomt.46 Deze overwegingen gaan in het door mij
voorgestane systeem echter niet op. De zeer sterke voorrangspositie die de bank
als gevolg van het generieke zekerheidsrecht inneemt wordt gerechtvaardigd door
het belang van de bancaire kredietverlening en de verplichte monitoring van het
functioneren van de onderneming. De overige schuldeisers worden beschermd
door de zware verantwoordelijkheid van de bank ten aanzien van hun belangen.
Dit maakt dat er geen reden is de overige schuldeisers uit het oogpunt van
bescherming tegen de vergaande greep van de bank op het vermogen van de

onderneming, de bevoegdheid te geven hun verhaalspositie te versterken ten koste
van de bank.47 Bovendien zou de mogelijkheid dat de overige schuldeisers in staat

zijn door het gebruik van eigendomsconstructies de zekerheidspositie uit te hollen,
ertoe leiden dat de grondslag voor de verantwoordelijkheid van de bank wegvalt.
Een laatste argument is dat het feit dat bepaalde crediteuren als gevolg van feitelijke
omstandigheden in staat zijn gebruik te maken van de eigendomsconstructie om
hun verhaalspositie te versterken eenvoudig zou kunnen leiden tot willekeur in
de verhouding tussen schuldeisers onderling.48 De eigendomsconstructie is immers
slechts beschikbaar voor schuldeisers die een bepaald object financieren dat op
het verhaalsmoment nog individualiseerbaar in het vermogen aanwezig is. Andere
schuldeisers zijn aangewezen op zekerheidsrechten die in rang na het generieke
zekerheidsrecht komen. Een reden voor dit verschil zou kunnen zijn dat de
betreffende schuldeiserdoorhet leverenen/offinancieren van hetbetreffende object
- bijvoorbeeld voorraden of een machine - enige 'waarde' heeft toegevoegd aan
het vermogen van de onderneming, hetgeen bijdraagt aan het functioneren van
de onderneming. Dit is echter op zichzelfonvoldoende.49 Vrijweliedere schuldeiser

draagt door het door hem verleende krediet en de daaraan gekoppelde prestatie
immers bij aan de bedrijfsvoering van de onderneming. Ik zie bijvoorbeeld geen
reden waarom de leverancier van grondstoffen meer recht zou hebben op een
voorrangspositie dan de dienstverlener. De toevalligheid dat sommige schuldeisers

gebruik kunnen maken van eigendomsconstructies mag er naar mijn mening niet
toe leiden dat zij het generieke zekerheidsrecht en het daaraan gekoppelde
evenwichtige systeem van voorrang kunnen omzeilen.

46       White en Summers 1995, p. 325. Zie ook het commentaar bij § 9-312 [31 en [4] UCC (oud). Zie
over het financieringsmonopolie ook Goode  1996, p.  200, Von Wilmowsky  1996, p 209-210,
Dalhuisen 2000, p. 579 en McCormack 2002, p. 135-136.

47      Zie ook hoofdstuk 5 par. 5.2 waar ik tot de conclusie kwam dat er geen reden is het vestigen van
zekerheden in goederenrechtelijk opzicht te beperken met als doel de overige schuldeisers te
beschermen tegen een al te vergaande greep van de gesecureerde schuldeiser op het verhaalsvermogen.

48       Ook Von Wilmowsky 1996, p. 210, Finch 2002, p. 468 en McCormack 2002,p. 136 wijzen hierop.
49     De Commissie Houwing was van mening dat deze gedachte in zijn algemeenheid moet worden

verworpen: zie p. 19. Zie hierover Stein 1986, p. 8-10.
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3.3 De prioriteitsregel

Naar mijn mening moet voor de plaats van de crediteur-eigenaar binnen de tussen
schuldeisers geldende rangorde hetzelfde gelden als voorde houder van'gewone
zekerheidsrechten.50 Dit betekent dat aan de hand van de prioriteitsregel moet
worden vastgesteld welke crediteur voorgaat. Dit zal in de regel de houder van
het generieke zekerheidsrecht zijn. Een schuldeiser heeft de medewerking van
de bank nodig wanneer hij een zekerheidsrecht wenst dat gerangschikt is v66r het
generieke zekerheidsrecht. Dit betekent een vorm van vrijgave. Vrijgave zou een
rol kunnen vervullen bij aanschaffinanciering. Wanneer de onderneming
bijvoorbeeld een bepaalde machine wil aanschaffen heeft zij hiervoor niet altijd
de financiele middelen direct beschikbaar. De huisbank kan hierin voorzien, of
zij kan dit overlaten aan een speciale financieringsmaatschappij ofde leverancier
van de machine. De laatsten zijn in de regel gespecialiseerd in dit soort vormen
van financiering. In dit verband is het denkbaardat de bank toestaat dat de financier
van de betreffende machine een zekerheidsrecht toekomt dat boven het generieke
zekerheidsrecht wordt gerangschikt.51 Een ander voorbeeld is factoring.52 De
concrete omstandigheden kunnen er aanleiding toe zijn de financiering van het
debiteurenbestand uit te besteden aan een gespecialiseerde onderneming, de
factormaatschappij. In een dergelijke situatie is de bank doorgaans bereid de
factormaatschappij een zekerheidsrecht op de vorderingen van de onderneming
op haar a fnemers te gunnendatv66rhet generieke zekerheidsrecht gaat.53 Wanneer
de nieuwe financiering bijdraagt aan het functioneren van de onderneming, is dat
ook in het belang van de bank en dus voor haar een reden om met vrijgave in te
stemmen.54 Een belangrijk voordeel van deze benadering is dat willekeur in de
verhouding tussen schuldeisers onderling voorkomen wordt. Iedere schuldeiser,
en niet slechts een schuldeiser die als gevolg van feitelijke omstandigheden van
een eigendomsconstructie gebruik kan maken, kan de bank om vrijgave verzoeken.
Wanneer de bank weigert haar medewerking te verlenen aan een vrijgave en zel f

50        Ook Von Wilmowsky 1996, p. 211-212 en McCormack 2002, p. 136  zijn deze mening toegedaan.
In verband met de harmonisering van het recht met betrekking tot zekerheden zoals dat in de
verschillende Europese landen geldt wordt wel gepleit voor toepassing van de prioriteitsregel op
derangorde van doorzekerheidsrechten - inclusiefhet eigendomsvoorbehoud - gedekte vorderingen,
zie hierover Nave 2000, p. 83-85.

51        In de praktijk wordt in dit kader doorgaans gebruik gemaakt van lease en aanverwante constructies,
zie paragraaf 2.

52 Zie hierover Beuving 1996.
53      in het buitenland, en ook in Nederland voor de invoering van het BW, worden in dit verband de

betreffende vorderingen doorgaans overgedragen aan de factormaatschappij, zie Beuvingl 996,
p. 37 en hoofdstuk 4 over de vraag of de overstap van de Nederlandse praktijk op het pandrecht
wei noodzakelijk is. Zie hierover ook Rongen 1996, p. 286-295.

54       Aldus ook McCormack 2002, p. 136. Ditzou volgens hem het gevaardat een financieringsmonopolie
ontstaat kunnen neutraliseren.
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niet bereid is in de financiering te voorzien of slechts tegen een veel hogere prijs,
kunnen de debiteur en/0 fde betreffende schuldeiser de rechter verzoeken de bank

tot vrijgave te verplichten. Het is naar mijn mening denkbaar dat de huisbank in
het kader van een verstandige en optimale ondernemingsfinanciering onder

omstandigheden gehouden kan zijn tot vrijgave. Dit zou naar mijn mening aan
de orde moeten komen in het kader van de richtlijnen die, zo bleek in hoofdstuk

7 paragraaf 3, moeten worden vastgesteld in verband met de verantwoordelijkheid
van de kredietverlener.

De invoering van dit systeem betekent dat de crediteur-eigenaar in zijn
verhaalspositie achteruitgaat ten opzichte van het geldende recht. Wanneer de

wetgever mijn mening over de onwenselijkheid van de supervoorrang van de
crediteur-eigenaar niet deelt, is ingrijpen mogelijk. Het kan bijvoorbeeld zo zijn
dat  het feit dat de bank zich op een bepaald goed kan verhalen, terwijl de crediteur

die verantwoordelijk is voor de financiering van dat goed met lege handen

achterblijft, in de ogen van de wetgever toch niet wenselijk is. De wetgever zou
dan in titel 10 van Boek 3 BW een bepaling kunnen opnemen dat in geval van

aanschaffinanciering de betreffende crediteur een bijzonder voorrecht op de door
hem gefinancierde goederen toekomt.SS Een dergelijk voorrecht impliceert dat de

verhaalsbelangen van de leverancier zwaarder wegen dan die van andere

schuldeisers, zoals bijvoorbeeld de dienstverleners. Deze afweging zal de wetgever
moetenmaken. Debevoorrechte positie van deze crediteurberust dan op een door
de wetgever gemaakte belangenafweging, in plaats van op het feit dat de betreffende
crediteurzich toevallig in de positie bevindt waarin hij van een eigendomsconstruc-
tie gebruik kan maken. Het verdient naar mijn mening de voorkeur dat voorrang
berust op materiele argumenten, ill plaats van op louter juridisch-technische

gronden.
56

55 Vgl. Sigman 1996, p. 169, Struycken 1996 p. 344 en Hartkamp in zijn conclusie voor HR 19 mei
1995, NJ 1996, 119 (Sogelease), sub 7 en 8. Zij zijn van mening dat alleen in geval van
aanschaffinanciering de leasemaatschappij gebruik mag maken van de eigendomsconstructie en
in alle andere gevallen van objectfinanciering aangewezen zou moeten zijn op pandrecht. Dit
impliceert datdezeauteurs de supervoorrang van decrediteur-eigenaar in geval van aanschaffinancie-
ring gerechtvaardigd achten.

56      Struycken 1996, p. 350. Zie in dezel fdezin Goode 1995, p 728-729 en de UNCITRAL werkgroep

A/CN.9/543 par. 114.
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De aanleiding voor het onderzoek waarvan dit boek de uitkomsten bevat, is het
almaar uitdijen van zekerheidsrechten. Inmiddels is het in ons recht mogelijk
generieke zekerheden te vestigen. Hiermee bedoel ik dat bij voorbaat vrijwel alle
bestaande en toekomstige activa (zoals voorraden, vorderingen en inventaris) van
de debiteur - doorgaans een onderneming - worden belast met zekerheidsrechten
ten behoeve van 6611 crediteur. Deze zekerheden dienen in de regel ter securering
van al hetgeen deze crediteur van de onderneming te vorderen heeft en zal hebben,
uit welke hoofde ook. De ontwikkeling van deze generieke zekerheden leidt tot
een zeker spanningsveld. Aan de ene kant lijkt zij noodzakelijk in verband met
de beschikbaarheid van krediet en de behoefte van het bedrij fsleven daaraan, terwijl
aan de andere kant de belangen van de overige schuldeisers erdoor in het gedrang
komen. In dit boek staat deze problematiek centraal. Ik heb mijzel fde vraag gesteld
aan de hand van welke maatstaf de reikwijdte van zekerheidsrechten zou moeten
worden vastgesteld en waar dit toe leidt.

De verbintenisrechtelijke benadering van zekerheidsrechten
Ik pleit voor een nieuwe benadering van deze problematiek. Dit boek is een pleidooi
voor de verbintenisrechtelijke benadering van zekerheidsrechten. Hiermee bedoel
ik dat de voorrangspositie die ontstaat als gevolg van zekerheidstelling moet worden
toegerekend aan de gesecureerde crediteur. Bij de vraag naar de rechtvaardiging
en reikwijdte van deze voorrangspositie is de onderlinge verhouding tussen
schuldeisers maatgevend. Het gaat erom o fde voorrangspositie van de gesecureerde
crediteur in die verhouding gerechtvaardigd is. In het navolgende maak ik duidelijk
op welke wijze deze benadering zich onderscheidt van de traditionele benadering
van zekerheidsrechten en waarom zij de voorkeur verdient.

De traditionele benadering van zekerheidsrechten gaat - zo werd duidelijk
in hoo fdstuk 2 - uit van de kwalificatie van zekerheidstelling als een goederenrech-
telijke beschikkingshandeling. Deze kwalificatie heeft tot gevolg dat de inhoud
van zekerheidsrechten wordt afgeleid van de algemene kenmerken van een
goederenrechtelijk recht. Dit leidt tot het recht van parate executie, de separatistpo-
sitie en voorrang. Voor de reikwijdte van zekerheidsrechten - de omvang van zowel
het zekerheidsobject als de gesecureerde vorderingen - is het antwoord op de vraag
of het mogelijk is om in een concrete situatie aldus over goederen te beschikken,
bepalend. De gevolgen van (generieke) zekerheden voor de overige crediteuren
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spelen hierbij geen rol van betekenis. Hetzelfde geldt voor de vraag naar de
geoorloofdheid van het vestigen, bedingen en uitoefenen van zekerheden. De
kwalificatie van zekerheidstelling als beschikkingshandelingbetekent in dit verband
dat de autonomie van de zekerheidsgever als eigenaar van zijn vet-tvogen voorop
staat. Dit is slechts anders indien de financiele toestand van de debiteur verslechtert
en de betrokkenen weten ofmoeten weten dat zekerheidstelling definitieften koste

gaat van de verhaalsmogelijkheden van de overige schuldeisers.
De traditionele benadering schiet, zo bleek in hoofdstuk 3, met name tekort

met betrekking tot het voorrangsaspect van zekerheidsrechten. Zekerheidsrechten
hebben een duaal karakter. In de eerste plaats geven zij de rechthebbende bijzondere
verhaalsbevoegdheden ten aanzien van de verbonden goederen. Hier gaat de
vergelijking met een beschikkingshandeling inderdaad op. In de tweede plaats

geven zekerheidsrechten de rechthebbende voorrang ten aanzien van de verbonden
goederen. Deze voorrang speelt zich af in de verhouding tussen schuldeisers

onderling en geeft de rechthebbende een recht dat hij kan inroepen jegens zijn
medeschuldeisers. De vergelijking met een beschikkingshandeling gaat hier niet
op en dus kan met het traditionele model niet worden volstaan. Voor de beantwoor-

ding van de vraag naar de reikwijdte van zekerheidsrechten is een ander model

noodzakelijk, namelijk de verbintenisrechtelijke benadering. Dit model heeft tot

gevolg dat het perspectief verschuift van de verhouding zekerheidsgever-
zekerheidsnemer naar de verhouding zekerheidsnemer-overige schuldeisers. Dit
maakt dat niet de vraag centraal staat of het de zekerheidsgever is toegestaan
(generieke) zekerheden te vestigen, maar de vraag o f en in hoeverre de zekerheids-
nemer in zijn verhouding tot zijn medeschuldeisertot de voorrangspositie gerechtigd
is. De rechtvaardiging van zekerheidsrechten en de voorrangspositie van de

gesecureerde crediteur iii het bijzonder kan dus niet, zoals in het traditionele model,
worden gevonden in heteigendomsrechtende autonomie van de zekerheidsgever.

Rechtvaardiging en reikwijdte
De rechtvaardiging voor de voorrangspositie van de gesecureerde crediteurmoet
worden gevonden in de verhouding tussen schuldeisers onderling. Gezocht moet
worden naar omstandigheden die de negatieve gevolgen die voor de overige
schuldeisers aan zekerheidstelling zijn verbonden, kunnen rechtvaardigen.

Publiciteitbiedt een dergelijke rechtvaardiging niet (hoofdstuk 4). Schuldeisers

zijn bij de beschikbare informatie onvoldoende gebaat om de negatieve gevolgen
van zekerheidstelling voor hen te kunnen rechtvaardigen. Raadpleging van een

openbaarregister waarin zekerheidstelling is ingeschreven informeert schuldeisers
slechts over de mate waarin het verhaalsvermogen reeds is belast met zekerheids-
rechten. Deze informatie zegt weinig over de kredietwaardigheid van de
onderneming en de mate waarin zij in staat is en zal zijn aan haar verplichtingen
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te voldoen. Dit maakt dat deze informatie van gering belang is voor de kredietbeslis-
sing en -voorwaarden.

De enige mogelijke rechtvaardiging is gelegen in de aan zekerheidstelling
gekoppelde kredietverlening en monitoring door de kredietverlener. Dit bleek uit
de analyse in hoofdstuk 5 van de kredietverleningspraktijk en de belangen van
zowel de gesecureerde crediteur als van zijn medeschuldeisers. De kredietverlening
aan een onderneming en het feit dat de kredietverlener - de huisbank - inzicht in
en invloed op de onderneming heeft (monitoring), bevorderen de continuYteit van
de onderneming. Dit is in het belang van de overige schuldeisers, aangezien het
'draaien' van de onderneming tot gevolg heeft dat zij cashflow genereert waaruit
zij haar schuldeisers kan voldoen. Deze constatering leidt tot de conclusie dat het
belang van deze schuldeisers de erkenning van generieke zekerheden eist, mits
gewaarborgd wordt dat de positieve gevolgen van zekerheidstelling ook daadwerke-
lijk gerealiseerd worden en het krediet en de bancaire monitoring aangewend
worden in het belang van deze schuldeisers.

De verantwoordelijkheid van de gesecureerde kredietverlener
De kredietverlenende crediteur - de bank - heeft naar mijn mening een zware
verantwoordelijkheid ten aanzien van het functioneren van de onderneming en
de belangen van zijn medeschuldeisers. De grondslag voor deze verantwoordelijk-
heid is, zo bleek in hoofdstuk 6, drieledig. Het feit dat de bank een zware
verantwoordelijkheid toekomt dat zowel het krediet als de bancaire monitoring
worden aangewend in het belang van haar medeschuldeisers, waarborgt dat de
positieve gevolgen van zekerheidstelling ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Dit maakt dat van een rechtvaardiging van de negatieve gevolgen van zekerheidstel-
ling voor de overige schuldeisers kan worden gesproken. Ten tweede speelt de
financiele afhankelijkheid van de onderneming een rol. De huisbank heeft vaak
het lot van de onderneming in handen. Wanneer zij het krediet opzegt, betekent
dit in de regel het einde van de onderneming. Deze verstrekkende gevolgen maken
dat de bank jegens de andere belanghebbenden bij de continuYteit van de
onderneming een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Tot slot is van belang dat
de relatie tussen de bank en haar kredietnemer zodanig is dat zij informatie heeft
over en invloed heeft op de gang van zaken bij de onderneming. Het feit dat de
bank deze bijzondere positie inneemt, betekent naar mijn mening dat zij ook
verplicht is de mogelijkheden die uit deze positie voortvloeien niet alleen aan te
wenden in haar eigen belang, maar ook in het belang van haar medeschuldeisers.

De precieze regels voor de handelwijze van de bank in verband met de haar
toebedeelde verantwoordelijkheid - de inhoud van haar inspanningsverplichting -
zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval en dus niet op voorhand
vast te stellen. Enkele algemene lijnen kunnen naar mijn mening wel worden
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gegeven (zie hoofdstuk 6, par. 4.2). De bank is gehouden de informatie te vergaren

die nodig is voor de analyse van de kredietwaardigheid van de onderneming. Deze
analyse moet niet slechts worden gericht op de (verhaals)belangen van de bank,
maarook op die van haarmedeschuldeisers. Zolang geen sprake is van continuYteits-

bedreigende omstandigheden, kan de bank volstaan met informatievergaring en
-beoordeling. Wanneer van dergelijke omstandigheden wel sprake is, moet een
scenario worden gekozen. Afhankelijk van de levensvatbaarheid van (onderdelen
van) de onderneming, moet de bank haar invloed op de onderneming aanwenden

en de voortzetting van de ondememing bevorderen danwel het krediet stopzetten
en eventueel het faillissement van de onderneming aanvragen. Debank moetzich
hierover achtera f verantwoorden.

Uitvoering en consequenties
In hoofdstuk 7 heb ik aandacht besteed aan de uitvoering en consequenties van
de conclusie dat de facilitering van generieke zekerheden samen moet gaan met
de verankering van de verantwoordelijkheid van de gesecureerde crediteur in ons
recht. Ons goederenrecht moet de vestiging van generieke zekerheden zo eenvoudig
mogelijk maken. Telkens wanneer zekerheidsrechten rusten op een substantieel
deel van de (toekomstige) activa van de onderneming en een onbepaald (toekomstig)
vorderingenpakket secureren, is sprake van een generiek zekerheidsrecht en van
de bijbehorende verantwoordelijkheid. De toetsing van de handelwijze van de bank
vindt plaats door de curator in het faillissement van de debiteur, onder toezicht
van de rechter-coinmissaris en de commissie van schuldeisers. Eerst wanneer vast
staat datdebank aanhaarinspanningsverplichtingheeft voldaan, iszij gerechtigd
tot (de opbrengst) van het generieke zekerheidsrecht. Ik pleit ervoor de inhoud
van de inspanningsverplicliting neer te leggen in zelfregulering die totstandkomt
in onderling overleg tussen (vertegenwoordigers van) de verschillende betrokkenen
zoalsdeNVB, MKBNederland, INSOLAD etc. Zelfreguleringheeftals voordeel
dat het flexibeler is dan wetgeving, en de betrokkenen meer duidelijkheid en
zekerheid verschaft over de toepasselijke normen dan rechtspraak. Mijn analyse

heeft ook gevolgen voorde positie van de gesecureerde crediteur in het faillissement
van haar debiteur (zie par.  5). Ik pleit voor de betrokkenheid van deze crediteur
in het faillissement en dus voorafschaffing van de separatistpositie. De bank zou,
gezien haarbijzondere positie en haar inzicht in de onderneming, een belangrijke
rol moeten spelen bij de beslissing over het al dan niet voortzetten van de
onderneming. De curator behartigt hierbij, onder toezicht van de commissie van
schuldeisers, de belangen van de overige schuldeisers.
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De voorrangspositie van de crediteur-eigenaar
Tot slot ben ik in hoofdstuk 8 ingegaan op de voorrangspositie die een crediteur
als gevolg van eigendomsvoorbehoud of financiallease inneemt. Deze crediteuren
hebben op grond van hun eigendomsrecht 'supervoorrang'. Hiermee bedoel ik
dat zij voorrang hebben ten opzichte van alle gesecureerde crediteuren, inclusief
de houder van een eerder gevestigd generiek zekerheidsrecht.

Ook voor deze voorrangspositie moeten inhoudelijke argumenten worden
gevonden en kan niet worden volstaan met een verwijzing naar het eigendomsrecht
van de crediteur. Net als voor de gewone, niet-generieke zekerheden geldt dat de
rechtvaardiging van de voorrang gelegen is in het door de crediteur verleende
krediet. Naar mijn mening zijn er geen omstandigheden die een verdergaande
voorrangspositie - waarvan in het geldende recht op grond van de eigendom van
de crediteur wel sprake is - rechtvaardigen. Met betrekking tot de positie van de
crediteur-eigenaar in de onderlinge rangorde van schuldeisers moet derhalve de
prioriteitsregel gelden. Wanneer de wetgever van mening is dat een bepaalde
crediteur - bijvoorbeeld een leverancier - wel een bevoorrechte positie moet
toekomen, is het invoeren van een voorrecht de aangewezen weg. De reden liiervoor
is dat de 'supervoorrang' dan op een inhoudelijke belangenafweging berust, in
plaats van op de toevalligheid dat deze crediteur van een eigendomsconstructie
gebruik kan maken.
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Summary

Over the past decades, security interests have increased sharply in the Netherlands.
At present, it is possible for a bank to have a security interest in the existing and
future assets of a company which secures the payment of present and future
advances. The development of this so-called floating security on all the assets of
the company (generieke zekerheden) leads to a conflict of interests. On the one
hand, this development seems to be ofgreat importance for the availability ofcredit
to trade and industry, while on the other hand the unsecured creditors are
disadvantaged by it. Every enhancement ofsecurity rights potentially expands the
scope ofsecured financing and, correspondingly, reduces the proportion o fassets
available for the general body ofcreditors i f the debtor giving the security becomes
insolvent. This conflict ofinterests is the subject of this study. The main question
is what limit would have to be set to the scope of security interests.

Security interests: a dijIerent approach
In this thesis, I argue for a different approach of security interests. The answer
to questions about justification and scope o f the priority of the secured creditor
is to be found in the relationship between the creditors.

This approach differs from the traditional analysis of security interests.
Traditionally, the qualification o f a security interest as a disposition over property
by the debtor has been paramount. In the first place, this means that the characteris-
ties ofa security interest are derived from the general characteristics ofproperty.
As a consequence, the secured creditor has a right o f recourse in rem - the recht
vanparate executie (immediate execution ofclauses ofcontract without recourse
to any legal procedure in respect o fattachment ofmovable or immovable property)
and the separatistpositie (the position of secured creditor) - and priority over the
othercreditors. The question whether a certain disposition over property is possible
determines the scope of a security interest. The creation of floating security is a
valid disposition over his property by the debtor and is therefore allowed. The
consequences of ( floating) security for the unsecured creditors are of little or no
importance. The same applies to the creation, stipulation and enforcement of a
security interest. The free alienability and party autonomy ofthe debtor are decisive.
Only when the debtor is in financial trouble and insolvency is to be expected, the
unsecured creditors' interests are an important factor in the analysis of security
interests and could interfere with the priority of the secured creditor.
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The traditional approach fails in the analysis o f the priority o f the secured

creditor. A security interest consists of two elements. Firstly, it empowers the
secured creditorto recover its claim against the debtor. In this respect, comparison
with the dispositiono fpropertyis correct. Secondly, itgivespriority to the secured

creditor over the unsecured creditors. Priority means an interest in the bankruptcy
estate, not an interest inthe propertyof the debtor. As a consequence, comparison
with the disposition of property is not correct, a different approach is necessary.
This approach requires a change of perspective; it is not about the relationship
between the debtor and the secured creditor. but about the relationship between
the secured creditor and the unsecured creditors. The focus should not be on the
question whether the debtor is allowed to create (floating) security, but on the

question whether the secured creditor, in his relationship to the unsecured creditors,
is entitled to priority. The justification of security interests and the priority of the
secured creditor cannot be found, like iii the traditional approach, in the party

autonomy o f the debtor.

Justification and scope
The secured creditor's priority has negative consequences for the unsecured
creditors. 111 this study, I concluded that the justification for these negative

consequences should be found in the relationship between creditors. This conclusion
implies the search for circumstances that justify these negative consequences.

Giving public notice ofsecurity interests by filing or registration is notenough.
A register ( for example the Companies Registry) does not inform creditors about

the creditworthiness ofthe debtor: it just provides information about the interests
of other creditors in the debtor's property. This information is of little importance
for granting credit and the applicable conditions, and there fore o flittle importance
for unsecured creditors.

Analysis ofthe practice ofgranting credit and ofthe interests ofthe secured

creditor- the bank - and the unsecured creditors shows the importance o fgranting
credit by the bank to small and medium sized-companies and of the bank's
monitoring ofthese companies. Monitoring means that the bank is in formed about
the financial state of the company and has the power to influence the company's

dealings. The factthat the secured creditorhas priority encourages suchactivities.

Granting credit and the bank's monitoring activities enhance the continuity ofsmall
and medium sized-companies. This is ofgreat importance to the unsecured creditors,
for it increases the creditworthiness of the company. The company - functioning
partly thanks to the bank's activities - generates cashflow and, as a coiisequence,
is able to pay its creditors. The activities of the secured creditor - granting credit

and monitoring - justify its priority. Therefore I conclude that floating security
is in the interest of the unsecured creditors, provided that the positive e ffects o f
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secured credit are realised and credit and monitoring are employed also in the
interest of these creditors.

The responsibility of the secured creditor
In my opinion, the secured creditor is responsible for the interests ofother creditors
in connection with the functioning ofthe company. The basis for this responsability
is threefold. First of all, the responsibility of the secured creditor guarantees that
the positive aspects of secured credit are realised. As a result, there is a real
justification for the negative effects of the secured creditor's priority for the
unsecured creditors. Secondly, the fact that the company is financially dependent
on the bank is relevant. When the bank terminates its creditextension, this usually
means the end of the company. As a result, the bank has a certain responsibility
towards the other stakeholders. Thirdly, the relationship between the bank and
the company will be such that the bank has information on and power over the
company's course of business. In my opinion, this special position entails the
obligation for the bank to employ the possibilities resulting from this special
relationship not onlyinits own interest, but also in the interest ofthe other creditors.

The scope of the responsibility of the secured creditor - the bank - depends
on the circumstances. The exact rules according to which the secured creditor
should behave cannot be determined beforehand. However, certain general
guidelines can be given. The bank is to gather all the information that is neccessary
for the analysis of the company's creditworthiness. This analysis should not only
reflect the interests of the bank, but also the interests of the other creditors.
Information gathering and its analysis suffice as long as there are no signs indicating
the chance ofinsolvency. Ifsuch signs arise, the bank has to decide on a different
scenario. In this, the viability of the company should be decisive. If the company
is viable, the bank should exert its influence on the company and promote the
continuation ofthe company orparts thereof. Ifthe company is not viable, the bank
should terminate its creditextension and, depending on the situation, file for a
bankruptcy petition.

Imple,nentation and consequences
In the above, I stated my conclusion that the law's facilitation of floating security
should go together with the the secured creditor's responsibility for the interests
of the unsecured creditors. This conclusion should be implemented in our legal
system. The law should facilitate floating security; existing restrictions on the scope
of security should be eliminated. Whenever security is based upon a substantial
part of the debtor's property and future property and secures non-specified existing
and future indebtedness, the security interest should be qualified as floating and
brings about the accompanying responsibility. The bank's behaviour is judged
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afterwards by the bankruptcy trustee. The bankruptcy trustee acts under the

supervision ofthe supervisoryjudge and the creditors' committee. Ifthe bankruptcy
trustee finds that the bank has met its obligations to the unsecured creditors, the
bank is entitled to the benefits of its security. In my opinion, the scope of the
responsibility of the secured creditor should be laid down in self-regulation, which
could be realised by consultating the relevant interest groups. In the Netherlands,

these groups are Nederlandse Vereniging van Banken (NVB - Netherlands

Bankers'Association), MKB-Nederland (Netherlands Association of Small and
Medium Enterprises), INSOLAD (Netherlands Association of Insolvency Law
Practitioners), etc. The advantage ofself-regulation is that it is more flexible than

legislation. Compared to case law, it is more clearer and provides more certainty
in advance about the applicable rules.

My analysis has consequences for the position of the secured creditor in the
case of its debtor's insolvency. In my opinion, the secured creditor should be
involved in its debtor's insolvency. This implies abolition ofthe right ofrecourse
in rem. Because of its special relationship with the company - information and
influence on the company -, the bank should have influence on the decision of
the bankruptcy trustee on the reorganisation or restart of the company. The
bankruptcy trustee - under the supervision of the supervisory judge and the
creditors' committee - looks after the interests of the unsecured creditors.

The  priority  of the  creditor/owner
In current legal theory and practice, reservation of title under a hire-purchase or
conditional sale agreement or finance lease provides the creditor, as in the case
ofcreation ofa security interest, with priority. Because ofthe creditor's ownership,
he has 'superpriority'. This means that the creditor has priority over all other

creditors, including those with a security interest.
In my view, the justification for the creditor's priority cannot be found in

his ownership. The relevant question is whetherthis creditor is, in his relationship
to the other creditors, entitled to priority. The credit granted by such creditor
justifies, as goes for non-floating security interests, his priority. In my opinion,
there  are no circumstances that justify 'superpriority'. The priorities amongst

creditors should be determined by the time of the creation of their rights.  If the

legislator believes that some creditors should be preferential, he should realise
this by way of a preferential debt. The preferential position of the creditor then
rests on the legislative weighing of interests and the concept of fairness instead

of on technical doctrines.
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