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Wie zwijgt, deelt mee
Over de positie van de stil pandhouder in collisie met een beslaglegger of de faillisse-
mentscurator

F.M.J. Verstijlen1

1. Inleiding

Het voorjaar van 2014 bracht belangwekkende arresten op het terrein van het
goederenrecht, hetgeen de inhoud van deze bundel laat zien. Ongetwijfeld zal Wim
in de volgende druk van zijn ‘Pitlo’ een rijke oogst binnen kunnen halen. Het arrest
V.O.F. Scheepvaartbedrijf G.C. de Jong en Zoon/KBC Bank N.V. zal daarbij niet
ontbreken.2 Immers, Wim put zich uit de verbanden tussen het goederenrecht en
het burgerlijk procesrecht bloot te leggen en dit arrest speelt zich juist af op het
grensterrein tussen deze beide rechtsgebieden.
In het arrest komen verschillende vragen aan de orde, maar het gaat mij hier om de
positie van de stil pandhouder bij de executie van het verpande goed door een
beslaglegger. Kan de stil pandhouder die zijn recht verliest omdat hij heeft
nagelaten het tijdig uit te oefenen of zelfs maar bekend te maken, meedelen in de
door een beslaglegger gerealiseerde opbrengst? In het verlengde daarvan behandel
ik de situatie dat het de faillissementscurator is die de opbrengst realiseert.

2. V.O.F. Scheepvaartbedrijf G.C. de Jong en Zoon/KBC
Bank N.V.

De niet-alledaagse casus uit het arrest luidt als volgt. KBC Bank N.V. (‘KBC’)
financiert de bouw van een 26-tal binnenschepen met Dutch Marine Associates
B.V. (‘DMA’) als kredietnemer. De casco’s worden gebouwd in China en per ponton
vervoerd naar Nederland. Van belang is dat de casco’s in China reeds te water zijn
gelaten en – dus – hebben gedreven, alvorens zij op de ponton zijn geladen.
Op 31 mei 2000 – de casco’s zijn dan nog niet in Nederland gearriveerd – worden
met betrekking tot de casco’s 26 pandakten geregistreerd met KBC als pandnemer.
Op 24 juli 2000 worden de casco’s ten name van DMA te boek gesteld in het
Nederlandse schepenregister en worden er hypotheekrechten op gevestigd ten
behoeve van KBC. Ook dan zijn de casco’s nog niet in Nederland: pas op
29 november 2000 komen de casco’s in de Nederlandse territoriale wateren.

1 Prof. mr. F.M.J. Verstijlen is hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

2 HR 28 februari 2014, RvdW 2014/407.
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De casus roept een aantal met elkaar samenhangende vragen op: gelden de casco’s
als ‘binnenschip’ of ‘in aanbouw zijnd binnenschip’ in de zin van art. 8:764 BW, is
de teboekstelling rechtsgeldig geschied en is het hypotheekrecht rechtsgeldig
gevestigd? Die vragen worden in dit arrest alle ontkennend beantwoord,3 kort
gezegd, omdat (i) deze bepaling uitvoering geeft aan verdragenrecht, (ii) volgens de
niet bestreden uitleg van het verdrag een schip dat nog moet worden afgebouwd,
geldt als een ‘schip in aanbouw’, ook als het al heeft gedreven en (iii) het feit dat
zo’n schip volgens art. 8:1 BW al wel geldt als ‘schip’ niet afdoet aan de betekenis
van art. 8:764 BW. Omdat slechts een in Nederland in aanbouw zijnd schip te boek
kan worden gesteld, waren de teboekstelling en de vestiging van het hypotheekrecht
in juli 2000 niet rechtsgeldig.
Maar die duidelijkheid bestond veertien jaar eerder, ten tijde van de relevante
feiten, nog niet. Het lijkt erop dat dit een rol speelde toen KBC in december 2000
werd geconfronteerd met beslagen op de casco’s door een aantal schuldeisers van
DMA. Natuurlijk heeft een pand- of hypotheekhouder een sterker recht dan
(posterieure) beslagleggers; hij kan de executie overnemen.4 Maar in december
2000 koos KBC ervoor niet deze weg te volgen maar de beslagleggers simpelweg te
voldoen en nadat zij de betreffende vorderingen door subrogatie had verkregen, de
reeds ingezette executie voort te zetten. Uit het gepubliceerde arrest wordt niet
helemaal duidelijk wat de achtergrond hiervan was, maar het tussenarrest van het
Hof d.d. 13 maart 2012 suggereert (in rov. 2.5) dat KBC onder tijdsdruk stond en
heeft betaald om vervolgens de executie als beslaglegger voort te zetten vanuit de
gedachte dat zij vanwege het instituut van de zuivering sowieso het hare zou
krijgen. Immers, ook bij de executie door de beslaglegger vindt zuivering plaats en
wordt de opbrengst overeenkomstig de rang verdeeld.5

Maar met het onderhavige arrest staat vast dat KBC geen hypotheekrecht had, maar
een pandrecht. Dat betekent dat er geen zuivering plaatsvond, maar dat een
beslaglegger slechts een met pandrecht belaste zaak kon executeren c.q. de
executiekoper een met pandrecht belaste zaak kon verschaffen.6 In het onderhavige
geval was het evenwel juist – naar achteraf bleek – de pandhouder die de executie
van de beslaglegger voortzette, zonder op enig moment melding te maken van haar
pandrecht; denkelijk omdat zij toen meende geen pandrecht maar een hypo-
theekrecht te hebben. In het onderhavige arrest was het uitgangspunt dat de
executiekoper de casco’s vrij van pandrecht verkreeg, nu zij wist noch behoorde te
weten van het pandrecht.
Vandaar de vraag in deze bijdrage: kan de stil pandhouder wiens pandrecht bij de
executie van de verpande zaak vervalt, meedelen bij de verdeling van de opbrengst?

Centraal staat art. 480 Rv, dat (onder meer) ‘een beperkt gerechtigde […] wiens
recht door de executie is vervallen’ de mogelijkheid geeft op te komen bij de

3 Zie de beslissing – obiter dictum – in het incidentele beroep.

4 Art. 461a Rv resp. art. 509 jo. 568 Rv.

5 Art. 578 Rv.

6 Art. 3:248 lid 3 BW.
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verdeling van de opbrengst. Daarbij werd gedacht aan degene wiens beperkte recht
verviel omdat het niet aan de executant kon worden ingeroepen, als bedoeld in
art. 3:282 BW:7

‘Zo is thans rekening gehouden met een grotere groep van belanghebbenden dan het
huidige artikel doet, met name met de beperkt gerechtigden, bedoeld in artikel
3.10.1.3d [het huidige art. 3:282 BW; FMJV], en met schuldeisers, die op de opbrengst
van het goed beslag hebben gelegd.’

Deze situatie deed zich in casu niet voor: KBC kon haar pandrecht wel degelijk aan
de (posterieure) beslaglegger – wiens executie zij voortzette – tegenwerpen. Het
pandrecht verviel – naar in cassatie vaststond – doordat KBC haar pandrecht niet
aan de executiekoper kon tegenwerpen, nu dat pandrecht niet bleek uit de informatie
bij de executoriale veilingverkoop;8 denkelijk op grond van derdenbescherming ex
art. 3:86 lid 2 BW.9

A.-G. E.B. Rank-Berenschot concludeerde dan ook dat KBC niet als beperkt
gerechtigde in de zin van art. 480 Rv kon worden aangemerkt.10 Zij kon daarbij
verwijzen naar een heersende leer,11 al zij het dat de onderhavige problematiek
in de betreffende literatuur niet erg uitvoerig aan de orde komt en geregeld vergezeld
gaat van de opmerking dat de regeling naar wenselijk recht anders zou zijn.
Kennelijk is de Hoge Raad voor dat laatste gevoelig gebleken, want hij beslist op dit
punt contrair aan zijn A.-G.:

‘Art. 3:248 lid 3 BW bepaalt dat een lager gerangschikte pandhouder of beslaglegger
het verpande goed slechts kan verkopen met handhaving van de hoger gerangschikte

7 Zie MvT, Kamerstukken II 1980/81, 16593, 3, p. 62.

8 Zie rov. 2.31 van het tussenarrest van het Hof van 21 juni 2011.

9 Het Hof is daar evenwel enigszins vaag over: het beroep op art. 3:86 lid 2 BW liet het Hof

uitdrukkelijk in het midden. Zie rov. 2.4 van het tussenarrest van het Hof van 13 maart 2012.

10 Zie onder 4.4-4.15 van haar conclusie.

11 Zie met name noot 76 van haar conclusie. Daarbij zij aangetekend dat degenen die zich op het

standpunt stellen dat de pandhouder wiens recht door derdenbescherming vervalt wel bij de

verdeling ex art. 480 Rv kan opkomen, dit niet of nauwelijks gemotiveerd doen. Zie A.J. van der

Lely, Derdenbeslag op een verpande vordering, in: Van Beheering, Deventer: Gouda Quint,

1998, p. 105 en de losbladige Vermogensrecht, art. 3:253 (P.A. Stein), aant. 4.3 onder d: ‘Het recht

van de eerste pandhouder komt dan tot een einde, omdat de koper aan wie de zaak is geleverd,

op de regel van art. 86 een beroep zal kunnen doen. Dat neemt niet weg dat de eerste

pandhouder zijn recht op de zaak bij de verdeling van de opbrengst zal kunnen geldend maken.

Ook daarbij kan van analogie op basis van art. 282 gebruik worden gemaakt.’ Mogelijk was

Wim Reehuis een van de eersten die de pandhouder ruimer toegang tot de verdeling bood, waar

hij in zijn proefschrift Stille verpanding, 1987, nr. 169 tot degenen die ‘in aanmerking komen voor

verhaal op de netto-executieopbrengst’ rekent ‘een andere pandhouder die zijn pandrecht door

de executie ziet vervallen, bijvoorbeeld omdat hij zijn recht niet tegen de executerende pand-

houder kan inroepen’ (cursivering FMJV).
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pandrechten. Deze bepaling ziet op het geval waarin sprake is van enerzijds een
beslaglegger of een lager gerangschikte pandhouder en anderzijds een hoger ge-
rangschikte pandhouder, en dus niet op het zich hier voordoende geval van een
pandhouder die verkoopt als beslaglegger zonder melding te maken van zijn pand-
recht. Art. 3:248 lid 3 BW is daarom niet van toepassing. Hiervan uitgaande heeft het
hof zonder schending van enige rechtsregel kunnen oordelen dat KBC bij de
rangregeling dient te worden aangemerkt als een beperkt gerechtigde wiens recht door
de executie is vervallen in de zin van art. 480 Rv.’

De motivering die de Hoge Raad hier geeft, is niet erg informatief. Dat maakt het
moeilijk de beslissing te duiden. Het gehele citaat tot de laatste zin, behelst slechts
dat art. 3:248 lid 3 BW niet van toepassing is, waaraan de laatste zin toevoegt dat
‘hiervan uitgaande’ het Hof heeft kunnen oordelen dat KBC moet worden
aangemerkt als beperkt gerechtigde in de zin van art. 480 Rv.
Aan de hand van deze twee elementen, probeer ik, zo goed en kwaad als kan, de
reikwijdte van de beslissing te bepalen.

3. De positie van de stil pandhouder versterkt, maar in
hoeverre?

Het is duidelijk dat de positie van de stil pandhouder is versterkt, ten opzichte van
de heersende leer. In ten minste sommige gevallen kan de stil pandhouder die
zich niet tijdig vóór de executieverkoop op zijn pandrecht beroept, bij de verdeling
van de opbrengst nog overeenkomstig de rang van zijn pand meedelen in de
opbrengst. Wat niet duidelijk is, in welke gevallen dit zo zal zijn.
In het eerste deel van de geciteerde overweging, over art. 3:248 lid 3 BW, zou men
kunnen lezen dat de Raad de beslissing toespitst op de nogal uitzonderlijke situatie
van het onderhavige geval, waarin een pandhouder verkoopt als beslaglegger
zonder melding te maken van zijn pandrecht. Daarom zou art. 3:248 lid 3 BW niet
van toepassing zijn. En hiervan uitgaande zou KBC als beperkt gerechtigde kunnen
worden aangemerkt.
Maar die lezing vind ik moeilijk te plaatsen. KBC had, zo staat vast, de executie van
een beslagleggende concurrente schuldeiser voortgezet. Dat beslag rustte op – zo
kunnen we thans vaststellen – een verpande zaak. Art. 3:248 lid 3 BW is, zo zou ik
menen, op zo’n situatie – te weten: van een beslag op een verpande zaak – wél
van toepassing; en ik zie niet waarom dat anders zou zijn indien de executie door
een gesubrogeerde partij – pandhouder of niet – wordt voortgezet.
Misschien bedoelt de Hoge Raad te zeggen dat het in art. 3:248 lid 3 BW bedoelde
rechtsgevolg – het voortbestaan van het pandrecht na de executieverkoop – in
casu niet intrad omdat naar in cassatie vaststond, KBC haar pandrecht, waarvan zij
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geen melding had gemaakt, niet aan de executiekoper kon tegenwerpen.12 Is dat
juist, dan is er ook geen reden de toepassing van de regel te beperken tot het geval
dat de pandhouder zelf als beslaglegger verkoopt. Ook als een beslagleggende
derde-schuldeiser verkoopt en het stil pandrecht tenietgaat omdat de pandhouder
zijn stil pandrecht niet kenbaar heeft gemaakt en de executiekoper ex art. 3:86 lid 2
BW wordt beschermd, zou de stil pandhouder moeten kunnen opkomen bij de
verdeling; te meer indien het juist is dat ook in De Jong/KBC KBC haar pandrecht
verloor op grond van deze bepaling.13

Wat daarvan zij, het eerste deel van de motivering heeft weinig verklarende kracht.
Uit het al dan niet van toepassing zijn van art. 3:248 lid 3 BW, vloeit niet, althans
niet zonder meer, voort dat een pandhouder wiens recht, al dan niet door
derdenbescherming, tenietgaat in de verdeling ex art. 480 Rv kan opkomen. De
niet-toepasselijkheid van art. 3:248 lid 3 BW is in de redenering van de Hoge Raad
slechts het uitgangspunt op grond waarvan het Hof zonder rechtsschending heeft
kunnen beslissen zoals het deed.
Het hof lijkt in zijn beslissing evenwel op twee gedachten te hebben gehinkt. Het
maakt onder 2.31 van zijn tussenarrest van 21 juni 2011 melding van de twee
hoedanigheden van KBC – executoriale beslaglegger en ‘pandhouder welke zich ten
tijde van de executoriale verkoop presenteerde als hypotheekhouder’ – om daarop te
doen volgen dat KBC ‘aldus’ een beperkte gerechtigde is, wiens recht door de
executie is vervallen; althans dat een redelijke wetstoepassing ertoe noopt KBC
daarmee gelijk te stellen. Om een verrassingsbeslissing te voorkomen, mochten de
partijen zich nog over deze gedachtelijnen uitlaten.
Dat resulteert er in het tussenarrest (onder 2.4-2.5) van 13 maart 2012 in dat de
stellingen van KBC dat sprake was van een pandexecutie en dat ook daarzonder
haar pandrecht ‘zonder meer’ is vervallen, worden verworpen en dat de stelling dat
haar pandrecht ex art. 3:86 lid 2 BW is vervallen, irrelevant worden geacht. Het
betoog van De Jong dat een redelijke wetstoepassing niet noopt tot gelijkstelling van
KBC met een beperkt gerechtigde ex art. 480 Rv omdat KBC het in haar macht had
de executie over te nemen, verwerpt het Hof onder verwijzing naar de – niet erg
uitgewerkte – praktische bezwaren waartegen KBC bij de executie aanliep.
De discussie spitste zich kortom toe op de redelijke wetstoepassing die ertoe zou
nopen KBC ‘gelijk te stellen’ met een beperkt gerechtigde. Het hof concludeert in

12 Een andere mogelijkheid is dat de Hoge Raad ervan uitgaat dat een pandhouder die door middel

van een gewoon verhaalsbeslag de verpande zaak executeert de executiekoper wel de volle

eigendom kan verschaffen en dat daarom art. 3:248 lid 3 BW niet van toepassing is. Dat lijkt mij

evenwel minder waarschijnlijk omdat (i) KBC met de voortgezette executie niet haar door een

pandrecht gesecureerde vordering executeerde, maar de vordering van de subrogant; en (ii) niet

duidelijk is hoe het pandrecht in die benadering teniet zou gaan. (Het lijkt bijvoorbeeld

onwaarschijnlijk dat de Hoge Raad is uitgegaan van een afstand van een pandrecht, te meer in

het licht van het gegeven dat KBC destijds meende een hypotheekrecht te hebben.) Bovendien

(iii) moet voor die interpretatie wel erg veel worden ingelezen in de woorden van de Hoge Raad.

13 Zie noot 9.
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dit tussenarrest dat KBC ‘dient te worden aangemerkt als pandhouder wiens recht
door de executie is vervallen (480 Rv)’. Het is die laatste terminologie die de Hoge
Raad overneemt.
In de loop van de procedure verschiet het accent van KBC die ‘moet worden
gelijkgesteld met’ een beperkt gerechtigde ex art. 480 Rv naar KBC die ‘moet
worden aangemerkt als’ een dergelijke beperkt gerechtigde. Het eerste is iets
anders dan het laatste, maar in beide gevallen is de conclusie het resultaat van een
redelijke wetsuitleg, toegespitst op de positie van KBC, die tegen praktische
problemen aanliep.
Dat wijst op een op de feitelijke omstandigheden van het geval gegeven beslissing.
Toch ben ik geneigd aan de beslissing ruimere betekenis toe te kennen: een redelijke
wetstoepassing omvat een uitleg van het recht, waarvan de door ‘de redelijkheid’ – en
ook de billijkheid – gedicteerde regels deel uitmaken. Ook een op de feiten van
een bepaald geval toegesneden regel, maakt deel uit van onze eenheid van rechtsorde
en moet voldoen aan eisen van coherentie en consistentie. En ik zie niet waarom een
pandhouder die zijn pandrecht bij een executie verliest omdat hij – al dan niet
door een dwaling omtrent het objectieve recht of het eigen subjectieve recht: heeft hij
een hypotheekrecht of een pandrecht? – stuit op praktische problemen en daardoor
nalaat zijn pandrecht uit toe oefenen of kenbaar te maken, anders zou moeten
worden behandeld dan een pandhouder die zijn recht verliest omdat hij bijvoorbeeld
niet op de hoogte is (gesteld) van een beslag door een derde en om die reden niet
tot uitoefening en bekendmaking daarvan toekomt. Sterker nog, die laatste pand-
houder lijkt mij beschermenswaardiger dan de eerste.
Het lijkt me meer in zijn algemeenheid onwenselijk en niet stroken met de
rechtszekerheid dat de plaats van een beperkt gerechtigde in de verdeling van een
executieopbrengst afhankelijk is van de mate verwijtbaarheid of ‘begrijpelijkheid’
van diens handelen voorafgaand aan de executie.14

Ik zou kortom menen dat De Jong/KBC een algemene regel behelst, inhoudend dat
een pandhouder die als gevolg van een executie zijn recht verliest, kan opkomen bij
de verdeling van de executieopbrengst; een interpretatie die ook strookt met NBC/
Sisal,15 waarin – zonder dat overwegingen werden gewijd aan de handelwijze van
de schuldeiser met een (buitenlands) zekerheidsrecht op een vordering – werd
geoordeeld dat na de inning van de vordering door de deurwaarder van een
beslagleggende schuldeiser, de pandhouder als beperkt gerechtigde wiens recht door
de executie verloren gaat, kan opkomen bij de verdeling van de opbrengst.

14 Daarmee is niet gezegd dat er helemaal geen ruimte is voor dergelijke overwegingen. Een mooi

voorbeeld biedt HR 8 november 1991, NJ 1992/174 (Nimox), waar werd geoordeeld dat de

handelwijze van de moedermaatschappij bij het nemen van een dividendbesluit een onrecht-

matige daad tegenover de gezamenlijke schuldeisers van de dochter constitueerde en dat de

dividendvordering om die reden in het faillissement niet verifieerbaar was.

15 HR 23 april 1999, NJ 2000/30.
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4. De situatie in faillissement

De Jong/KBC betreft de positie van de pandhouder bij een executie door een
beslaglegger. De betreffende problematiek doet zich evenwel ook voor in faillisse-
ment.16 Men denke aan het geval dat de curator verpande goederen te gelde maakt,
al dan niet omdat de pandhouder te laat melding maakt van het pandrecht. Wat
betekent De Jong/KBC voor de situatie in faillissement?
Het zij vooropgesteld dat de positie van de pandhouder wiens recht in het
faillissement verloren gaat in de rechtspraak uitvoerig aan de orde is geweest, waar
het het pandrecht op vorderingen betreft. Ik doel natuurlijk op Mulder q.q./CLBN,17

waarin werd beslist dat ingeval een stil verpande vordering gedurende het
faillissement wordt geïnd door de curator, het pandrecht vervalt, maar de pand-
houder via de uitdelingslijst met de rang van pand wordt voldaan. De grondslag van
deze beslissing is verre van helder – het arrest staat hoog genoteerd in mijn top tien
van slecht gemotiveerde arresten – maar A.-G. A.S. Hartkamp legt in diens
conclusie het verband met het karakter van het faillissement als executie, hetgeen
een ingang biedt de opbrengst van de vordering te verdelen conform de daarop
rustende verhaals- respectievelijk voorrangsrechten.18

Voor andere gevallen verliep de discussie langs andere lijnen, met name langs die
van aansprakelijkheid van de curator, in diens hoedanigheid of pro se, met als
interessantste voorbeeld het geval waarin de curator een stil verpand octrooi te
gelde had gemaakt en het Hof Amsterdam een ‘superboedelschuld’ aannam.19

De Jong/KBC biedt een nieuwe invalshoek. Het faillissement is ook een executie.
Overdracht van een (stil) verpande zaak aan een derde te goeder trouw, leidt tot het
tenietgaan van het beperkte recht, zoals ook – naar als uitgangspunt werd genomen –

het geval was in De Jong/KBC. En zoals art. 480 Rv beperkt gerechtigden een positie
geeft bij de verdeling van de opbrengst, biedt de Faillissementswet hun zo’n positie.
In geval van een executie door een pand- of hypotheekhouder kunnen zij volgens
art. 57 lid 2 Fw uit eigen hoofde opkomen bij de verdeling van de opbrengst ‘voor hun
recht op schadevergoeding, bedoeld in artikel 282 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek’. In art. 182 Fw wordt geregeld dat de algemene faillissementskosten niet

16 In geval van hypotheek vindt er, net als bij een executie buiten faillissement, zuivering plaats:

de Faillissementswet kent in art. 188 Fw een eigen zuiveringsregeling. Zie voor schepen art. 188

lid 3 Fw jo. art. 578 Rv en voor luchtvaartuigen art. 59a lid 4 Fw jo. art. 584p Rv. Een

enkeling meent – naar mijn mening niet op goede gronden – dat de regeling van art. 188 Fw ook

van toepassing is op pand. Zie R.J. van Galen, Het primaat van de pandhouder, in: S.C.J.J.

Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht, Deventer: W.E.J. Tjeenk

Willink, 1997, p. 598-600, die de curator ook bevoegd acht vrij van pand te verkopen.

17 HR 17 februari 1995, NJ 1996/471.

18 Later is de situatie nog onhelderder geworden, met als toppunt de ‘boedelvordering met de rang

van pand’ uit HR 30 oktober 2009, NJ 2010/96 (Hamm q.q./ABN AMRO).

19 Hof Amsterdam 28 mei 1998, NJ 2000/741.
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worden omgeslagen over hetgeen toekomt ‘aan de beperkt gerechtigden, huurders en
pachters wier recht door de executie is vervallen’.
Er zijn geen aanwijzingen dat hier aan iets anders is gedacht dan aan de beperkt
gerechtigden die hun recht niet aan de executant kunnen tegenwerpen en het uit
dien hoofde teniet zien gaan om daar een aanspraak ex art. 3:282 BW voor in de
plaats te krijgen. De memorie van toelichting merkt over art. 57 lid 2 Fw op:20

‘Deze zin vormt een uitwerking van artikel 3.10.1.3d nieuw BW[ het huidige art. 3:282
BW; FMJV]. Men denke bij voorbeeld aan een vruchtgebruik dat na de hypotheek uit
hoofde waarvan wordt geëxecuteerd, maar vóór de faillietverklaring op de geëxecu-
teerde zaak is gevestigd. In de boedel valt slechts de blote eigendom van de zaak. De
boedel behoort derhalve niet ten koste van de vruchtgebruiker te kunnen profiteren
van het deel van de opbrengst dat is verkregen, doordat de hypotheekhouder – anders
dan de curator had kunnen doen – onbezwaard met het vruchtgebruik heeft mogen
verkopen.
Men lette erop dat het tweede lid niet impliceert dat de voormelde beperkt
gerechtigden zelf een recht van parate executie hebben. Zij zijn slechts in zoverre
gerechtigd hun rechten buiten faillissement uitte oefenen, dat zij buiten het
faillissement hun recht kunnen geldend maken op voldoening uit de opbrengst die
door parate executie door een pand- of hypotheekhouder is verkregen.
Voor de omslag in de algemene faillissementskosten is artikel 182 aangevuld, zodat
ook deze beperkt gerechtigden buiten de omslag vallen.’

En bij art. 182 Fw:21

‘Evenals in het huidige recht wordt er in het nieuwe eerste lid vanuit gegaan dat de
separatisten buiten de omslag in de algemene faillissementskosten blijven. Dit wordt
gerechtvaardigd door het belang van een ruime mogelijkheid tegen zekerheid krediet
te kunnen verkrijgen. Hetzelfde is bepaald voor de beperkt gerechtigden, wier recht
krachtens artikel 3.10.1.3d nieuw BW [het huidige art. 3:282 BW; FMJV] door executie
door een pand- of hypotheekhouder vervalt. Hun recht behoorde niet tot de boedel. Er
is daarom geen reden om hen in de algemene faillissementskosten te doen delen.
Men zie ook deze toelichting bij artikel 57 lid 2.’

Maar dat is niet anders dan bij een executie buiten faillissement: zoals eerder aan
de orde kwam, had de wetgever bij de aanpassing van art. 480 Rv – nota bene in
dezelfde memorie van toelichting – het oog op dezelfde groep.
Ik zie dan ook weinig reden in faillissementszaken anders te beslissen dan in De
Jong/KBC en de (stil) pandhouder wiens recht is vervallen door derdenbescher-
ming van de executiekoper mee te laten delen in de opbrengst.

20 Kamerstukken II 1980/81, 16593, 3, p. 147.

21 Kamerstukken II 1980/81, 16593, 3, p. 158.
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5. Procedurele ingang

De vraag is hoe dit meedelen procedureel zijn beslag moet krijgen. Er zijn immers
wel verschillen tussen de regelingen binnen en buiten faillissement. In De Jong/
KBC bood de tekst van art. 480 Rv KBC de bevoegdheid op te komen als ‘beperkt
gerechtigde […] wiens recht door de executie is vervallen’. In de Faillissementswet
verwijst art. 57 lid 2 naar ‘de beperkt gerechtigden […] wier recht vóór de
faillietverklaring was gevestigd, maar door de executie door een pand- of hypo-
theekhouder is vervallen’, waaraan wordt toegevoegd dat zij kunnen opkomen ‘voor
hun recht op schadevergoeding, bedoeld in art. 282 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek’. En art. 182 Fw, dat hetgeen de beperkt gerechtigden toekomt buiten de
omslag van de algemene faillissementskosten houdt, verwijst naar art. 57 Fw.
Aldus doen zich twee problemen voor: (i) beide bepalingen zien slechts op de
executie door een pand- of hypotheekhouder en niet op het geval dat de curator het
betreffende goed te gelde maakt; en (ii) in gevallen als de onderhavige heeft de
pandhouder geen ‘recht op schadevergoeding’ als bedoeld in art. 3:282 BW, omdat
die bepaling slechts van toepassing is op ‘een ander beperkt recht dan pand of
hypotheek’, dat ‘niet kan worden ingeroepen tegen een pand- of hypotheekhouder
of een beslaglegger op het goed’.

Om met het laatste te beginnen: dit verschil in redactie tussen art. 480 Rv en art. 57
lid 2 Fw vind ik niet bepalend. Het is vrij duidelijk dat de wetgever bij beide
bepalingen het oog had op dezelfde groep van beperkt gerechtigden, te weten
degenen op wie ook art. 3:282 BW ziet. De min of meer toevallige omstandigheid
dat in het ene geval de verwijzing naar art. 3:282 BW (ook) in de tekst van de wet
terecht is gekomen en in het andere geval (slechts) in de toelichting lijkt mij een te
zwakke basis om verschil tussen beide situaties te maken; te minder nu er geen
aanwijzingen zijn dat het de tekst van de wet is geweest die de Hoge Raad tot zijn
extensieve interpretatie van de groep van beperkt gerechtigden heeft geleid. Men
bedenke voorts dat voor de pand – of hypotheekhouder een regel als art. 3:282 BW
overbodig is, omdat zij – anders dan een genotsgerechtigde – uit de aard der zaak al
een (verhaals)aanspraak met een daaraan verbonden voorrang hebben.

Resteert de vraag of de regel uit De Jong/KBC ook een rol speelt in faillissement
ingeval het niet een pand- of hypotheekhouder is die executeert. Art. 57 lid 2 Fw
beoogt immers slechts de beperkt gerechtigde een positie te geven in geval van een
executie door deze laatste. Toch denk ik dat de regel ook buiten dat kader betekenis
heeft. Weliswaar ontbreekt een bepaling als art. 480 Rv, maar dat laat zich
verklaren doordat het faillissement een grote collectieve verhaalsprocedure is, die er
in alles op is gericht om elke schuldeiser te doen toekomen waarop hij volgens zijn
verhaalsrecht aanspraak heeft. Dat geschiedt door aanmelding ter verificatie, de
verificatievergadering en uiteindelijk de uitdelingslijst. Daar hoefde de wetgever
dus niet nader in te voorzien. Men bedenke dat de boedel – na vereffening – uit de
aard executieopbrengst is, die via de uitdelingslijst onder de daartoe gerechtigde
schuldeisers overeenkomstig hun rang wordt verdeeld.
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6. De faillissementskosten

Een additioneel probleem binnen faillissement vormen de faillissementskosten. Bij
een bijzondere executie als in De Jong/KBC draagt de pandhouder – net als ieder
ander die uit de executieopbrengst een uitkering ontvangt – bij in de executiekosten
doordat slechts de netto-opbrengst ter verdeling wordt gebracht. In faillissement
vervult de vermindering van de opbrengst met de bijzondere faillissementskosten
die functie maar ook de omslag van de algemene faillissementskosten.
Executeert de pand- of hypotheekhouder zelf, dan is de situatie hetzelfde als buiten
faillissement. Zij executeren immers ‘alsof er geen faillissement was’. Ook de
beperkt gerechtigden profiteren daarvan omdat zij ingevolge het hiervoor behan-
delde art. 182 jo. 57 Fw buiten de faillissementskosten blijven.
Maar wat indien de curator degene is die executeert? Ik meen dat in dat geval de
pandhouder wel heeft mee te delen in de omslag van de faillissementskosten. De
betreffende pandhouder heeft nagelaten tijdig zijn recht uit te oefenen, met als
gevolg dat de executie geschiedt binnen het kader van de collectieve verhaalspro-
cedure van het faillissement, met alle daaraan verbonden kosten. Het buiten de
faillissementskosten houden van de pandhouder zou erop neerkomen dat hij een
separatistische aanspraak behoudt – al dan niet te effectueren via een overeen-
komstige toepassing van art. 57 lid 2 Fw op te stellen rangregeling. Maar omdat die
aanspraak ook vele maanden of zelfs jaren later zou kunnen worden geëffectueerd,
zou dat leiden tot rechtsonzekerheid. De curator zou er niet zeker van kunnen zijn
dat gerealiseerd actief ook daadwerkelijk beschikbaar is voor, bijvoorbeeld, een
voortzetting van de onderneming en daardoor gehinderd worden bij het bepalen
van zijn beleid bij het beheer van de boedel.
Dat brengt dan wel mede dat de praktische betekenis van De Jong/KBC in
faillissementszaken beperkt is. Immers, het levert slechts een in het faillissement
in te dienen vordering op met de rang van pand voor zover het de opbrengst van de
verbonden goederen betreft. In gevallen als de onderhavige – de curator maakt een
verpand goed te gelde – is het geenszins uitgesloten dat de (voormalig) pandhouder
ook een boedelvordering heeft, op grond van onrechtmatige daad of ongerecht-
vaardigde verrijking.22 Dat is voor de voormalig pandhouder een aantrekkelijker
optie, omdat hij dan buiten de omslag van faillissementskosten blijft (al is hij niet
immuun voor een ‘boedelfaillissement’, de situatie dat de boedel niet volstaat om
alle boedelschulden te voldoen).

22 Zie het voornoemde Hof Amsterdam 28 mei 1998, NJ 2000/741 en HR 30 oktober 2009, NJ 2010/

96 (Hamm q.q./ABN AMRO), alsmede HR 22 juni 2007, NJ 2007/520 (ING/Verdonk q.q.).
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7. Tot slot

De Jong/KBC – hetzelfde geldt voor veel goederenrechtelijke arresten van de
afgelopen jaren – laat zien dat de Hoge Raad bereid is innovatieve nieuwe wegen in
te slaan. Het goederenrecht is nooit af; ‘de Pitlo’ evenmin. Ook de komende
vijfentwintig jaar blijft er voor Wim genoeg werk te verrichten. Ik zie uit naar de
vruchten van zijn arbeid.
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