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Setting the scene (i)Setting the scene (i)

“If it doesn't do something about its underwater 
mortgages, America could sink without trace

Stimulating the economy is all very well in the 

short term. But the national legacy of unpayable

property debt will weigh the US down for years”

http://www.guardian.co.uk/business/2011/oct/02/underwater-

mortgages-america-could-sink-without-trace#zoomed-picture



4

Setting the scene (Setting the scene (iiii))

�� Hypotheek is de grootste schuld van consumenten in Hypotheek is de grootste schuld van consumenten in 
Nederland en een belangrijke oorzaak voor het Nederland en een belangrijke oorzaak voor het 
hebben van teveel schuld. We hebben van teveel schuld. We hebenheben steeds meer steeds meer 
hypotheekschuldhypotheekschuld

The American Mortgage in Historical and International Context Richard K. Green and  Susan M. Wachter (2005)



5

Setting the scene (Setting the scene (iiiiii))

�� Omvang van de schuld ten opzichte van de waarde Omvang van de schuld ten opzichte van de waarde 
van het onderpand in verschillende landenvan het onderpand in verschillende landen

The American Mortgage in Historical and International Context Richard K. Green and  Susan M. Wachter (2005)
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Setting the scene (Setting the scene (iviv))

�� VolatilityVolatility in in HousingHousing PricesPrices, we , we thoughtthought itit diddid notnot
existexist butbut werewere terriblyterribly wrong: wrong: Case Schiller IndexCase Schiller Index
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Setting the scene (v)Setting the scene (v)

Volatiliteit van Huizen prijzen

Groter deel van BNP en 

enorme waardedaling
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Setting the scene (Setting the scene (vivi))

De Gouden Bocht, Herengracht in Amsterdam

http://www.amsterdamsegrachtenhuizen.info/grachten/hgo/hg25/

Painting: 

Gouden Bocht, Gerri t Adriaenzs Berkheyde 1685

Schaatsen op het ijs :

Keizersgracht Volkskrant Februar1 2012
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Setting the scene (Setting the scene (viivii))

�� We zijn hard We zijn hard leersleers als mensen: de geschiedenis als mensen: de geschiedenis 
herhaalt zicht, de herhaalt zicht, de HerengrachtHerengracht IndexIndex

NRC 10 november 2007 
http://www.nrc.nl/achtergrond/article1853451.ece/Hoogste_huizenprijzen_in_bijna_300_jaar

Zie ook: Eicholtz: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=598
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Problemen: Nederlandse Hypotheken Problemen: Nederlandse Hypotheken 

FD 19-11-2011, 24-1-2012 and 

Februari 2012:

• LTV hoog in NL

• LTI  hoog in NL

• Aftrekbaarheid rente 

heroverwogen

• Aflossingsvrije hypotheek 

beperkt

• Waarde onderpand daalt 

• Aantal Defaults stijgt

• Onder water hypotheken

WSJ 5-11-2011: Mortgage

Burden Looms over Dutch
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FormeleFormele InsolventieproceduresInsolventieprocedures in NLin NL

a.a. SurseanceSurseance van van betalingbetaling

b.b. FaillissementFaillissement

c.c. SchuldsaneringSchuldsanering

�� NatuurlijkeNatuurlijke persoonpersoon zonderzonder

bedrijfbedrijf en en beroepberoep (a en c)(a en c)

�� NatuurlijkeNatuurlijke persoonpersoon met met 

ondernemingonderneming

(a, b en c)(a, b en c)

�� RechtspersoonRechtspersoon (a en b)(a en b)
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WatWat betekentbetekent InsolventieInsolventie NLNL

�� Faillissementswet: Faillissementswet: 

�� LiquiditeitstoetsLiquiditeitstoets: : 

�� art. 1 art. 1 FwFw: : ““De schuldenaar, die in de toestand verkeert De schuldenaar, die in de toestand verkeert 

dat hij heeft opgehouden te betalendat hij heeft opgehouden te betalen””

�� Art. 214 Art. 214 FwFw: : ““De schuldenaar die voorziet, dat hij met het De schuldenaar die voorziet, dat hij met het 

betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen 

voortgaanvoortgaan””

�� Art. 284 Art. 284 FwFw: : ““Een natuurlijke persoon kan, indien Een natuurlijke persoon kan, indien 

redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen 

voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij 

in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te 

betalenbetalen””

12
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Wat is een FaillissementWat is een Faillissement

��Faillissement is een algemeen beslag op het gehele vermogen Faillissement is een algemeen beslag op het gehele vermogen 

(activa) van de gefailleerde ten behoeve van zijn gezamenlijke (activa) van de gefailleerde ten behoeve van zijn gezamenlijke 

schuldeisersschuldeisers

��Tijdstip uitspreken bepalend: fixatiebeginselTijdstip uitspreken bepalend: fixatiebeginsel

��Faillissement werkt terug tot de dag van uitspreken 0:00 uurFaillissement werkt terug tot de dag van uitspreken 0:00 uur
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Hoe komt het Faillissement tot stand? (i)Hoe komt het Faillissement tot stand? (i)

�� Wie verzoekt: Wie verzoekt: 

�� Op eigen aangifte van de faillietOp eigen aangifte van de failliet

�� Op verzoek van schuldeiser(s) of Op verzoek van schuldeiser(s) of 

�� Op verzoek van het OM (om redenen van openbaar belang)Op verzoek van het OM (om redenen van openbaar belang)

�� Waar dien je in: verzoekschrift bij de RechtbankWaar dien je in: verzoekschrift bij de Rechtbank

�� Wie spreekt uit: Rechtbank bij openbaar vonnisWie spreekt uit: Rechtbank bij openbaar vonnis

�� Hoe wordt bekend: Publicatie Centraal Insolventieregister en bijHoe wordt bekend: Publicatie Centraal Insolventieregister en bij

afzonderlijke rechtbank: afzonderlijke rechtbank: http://insolventies.rechtspraak.nl/http://insolventies.rechtspraak.nl/
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Hoe komt het faillissement tot stand? (Hoe komt het faillissement tot stand? (iiii))

�� Criterium: Criterium: ““verkeert in de toestand dat hij heeft  opgehouden te verkeert in de toestand dat hij heeft  opgehouden te 

betalenbetalen””: voldoende dat daarvan summierlijk blijkt: voldoende dat daarvan summierlijk blijkt

�� Pluraliteit van schuldeisers (volgt uit de aard van faillissemenPluraliteit van schuldeisers (volgt uit de aard van faillissement = t = 

beslag t.b.v. de gezamenlijke schuldeisers)beslag t.b.v. de gezamenlijke schuldeisers)

�� Mogelijkheid van verzet door de schuldenaarMogelijkheid van verzet door de schuldenaar

�� Faillissementsaanvraag als incassomiddelFaillissementsaanvraag als incassomiddel
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Curator en Curator en RechterRechter--CommissarisCommissaris (i)(i)
��De curator is belast met de beschikking en het beheer De curator is belast met de beschikking en het beheer 

van de boedelvan de boedel

��Hij doet regelmatig verslag van zijn bevindingen en de Hij doet regelmatig verslag van zijn bevindingen en de 
staat van de boedel in Openbare staat van de boedel in Openbare 
faillissementsverslagen (tussentijdsefaillissementsverslagen (tussentijdse-- en eindverslagen) en eindverslagen) 
die ter inzage liggen bij de betreffende rechtbank: die ter inzage liggen bij de betreffende rechtbank: 
kopie op te vragen bij de griffie. Steeds vaker ook kopie op te vragen bij de griffie. Steeds vaker ook 
digitaal.digitaal.

��Hij treedt in de plaats van de gefailleerde: diens Hij treedt in de plaats van de gefailleerde: diens 
vertegenwoordiger.vertegenwoordiger.

��Anderzijds Anderzijds ““vertegenwoordigtvertegenwoordigt”” hij ook de hij ook de ““boedelboedel”” en en 
treedt op namens de gezamenlijke schuldeisers.treedt op namens de gezamenlijke schuldeisers.
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Curator en Curator en RechterRechter--CommissarisCommissaris ((iiii))
��De curator De curator ““behoort te handelen zoals in redelijkheid behoort te handelen zoals in redelijkheid 

mag worden verlangd van een over voldoende inzicht mag worden verlangd van een over voldoende inzicht 
en ervaring beschikkende curator die zijn taak met en ervaring beschikkende curator die zijn taak met 
nauwgezetheid en inzet verrichtnauwgezetheid en inzet verricht””..

��Inbreuk privInbreuk privéé gefailleerde: omleiding post naar curator gefailleerde: omleiding post naar curator 
en mogelijkheid gijzeling.en mogelijkheid gijzeling.

��De rechterDe rechter--commissaris) is belast met toezicht op het commissaris) is belast met toezicht op het 
handelen van de curator.handelen van de curator.

��Voor sommige rechtshandelingen en beslissingen Voor sommige rechtshandelingen en beslissingen 
behoeft de curator de machtiging of toestemming van behoeft de curator de machtiging of toestemming van 
de RC.de RC.
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Wat valt er in de failliete boedel? (i)Wat valt er in de failliete boedel? (i)
�� Art 20 Art 20 FwFw: : ““Het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar Het faillissement omvat het gehele vermogen van de schuldenaar 

ten tijde van de faillietverklaring alsmede hetgeen hij gedurendten tijde van de faillietverklaring alsmede hetgeen hij gedurende het e het 
faillissement verwerftfaillissement verwerft””

�� Begrip boedel = totaal van de voor verhaal vatbare verhaalsobjecBegrip boedel = totaal van de voor verhaal vatbare verhaalsobjecten van de ten van de 
faillietfailliet

�� Activa die strekken tot verhaalActiva die strekken tot verhaal

�� Tijdstip faillietverklaring bepalend: fixatieTijdstip faillietverklaring bepalend: fixatie

�� Door de wet gemaakte uitzonderingen (art 21 F), noodzakelijke huDoor de wet gemaakte uitzonderingen (art 21 F), noodzakelijke huisraad, israad, 
noodzakelijke inkomsten uit arbeid voor eerste levensonderhoud (noodzakelijke inkomsten uit arbeid voor eerste levensonderhoud (te bepalen te bepalen 
door de RC)door de RC)
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Wat valt er in de failliete boedel? (Wat valt er in de failliete boedel? (iiii))

�� Bijzondere gevallen:Bijzondere gevallen:

�� StornerenStorneren: puur administratieve boekingen die geen verandering : puur administratieve boekingen die geen verandering 

teweeg brengen in de vermogensrechterlijke positie en aldus teweeg brengen in de vermogensrechterlijke positie en aldus 

““neutraalneutraal”” kunnen worden teruggeboektkunnen worden teruggeboekt

�� Onmiskenbare vergissingOnmiskenbare vergissing: Bedragen die zonder rechtsgrond en als : Bedragen die zonder rechtsgrond en als 

gevolg van een onmiskenbare vergissing aan de boedel worden gevolg van een onmiskenbare vergissing aan de boedel worden 

betaald kunnen als onverschuldigd worden teruggevorderd: de betaald kunnen als onverschuldigd worden teruggevorderd: de 

curator dient deze curator dient deze –– zonder omslag in de faillissementskosten zonder omslag in de faillissementskosten ––

terug te betalen: HR 5 september 1997, NJ 1998, 437 terug te betalen: HR 5 september 1997, NJ 1998, 437 

(Ontvanger/(Ontvanger/HammHamm q.q.). Deze betalingen worden buiten de q.q.). Deze betalingen worden buiten de 

afwikkeling van de boedel gehouden.afwikkeling van de boedel gehouden.
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Rechtsgevolgen van Faillissement (i)Rechtsgevolgen van Faillissement (i)

�� Alle Alle gelegde beslagengelegde beslagen vervallen en gaan op in het grotere vervallen en gaan op in het grotere 

faillissementsbeslagfaillissementsbeslag

�� Art 23 Art 23 FwFw: De gefailleerde verliest de beschikking (mogelijkheid tot : De gefailleerde verliest de beschikking (mogelijkheid tot 

vervreemden/bezwaren) en het beheer (feitelijke handelingen vervreemden/bezwaren) en het beheer (feitelijke handelingen 

gericht op behoud/onderhoud)  over zijn tot de boedel behorende gericht op behoud/onderhoud)  over zijn tot de boedel behorende 

vermogen.  Het verlies van die bevoegdheid werkt terug tot de davermogen.  Het verlies van die bevoegdheid werkt terug tot de dag g 

van de faillietverklaring 0:00 uur!van de faillietverklaring 0:00 uur!

�� Voorbeelden: Huur vervallen op of na Voorbeelden: Huur vervallen op of na faillissemenstdatumfaillissemenstdatum, verval , verval 

onherroepelijke volmacht, registratie pandakte op of na onherroepelijke volmacht, registratie pandakte op of na 

faillissemenstdatumfaillissemenstdatum
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Procedure: inventarisatie en verificatie (i)Procedure: inventarisatie en verificatie (i)
De curator inventariseert en maakt een beschrijving van de boedeDe curator inventariseert en maakt een beschrijving van de boedell

Schuldeisers (met uitzondering van separatisten, zie later) dienSchuldeisers (met uitzondering van separatisten, zie later) dienen en ––

hun vorderingen (gestaafd door bescheiden) bij de curator in hun vorderingen (gestaafd door bescheiden) bij de curator in ““ter ter 

verificatieverificatie”” in te dienen (geldt ook voor crediteuren met een in te dienen (geldt ook voor crediteuren met een 

voorrecht)voorrecht)

De curator onderzoekt de deugdelijkheid/gegrondheid van de De curator onderzoekt de deugdelijkheid/gegrondheid van de 

ingediende vorderingeningediende vorderingen

Maakt een lijst van (voorlopig) erkende schuldeisers, en een lijMaakt een lijst van (voorlopig) erkende schuldeisers, en een lijst van st van 

betwiste schuldeisersbetwiste schuldeisers

Wettelijke procedure faillissement gericht op plaatsvinden Wettelijke procedure faillissement gericht op plaatsvinden 

Verificatievergadering gevolgd door uitdeling volgens de Verificatievergadering gevolgd door uitdeling volgens de 

(slot)uitdelingslijst(slot)uitdelingslijst
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Procedure: inventarisatie en verificatie (Procedure: inventarisatie en verificatie (iiii))

Theorie:Theorie:

Oproeping voor de verificatievergadering: uitdelingslijst ligt tOproeping voor de verificatievergadering: uitdelingslijst ligt ter inzageer inzage

Mogelijkheid betwisting van nietMogelijkheid betwisting van niet--erkende vorderingen: erkende vorderingen: zonodigzonodig verwezen naar verwezen naar 

renvooiprocedurerenvooiprocedure

ProcesProces--verbaal van de verificatievergadering waarin de erkende vorderinverbaal van de verificatievergadering waarin de erkende vorderingen gen 

(en hun rang) worden opgenomen: levert t.a.v. die vorderingen ee(en hun rang) worden opgenomen: levert t.a.v. die vorderingen een n 

executoriale titel opexecutoriale titel op

Verbindend worden Verbindend worden slotuitdelingslijstslotuitdelingslijst = einde faillissement. = einde faillissement. 
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Procedure: inventarisatie en verificatie Procedure: inventarisatie en verificatie 

((iiiiii))
Praktijk:Praktijk:

Opheffing bij gebrek aan baten: de baten van de boedel zijn onvoOpheffing bij gebrek aan baten: de baten van de boedel zijn onvoldoende voor ldoende voor 

enige uitkering aan de schuldeiser, ofwelenige uitkering aan de schuldeiser, ofwel

Vereenvoudigde afwikkeling:  geen uitkering aan de Vereenvoudigde afwikkeling:  geen uitkering aan de concurrente crediteuren : concurrente crediteuren : 

de baten strekken slechts ter (gedeeltelijke) voldoening van prede baten strekken slechts ter (gedeeltelijke) voldoening van preferente ferente 

crediteuren crediteuren 
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Einde faillissementEinde faillissement
�� Verbindend worden Verbindend worden slotuitdelingslijstslotuitdelingslijst na Verificatievergaderingna Verificatievergadering

�� TotstandkomenTotstandkomen van akkoord en goedkeuring door rechtbankvan akkoord en goedkeuring door rechtbank

�� Vereenvoudigde afwikkelingVereenvoudigde afwikkeling

�� Opheffing bij gebrek aan batenOpheffing bij gebrek aan baten

�� Ontbinding van de rechtspersoon door de opheffing van het Ontbinding van de rechtspersoon door de opheffing van het 

faillissement of het intreden van de faillissement of het intreden van de ““staat van insolventiestaat van insolventie”” = = 

verificatievergadering indien geen akkoord wordt aangeboden verificatievergadering indien geen akkoord wordt aangeboden 

of het akkoord niet door de rechtbank wordt goedgekeurd of het akkoord niet door de rechtbank wordt goedgekeurd 

(gehomologeerd(gehomologeerd))



2525

Faillissement en haar crediteurenFaillissement en haar crediteuren

Datum Faillissement

Activa

Passiva

25
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Faillissement en haar crediteurenFaillissement en haar crediteuren

Datum Faillissement

Activa

Passiva

Boedel

Boedelschulden

Pre Faillissement

Crediteuren

26
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Faillissement en haar crediteurenFaillissement en haar crediteuren

�� BoedelcrediteurenBoedelcrediteuren

�� Ontstaat eerst door of na het Ontstaat eerst door of na het 

uitspreken van het uitspreken van het 

faillissement/surseance van faillissement/surseance van 

betaling/schuldsaneringbetaling/schuldsanering

�� Ontstaat hetzij uit de wet hetzij Ontstaat hetzij uit de wet hetzij 

door toedoen curator / door toedoen curator / 

bewindvoerderbewindvoerder

�� Salaris curator/bewindvoerder, Salaris curator/bewindvoerder, 

loon en huur na datum loon en huur na datum 

surseance / faillissement (uit surseance / faillissement (uit 

wet); door curator gesloten wet); door curator gesloten 

overeenkomst (toedoen overeenkomst (toedoen 

curator);curator);

�� Pre FaillissementPre Faillissement

�� Preferente crediteurenPreferente crediteuren

�� Concurrente crediteurenConcurrente crediteuren

�� Achtergestelde crediteurenAchtergestelde crediteuren

27
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FaillissementFaillissement en en 

VerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkheden
�� Full recourseFull recourse::

�� DebiteurDebiteur staatstaat voorvoor verplichtingenverplichtingen in met in met zijnzijn helehele vermogenvermogen

tenzijtenzij uituit de wet of de wet of uituit overeenkomstovereenkomst ietsiets andersanders voortvloeitvoortvloeit

(art. 3:276 BW) (art. 3:276 BW) 
�� SchoneSchone lei lei schuldsaneringschuldsanering zouzou je je alsals beperkingbeperking kunnenkunnen opvattenopvatten

�� PariPari passupassu::

�� IedereIedere crediteurcrediteur heeftheeft bijbij executieexecutie dezelfdedezelfde rechtenrechten ten ten 

opzichteopzichte van de van de debiteurdebiteur tenzijtenzij uituit de wet of de wet of overeenkomstovereenkomst

andersanders voortvloeitvoortvloeit

(art. 3: 277 BW)(art. 3: 277 BW)
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PositivePositive PledgePledge en Faillissementen Faillissement

�� Op eerste verzoek van de crediteur is de debiteur Op eerste verzoek van de crediteur is de debiteur 

gehouden zekerheden te vestigen, art. 42 versus art. 47 gehouden zekerheden te vestigen, art. 42 versus art. 47 FwFw

�� Issues:Issues:

�� Art. 20 ABV versus art. 26 ABV en Rb Art. 20 ABV versus art. 26 ABV en Rb RdamRdam 1 oktober 2008 (JOR 

2009, 115), nieuwe zekerheid of uitsluitend instandhouding van nieuwe zekerheid of uitsluitend instandhouding van 

bestaande zekerheid, artikel Verhoeven/Jol, Noodkrediet in Nood?bestaande zekerheid, artikel Verhoeven/Jol, Noodkrediet in Nood?

�� Watering down of the Watering down of the positivepositive pledgepledge, , anan exampleexample::
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BeperkingenBeperkingen
�� Limited recourseLimited recourse::

�� ContractueleContractuele afspraakafspraak tussentussen crediteurcrediteur en en debiteurdebiteur datdat

crediteurcrediteur zichzich slechtsslechts kankan verhalenverhalen op op deeldeel vermogenvermogen

debiteurdebiteur

�� SubordinationSubordination: : 

�� ContractueleContractuele afspraakafspraak tussentussen crediteurcrediteur en en debiteurdebiteur op basis op basis 

waarvanwaarvan crediteurcrediteur erer meemee instemtinstemt datdat zijnzijn vorderingvordering op op 

debiteurdebiteur wordtwordt achtergesteldachtergesteld bijbij andereandere vorderingenvorderingen op de op de 

debiteurdebiteur, vb. HR 18 , vb. HR 18 oktoberoktober 2002, JOR 2002, 234 (2002, JOR 2002, 234 (uitleguitleg

achterstellingachterstelling volgensvolgens HaviltexHaviltex criteriumcriterium) () (werkingwerking ten ten 

opzichteopzichte van van derdenderden))
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SubordinationSubordination, vormen, vormen
�� Secured SubordinationSecured Subordination

�� OudsteOudste zekerheidsrechtzekerheidsrecht gaatgaat voorvoor,  ,  tenzijtenzij::

�� VoorVoor wisselingwisseling rang rang zekerheidsrechtzekerheidsrecht, , ziezie voorvoor hypotheekhypotheek, , 
art. 3:262 BW, art. 3:262 BW, bijbij pandrechtpandrecht: : meestmeest veiligveilig 2e 2e pandpand ((maarmaar
ziezie VermuntVermunt en Faber in en Faber in BancaireBancaire ZekerheidZekerheid, p. 161 , p. 161 e.ve.v.: .: 
kankan welwel volgensvolgens hen); hen); 

�� ObligatoirObligatoir werkendewerkende andereandere afspraakafspraak is is mogelijkmogelijk (Inter (Inter 
creditor met creditor met zekerheidsrechtenzekerheidsrechten))

�� ZekerheidsrechtZekerheidsrecht zelfdezelfde rang: rang: ObligatoireObligatoire afspraakafspraak mogelijkmogelijk, , 
de de watervalwaterval

�� VoorVoor en/of en/of nadelennadelen van van dezelfdedezelfde rang met rang met contractuelecontractuele
afspraakafspraak of twee of twee zekerheidsrechtenzekerheidsrechten??

�� Unsecured SubordinationUnsecured Subordination (art. 3:277 lid 2 BW)(art. 3:277 lid 2 BW)

�� IndelingIndeling EigenlijkeEigenlijke versus versus OneigenlijkeOneigenlijke achterstellingachterstelling

�� SpinathSpinath in in AchtergesteldeAchtergestelde vorderingenvorderingen, 2005, 2005
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VoorrangVoorrang: : RangordeRangorde (I)(I)
�� VoorrangVoorrang vloeitvloeit voortvoort uituit pandpand en en hypotheekhypotheek, , voorrechtvoorrecht en en 

andereandere in de wet in de wet genoemdegenoemde grondengronden (art. 3:278 lid 1 BW)(art. 3:278 lid 1 BW)

�� VoorrechtenVoorrechten ontstaanontstaan uituit de wet, de wet, rustenrusten hetzijhetzij op op bepaaldebepaalde

hetzijhetzij op op allealle goederengoederen (art. 3:278 lid 2 BW)(art. 3:278 lid 2 BW)

�� PandPand en en hypotheekhypotheek gaangaan voorvoor eeneen voorrechtvoorrecht tenzijtenzij de wet de wet 
andersanders bepaaltbepaalt (art. 3:279 BW).(art. 3:279 BW).

�� Art. 21 lid 2 Art. 21 lid 2 InvorderingswetInvorderingswet 1990: 1990: bodemvoorrechtbodemvoorrecht gaatgaat
voorvoor stilstil pandrechtpandrecht op op bodemzakenbodemzaken

�� Art. 3:292 BW: Art. 3:292 BW: RetentierechtRetentierecht gaatgaat voorvoor pandpand en en hypotheekhypotheek

�� Curator moet ex art. 57 lid 3 Curator moet ex art. 57 lid 3 FwFw belangen van hoger belangen van hoger 
bevoorrechten op de opbrengst behartigen (die opbrengst bevoorrechten op de opbrengst behartigen (die opbrengst 
stroomt door de boedel)stroomt door de boedel)
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VoorrangVoorrang: : RangordeRangorde (II)(II)

�� GeenGeen onderdeelonderdeel van de van de boedelopbrengstboedelopbrengst verdelingverdeling maarmaar welwel

relevant relevant voorvoor afwikkelingafwikkeling: : 

�� Art. 22 Art. 22 InvorderingswetInvorderingswet 1990 (en 1990 (en LeidraadLeidraad InvorderingswetInvorderingswet) : ) : 

bodemrechtbodemrecht op op bodemzakenbodemzaken van van derdenderden gaatgaat voorvoor

eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud

�� Art. 3:238 BW: Art. 3:238 BW: EigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoud gaatgaat voorvoor stilstil pandrechtpandrecht,,

tenzijtenzij op het moment van de op het moment van de omzettingomzetting pandhouderpandhouder tete goedergoeder

trouwtrouw isis



34

SurseanceSurseance van van betalingbetaling

�� Hoe: op Hoe: op verzoekverzoek van de van de schuldenaarschuldenaar door door RechtbankRechtbank van van 

woonplaatswoonplaats schuldenaarschuldenaar

�� WanneerWanneer: : voorzietvoorziet nietniet meermeer met de met de voldoeningvoldoening van van zijnzijn

opeisbareopeisbare schuldenschulden tete kunnenkunnen voortgaanvoortgaan; ; liquiditeitstoetsliquiditeitstoets

�� GeenGeen verplichtingverplichting tot tot aanvragenaanvragen surseancesurseance van van betalingbetaling
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GevolgenGevolgen SurseanceSurseance

�� WettelijkWettelijk beslagbeslag gehelegehele vermogenvermogen van van schuldenaarschuldenaar, , zowelzowel bestaandbestaand alsals

toekomstigtoekomstig

�� OokOok gemeenschapgemeenschap van van goederengoederen van van gehuwdengehuwden

�� BewindvoerderBewindvoerder is is tezamentezamen met de met de schuldenaarschuldenaar beheersbeheers-- en en beschikkingsbeschikkings

bevoegdbevoegd over het over het vermogenvermogen, de , de siamesesiamese tweelingtweeling

�� WerktWerkt ten ten opzichteopzichte van van allealle ten ten tijdetijde van van uitsprekenuitspreken van van surseancesurseance van van 

betalingbetaling bestaandebestaande concurrenteconcurrente schuldenschulden
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FasenFasen

TheorieTheorie

�� VerleningVerlening voorlopigevoorlopige surseancesurseance

�� VerleningVerlening definitievedefinitieve surseancesurseance

�� AkkoordAkkoord

PraktijkPraktijk

�� VerleningVerlening voorlopigevoorlopige surseancesurseance

�� FaillissementFaillissement
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EindeEinde SurseanceSurseance

�� IntrekkingIntrekking

�� FaillissementFaillissement

�� AkkoordAkkoord

�� OmzettingOmzetting in in schuldsaneringschuldsanering bijbij natuurlijkenatuurlijke personenpersonen
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SchuldsaneringSchuldsanering (i)(i)

�� Hoe:  op Hoe:  op verzoekverzoek van de  van de  natuurlijkenatuurlijke persoonpersoon, , schuldenaarschuldenaar door de door de 

RechtbankRechtbank van van zijnzijn woonplaatswoonplaats

�� WanneerWanneer: : hetzijhetzij indienindien schuldenaarschuldenaar voorzietvoorziet datdat hijhij nietniet meermeer aanaan zijnzijn

schuldenschulden kankan voldoenvoldoen ((toetstoets surseancesurseance)  )  hetzijhetzij datdat hijhij opgehoudenopgehouden heeftheeft

tete betalenbetalen ((toetstoets faillissementfaillissement))

�� Website met Website met goedegoede info: info: www.wsnp.rvr.orgwww.wsnp.rvr.org
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SchuldsaneringSchuldsanering (ii)(ii)

�� DoelDoel : : SchoneSchone lei lei gedachtegedachte, , indienindien saneringsplansaneringsplan is is nagekomennagekomen door door 

schuldenaarschuldenaar geldtgeldt datdat schuldenaarschuldenaar verlostverlost is van is van schuldenschulden waarvoorwaarvoor de de 

schuldsaneringschuldsanering werktewerkte; ; resterenderesterende schuldenschulden wordenworden omgezetomgezet in in eeneen

rechtensrechtens nietniet afdwingbareafdwingbare, , natuurlijkenatuurlijke verbintenisverbintenis

�� OmvangOmvang: : AlleAlle ten ten tijdetijde van het van het uitsprekenuitspreken van de van de schuldsaneringschuldsanering

bestaandebestaande schuldenschulden ((ookook de de preferentepreferente))

�� UitkeringUitkering aanaan preferentepreferente is is tweemaaltweemaal zozo hooghoog alsals concurrenteconcurrente (NB, (NB, geldtgeldt

ookook voorvoor pandpand-- en en hypotheekhouderhypotheekhouder voorvoor zoverzover de de opbrengstopbrengst van het van het 

goedgoed voldoendevoldoende zouzou zijnzijn omom hen hen tete voldoenvoldoen, , ziezie verderverder Syllabus, p. 13)Syllabus, p. 13)

�� PositiePositie Separatist, Separatist, ziezie deeldeel 33
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GevolgGevolg SchuldsaneringSchuldsanering

�� WettelijkWettelijk beslagbeslag gehelegehele vermogenvermogen van van schuldenaarschuldenaar, , zowelzowel bestaandbestaand alsals

toekomstigtoekomstig

�� OokOok de de gehelegehele gemeenschapgemeenschap van van goederengoederen van van gehuwdengehuwden

�� Curator is Curator is beheersbeheers-- en en beschikkingsbevoegdbeschikkingsbevoegd over het over het vermogenvermogen
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FasenFasen

TheorieTheorie

�� InventarisatieInventarisatie

�� VerificatieVerificatie

�� SaneringsplanSaneringsplan

�� LiquidatieLiquidatie

PraktijkPraktijk

�� InventarisatieInventarisatie en en LiquidatieLiquidatie

�� EvEv. . VerificatieVerificatie en en SaneringsplanSaneringsplan
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EindeEinde SchuldsaneringSchuldsanering

�� AkkoordAkkoord, , 

�� VereenvoudigdeVereenvoudigde afwikkelingafwikkeling nana ten ten 

minsteminste éééénn jaarjaar

�� GewoneGewone afwikkelingafwikkeling nana saneringsplansaneringsplan

((doorgaansdoorgaans driedrie jaarjaar))

�� UitspraakUitspraak faillissementfaillissement

�� KwijtingKwijting schuldenschulden bijbij

AkkoordAkkoord

�� SchoneSchone lei lei bijbij

vereenvoudigdevereenvoudigde en en 

gewonegewone afwikkelingafwikkeling

�� BehoudBehoud van van schuldenschulden bijbij

faillissementfaillissement
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Separatist (i)Separatist (i)
�� Separatist kan zich Separatist kan zich –– met inachtneming van met inachtneming van 

afkoelingsperiode afkoelingsperiode –– verhalen op onderpand alsof er geen verhalen op onderpand alsof er geen 
faillissement isfaillissement is

�� Voordeel separatist: blijft Voordeel separatist: blijft buiten buiten omslag algemene omslag algemene 
faillissementskosten ex art. 182 faillissementskosten ex art. 182 FwFw en en –– voor zover voor zover 
schuldsanering schuldsanering -- valt niet in de valt niet in de 2:1 fuik van de 2:1 fuik van de 
schuldsaneringschuldsanering

�� Alle boedelschulden met uitzondering van bijzonder Alle boedelschulden met uitzondering van bijzonder 
faillissementskosten zijn algemene faillissementskosten en faillissementskosten zijn algemene faillissementskosten en 
worden omgeslagen over de boedelactivaworden omgeslagen over de boedelactiva

�� De boedelschulden ontstaan uit de wet of door toedoen De boedelschulden ontstaan uit de wet of door toedoen 
curator, zeer ruime categoriecurator, zeer ruime categorie

43
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Separatist (ii)Separatist (ii)
�� Elementen discussie met curator:Elementen discussie met curator:

�� Maakt de separatist gebruik van haar recht van Maakt de separatist gebruik van haar recht van parate parate 

executieexecutie? Immers, alleen dan geen omslag algemene ? Immers, alleen dan geen omslag algemene 

faillissementskosten.faillissementskosten.

�� Heeft iemand een Heeft iemand een hoger voorrechthoger voorrecht op het goed van de op het goed van de 

failliet? Dan moet de opbrengst van de executie  failliet? Dan moet de opbrengst van de executie  –– voor voor 

zover diegene een beter recht heeft zover diegene een beter recht heeft –– via de boedel via de boedel 

lopen, de executie zelf blijft bij separatist lopen, de executie zelf blijft bij separatist 

�� Welke Welke bijzondere faillissementskostenbijzondere faillissementskosten kan de curator in kan de curator in 

rekening brengen aan de separatist? zie de rekening brengen aan de separatist? zie de 

SeparatistenregelingSeparatistenregeling

44
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Separatist (iii)Separatist (iii)
�� Curator kan lossing toepassen Curator kan lossing toepassen 

�� Curator voldoet het verschuldigde (zie art. 3:249 BW voor Curator voldoet het verschuldigde (zie art. 3:249 BW voor 

pand en art. 3:269 BW voor hypotheek)pand en art. 3:269 BW voor hypotheek)

�� Vordering volledig voldaanVordering volledig voldaan

�� Praktijk: Praktijk: oneigenlijke lossingoneigenlijke lossing, curator verkoopt op basis , curator verkoopt op basis 

van afspraak met pandvan afspraak met pand-- en hypotheekhouder en keert en hypotheekhouder en keert ––

na aftrek van bijzondere faillissementskosten, maar na aftrek van bijzondere faillissementskosten, maar 

zonder omslag algemene faillissementskosten zonder omslag algemene faillissementskosten ––

opbrengst uit aan pandopbrengst uit aan pand-- hypotheekhouderhypotheekhouder

45
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Separatist (iv)Separatist (iv)
�� Parate executie mogelijkhedenParate executie mogelijkheden ::

�� Openbare executie door middel van een Openbare executie door middel van een openbareopenbare veilingveiling (zie art. (zie art. 
3:250 BW voor pand en art. 3: 268 BW voor hypotheek)3:250 BW voor pand en art. 3: 268 BW voor hypotheek)

�� Onderhandse executoriale Onderhandse executoriale verkoop met toestemming van de verkoop met toestemming van de 

rechterrechter (zie art. 3:251 BW voor pand en art. 3:268 BW lid 2 voor (zie art. 3:251 BW voor pand en art. 3:268 BW lid 2 voor 
hypotheek)hypotheek)

�� Koper en taxatierapport: zowel onroerende zaak maar ook Koper en taxatierapport: zowel onroerende zaak maar ook 
aandelen vennootschapaandelen vennootschap

�� Bij pand geldt bovendien: Bij pand geldt bovendien: 

�� Na opeisbaar zijn geworden van vordering kunnen pandhouder Na opeisbaar zijn geworden van vordering kunnen pandhouder 
en pandgever anders en pandgever anders overeen komenovereen komen (art. 3:251 lid 2 BW)(art. 3:251 lid 2 BW)

�� Rechter kan op verzoek van pandhouder bepalen dat het Rechter kan op verzoek van pandhouder bepalen dat het 
verpande goed aan de pandhouderverpande goed aan de pandhouder verblijftverblijft (art. 3:251 lid 1 BW)(art. 3:251 lid 1 BW)

46

Welke mogelijkheden heeft een hypotheekhouders om zijn recht van

hypotheek te executeren in en buiten faillissement?
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Separatist (v)Separatist (v)
�� Gedurende de Gedurende de afkoelingsperiodeafkoelingsperiode kan de pandkan de pand-- hypotheekhouder hypotheekhouder geen gebruikgeen gebruik maken van zijn maken van zijn 

recht van parate executie (art. 63 a recht van parate executie (art. 63 a FwFw))

�� BevriezenBevriezen”” situatie zodat de curator de tijd heeft om zich een oordeel te situatie zodat de curator de tijd heeft om zich een oordeel te vormen welke vormen welke 
goederen in de boedel vallen en welke hij wil behouden, bijvoorbgoederen in de boedel vallen en welke hij wil behouden, bijvoorbeeld in verband met eeld in verband met 
voortzetting of (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming. Voorvoortzetting of (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming. Voorkomen wordt dat komen wordt dat 
schuldeisers hun eigendommen terughalen en/of pandschuldeisers hun eigendommen terughalen en/of pand-- en hypotheekhouders tot executie en hypotheekhouders tot executie 
overgaan.  Geldt voor alle schuldeisers, ook de separatisten! Uiovergaan.  Geldt voor alle schuldeisers, ook de separatisten! Uitzondering: mededeling door de tzondering: mededeling door de 
(stille) = pandhouder (art 63b F)(stille) = pandhouder (art 63b F)

�� Verzoek kan op ieder moment tijdens faillissement worden gedaan Verzoek kan op ieder moment tijdens faillissement worden gedaan door belanghebbenden door belanghebbenden 
(curator, gefailleerde, schuldeiser). Veelal gelijktijdig met ui(curator, gefailleerde, schuldeiser). Veelal gelijktijdig met uitspreken faillissement of kort tspreken faillissement of kort 
daarnadaarna

�� Bevoegdheid van crediteur om een goed dat tot de boedel behoort Bevoegdheid van crediteur om een goed dat tot de boedel behoort op te eisen wordt twee op te eisen wordt twee 
maanden  (met mogelijkheid verlenging met twee maanden) opgeschomaanden  (met mogelijkheid verlenging met twee maanden) opgeschort door RC (art. 63a rt door RC (art. 63a FwFw
faillissement) door Rechtbank (art. 241a, surseance)faillissement) door Rechtbank (art. 241a, surseance)

�� Bij schuldsanering, bevoegdheid RC, art. 309 Bij schuldsanering, bevoegdheid RC, art. 309 FwFw, een maand, verlenging telkens met een , een maand, verlenging telkens met een 
maandmaand
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Separatist (vi)Separatist (vi)

�� Curator kan pandCurator kan pand-- of hypotheekhouder of hypotheekhouder redelijke redelijke 
termijntermijn stellen om gebruik te maken van zijn recht stellen om gebruik te maken van zijn recht 
op parate executie, op straffe van verval van die op parate executie, op straffe van verval van die 
bevoegdheid (art. 58 bevoegdheid (art. 58 FwFw))
�� Separatist kan Separatist kan voorvoor verstrijken termijn aan Rverstrijken termijn aan R--C verlenging C verlenging 

termijn verzoekentermijn verzoeken

�� Als curator verkoopt, maar er is geen afspraak met Als curator verkoopt, maar er is geen afspraak met 
pandpand-- hypotheekhouder gemaakt over oneigenlijke hypotheekhouder gemaakt over oneigenlijke 
lossing: zie HR 3 december 1993, NJ 1994, 176 lossing: zie HR 3 december 1993, NJ 1994, 176 
GlebbeekGlebbeek / / DijkstraDijkstra q.q. : de q.q. : de opbrengst gaat via de opbrengst gaat via de 
boedelboedel
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Separatist (vii)Separatist (vii)
�� Bijzonderheid Bijzonderheid stil verpandestil verpande vordering: curator als pandgever mag vordering: curator als pandgever mag 

incasseren, ondanks het pandrecht; maar mag hij dat ook zonder incasseren, ondanks het pandrecht; maar mag hij dat ook zonder 

overleg overleg bank als pandhouder: bank als pandhouder: 

�� HR 22 juni 2007, JOR 2007, 222 ING Bank N.V. / Verdonk q.q.: ja HR 22 juni 2007, JOR 2007, 222 ING Bank N.V. / Verdonk q.q.: ja mits na mits na 

wachttijd van 14 dagenwachttijd van 14 dagen

�� Praktische oplossing: afspraak Praktische oplossing: afspraak bankbank--curatorcurator dat curator incasseert maar dat dat curator incasseert maar dat 

mededeling mededeling geacht wordtgeacht wordt te zijn gedaante zijn gedaan

�� En wat als de stille pandhouder geen mededeling kan doen omdat hEn wat als de stille pandhouder geen mededeling kan doen omdat hij ij 

niet over de NAW gegevens van de debiteuren van de vorderingen niet over de NAW gegevens van de debiteuren van de vorderingen 

beschikt:beschikt:

�� HammHamm q.q. / ABN Hof Den Haag 25 september 2007, q.q. / ABN Hof Den Haag 25 september 2007, JOR 2007, 287 aJOR 2007, 287 artrt

3:15b BW verplicht de curator om tegen kostprijs aan stille pand3:15b BW verplicht de curator om tegen kostprijs aan stille pandhouder houder 

gegevens te verschaffengegevens te verschaffen

�� Conclusie AG Conclusie AG WuismanWuisman: juist, zelfs ook al op grond van art. 57 : juist, zelfs ook al op grond van art. 57 FwFw, , HR 30 HR 30 

oktoberoktober 2009, JOR 2009, 341 idem 2009, JOR 2009, 341 idem 
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Separatist (ix)Separatist (ix)
�� Heeft iemand een hoger voorrecht op het goed van de Heeft iemand een hoger voorrecht op het goed van de 

failliet? failliet? 

�� Voorbeelden: retentor Voorbeelden: retentor (ook bij onroerende zaak)(ook bij onroerende zaak) en fiscus op grond en fiscus op grond 

van bodemvoorrecht van bodemvoorrecht 

�� Welk deel van de opbrengst moet worden afgestaan, HR 26 juni Welk deel van de opbrengst moet worden afgestaan, HR 26 juni 

1998, JOR 1998, 126 1998, JOR 1998, 126 AertsAerts q.q. / ABN AMRO Bank N.V.:q.q. / ABN AMRO Bank N.V.:

�� Uitsluitend dat deel van de opbrengst dat nodig is om de hoger Uitsluitend dat deel van de opbrengst dat nodig is om de hoger 

bevoorrechte vordering te voldoen, en alleen voor zover het vrijbevoorrechte vordering te voldoen, en alleen voor zover het vrije actief e actief 

daartoe onvoldoende is (dat kan ook op voorhand al blijken)daartoe onvoldoende is (dat kan ook op voorhand al blijken)

50
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Separatist (x)Separatist (x)
�� De bijzondere faillissementskosten die de curator in rekening brDe bijzondere faillissementskosten die de curator in rekening brengen aan de engen aan de 

separatist, de separatist, de SeparatistenregelingSeparatistenregeling::

�� No No curecure nono paypay principe, wie niet werkt zal ook niet etenprincipe, wie niet werkt zal ook niet eten

�� Onderscheid: Onderscheid: 

�� curator verricht matericurator verricht materiëële verkoopinspanningen of nietle verkoopinspanningen of niet

�� soort actief: roerend/onroerend/ vorderingensoort actief: roerend/onroerend/ vorderingen

�� Geen materiGeen materiëële inspanningen curator: tussen de Euro 1k en 2,5k bij le inspanningen curator: tussen de Euro 1k en 2,5k bij 
onroerend goed en roerend, bij debiteuren nietsonroerend goed en roerend, bij debiteuren niets

�� MateriMateriëële inspanningen: le inspanningen: 

�� Roerend tussen 10% en 3% (degressief) netto verkoopopbrengst Roerend tussen 10% en 3% (degressief) netto verkoopopbrengst 
maximaal Euro 450 kmaximaal Euro 450 k

�� Onroerend tussen 4% en 2% (degressief) netto verkoopopbrengst Onroerend tussen 4% en 2% (degressief) netto verkoopopbrengst 
maximaal maximaal EurEur 225K225K

�� 10% incasso debiteuren10% incasso debiteuren

�� Positie curator en vrijwaringen separatistPositie curator en vrijwaringen separatist

�� Boedelbijdrage = onder kosten van verhaal; bij surplus wordt boeBoedelbijdrage = onder kosten van verhaal; bij surplus wordt boedelbijdrage delbijdrage 
daaruit voldaandaaruit voldaan
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Dwarsliggende beslagleggers en tweede pandDwarsliggende beslagleggers en tweede pand--

hypotheekhouders (i)hypotheekhouders (i)

�� Hof Gerechtshof Leeuwarden, 20 april 2010, 200.050.386/01, Hof Gerechtshof Leeuwarden, 20 april 2010, 200.050.386/01, 
LJ BM2250, JBPR 2010/62, punt 9LJ BM2250, JBPR 2010/62, punt 9

�� ““Nu derhalve te verwachten valt dat ook Nu derhalve te verwachten valt dat ook na de executoriale verkoop de schuldna de executoriale verkoop de schuld van [gevan [geïïntimeerde] ntimeerde] 

aan de [appellante] aan de [appellante] niet zal verminderen terwijl zij wel met een aanzienlijke restscniet zal verminderen terwijl zij wel met een aanzienlijke restschuldhuld aan de ABN aan de ABN 
AMRO zal worden geconfronteerd, maakt de [appellante] zich AMRO zal worden geconfronteerd, maakt de [appellante] zich in beginsel schuldig aan misbruik van in beginsel schuldig aan misbruik van 
rechtrecht indien zij de executieveiling zou doorzetten. Feiten of omstandindien zij de executieveiling zou doorzetten. Feiten of omstandigheden, die het oordeel igheden, die het oordeel 
kunnen dragen dat de [appellante] door toch te executeren geen mkunnen dragen dat de [appellante] door toch te executeren geen misbruik van recht maakt, zijn isbruik van recht maakt, zijn 
gesteld noch gebleken.gesteld noch gebleken.””

�� Zie ook: Zie ook: RovRov 3.9 HR in HR 29 oktober 2004, NJ 2006, 203:3.9 HR in HR 29 oktober 2004, NJ 2006, 203:
�� Indien niet op voorhand vaststaat dat die executie niet tot enigIndien niet op voorhand vaststaat dat die executie niet tot enige uitkering aan de beslaglegger zal e uitkering aan de beslaglegger zal 

leiden leiden —— in welk geval sprake is van misbruik van bevoegdheid in welk geval sprake is van misbruik van bevoegdheid —— zal dit in de praktijk ertoe leiden zal dit in de praktijk ertoe leiden 
dat de bank als zekerheidsgerechtigde de executie overneemt, zuldat de bank als zekerheidsgerechtigde de executie overneemt, zulks met toepassing van ks met toepassing van art. 461aart. 461a

e.v. e.v. RvRv (ten aanzien van pand) of (ten aanzien van pand) of art. 509art. 509 RvRv (ten aanzien van hypotheek).(ten aanzien van hypotheek).
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Dwarsliggende beslagleggers en tweede pandDwarsliggende beslagleggers en tweede pand--

hypotheekhouders (hypotheekhouders (iiii))

�� ““Die klacht geef ik aldus weer, dat Die klacht geef ik aldus weer, dat er (altijd) misbruik van rechter (altijd) misbruik van recht moet worden moet worden 
aangenomen wanneer de aangenomen wanneer de houder van een executoriale titel het op executie laat houder van een executoriale titel het op executie laat 
aankomen terwijl bij voorbaat vaststaat dat de executie, als dieaankomen terwijl bij voorbaat vaststaat dat de executie, als die wordt wordt 
voltrokken, voor de betrokkene geen positieve opbrengst zal oplevoltrokken, voor de betrokkene geen positieve opbrengst zal opleveren veren -- wat in wat in 
de stukken wel is uitgedrukt als: het vervolgen van een beslag wde stukken wel is uitgedrukt als: het vervolgen van een beslag waarvan bij aarvan bij 
voorbaat vaststaat dat voorbaat vaststaat dat datdat "leeg" is, omdat de te verwachten executieopbrengst "leeg" is, omdat de te verwachten executieopbrengst 
niet toereikend zal zijn om, naast crediteuren die aanspraak hebniet toereikend zal zijn om, naast crediteuren die aanspraak hebben op voorrang ben op voorrang 
boven de executant, enig batig saldo in het voordeel van de execboven de executant, enig batig saldo in het voordeel van de executant op te utant op te 
leveren. Zoals in de voorafgaande alinea's bleek, moet deze stelleveren. Zoals in de voorafgaande alinea's bleek, moet deze stelling in de ling in de 
onderhavige zaak worden beoordeeld met inachtneming van het gegeonderhavige zaak worden beoordeeld met inachtneming van het gegeven, dat ven, dat 
nietniet kan worden aangenomen dat de debiteur tegen wie executiemiddelekan worden aangenomen dat de debiteur tegen wie executiemiddelen n 
worden ingezet, worden ingezet, niet tot betalen in staat isniet tot betalen in staat is. Als men die verbijzondering erbij . Als men die verbijzondering erbij 
betrekt, lijkt het mij dat de stelling van het middel niet kan wbetrekt, lijkt het mij dat de stelling van het middel niet kan worden aanvaard. orden aanvaard. 
Tegenover een Tegenover een debiteur waarvan valt aan te nemen dat die debiteur waarvan valt aan te nemen dat die wwééll tot betalen in tot betalen in 
staat is, mag men de dwangmiddelen die de wet inhoudt, aanwendenstaat is, mag men de dwangmiddelen die de wet inhoudt, aanwenden. Het gaat . Het gaat 
mij te ver om aan te nemen dat dat, ook onder deze omstandighedemij te ver om aan te nemen dat dat, ook onder deze omstandigheden, alleen dan n, alleen dan 
mag, als die dwangmiddelen een directe positieve opbrengst belovmag, als die dwangmiddelen een directe positieve opbrengst beloven op te en op te 
leveren.leveren.””

AG Huydecoper in zijn conclusie bij HR 11 februari 2011, LJN BO7106

Punt 10 en 11
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De consument en zijn onder water De consument en zijn onder water 

hypotheek (i)hypotheek (i)
�� Negative Equity: Negative Equity: HypothecaireHypothecaire geldleningengeldleningen zijnzijn onderonder

water: water: schuldschuld gaatgaat de de waardewaarde van het van het onderpandonderpand tete

bovenboven LTV > 100%LTV > 100%

http://www.rewealthcoach.com/2011/06/24/distressed-property-investing-negative-equity-and-impact-on-defaults/

http://www.oftwominds.com/blogmay06/serfdom.html

See also FED White Paper Housing January 2012
http://www.federalreserve.gov/publications/other-reports/files/housing-white-paper-20120104.pdf



55

De consument en zijn onder water De consument en zijn onder water 

hypotheek (hypotheek (iiii))

�� Veiling helpt nietVeiling helpt niet: Executiewaarde is lager dan : Executiewaarde is lager dan 

onerhandseonerhandse verkoopwaardeverkoopwaarde

�� Dus: Dus: extendextend and and pretendpretend, , waitwait and and seesee, , delaydelay and and 

praypray??

�� Maar wat als ook de rente niet betaald wordt?Maar wat als ook de rente niet betaald wordt?

�� Aanpassing van de lening: langere looptijd, Aanpassing van de lening: langere looptijd, 

vermindering rentepercentagevermindering rentepercentage

White Paper FED January 4, 20120

http://www.federalreserve.gov/publications/other-reports/files/housing-white-paper-20120104.pdf
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De consument en zijn onder water De consument en zijn onder water 

hypotheek (hypotheek (iiii))
�� GoedkoperGoedkoper herfinancierenherfinancieren: : SchuldSchuld gaatgaat tenminstetenminste nietniet

meermeer omhoogomhoog

�� ““So were millions of innocent Americans whoSo were millions of innocent Americans who’’ve seen ve seen 

their home values decline. And while government cantheir home values decline. And while government can’’t t 

fix the problem on its own, responsible homeowners fix the problem on its own, responsible homeowners 

shouldnshouldn’’t have to sit and wait for the housing market to t have to sit and wait for the housing market to 

hit bottom to get some relief. And thathit bottom to get some relief. And that’’s why Is why I’’m m 

sending this Congress a plan that gives every responsible sending this Congress a plan that gives every responsible 

homeowner the chance to save about $3,000 a year on homeowner the chance to save about $3,000 a year on 

their mortgage, by refinancing at historically low rates.their mortgage, by refinancing at historically low rates.””
2012 State of the Union Speech President Obama
http://www.nytimes.com/interactive/2012/01/24/us/politics/state-of-the-union-2012-video-transcript.html?hp
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DealingDealing withwith mortgagemortgage

overindebtednessoverindebtedness US (i)US (i)

http://mortgageresolutionpartners.com/heatmap-static
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DealingDealing withwith mortgagemortgage

overindebtednessoverindebtedness US (US (iiii))

�� Sommige US staten : Sommige US staten : onlyonly
recourserecourse is is onon the the 
mortgagemortgage, , givinggiving back the back the 
keyskeys, , nono soso calledcalled deficiencydeficiency

judgmentjudgment allowedallowed, , 
effectivelyeffectively limitedlimited recourserecourse

loanloan
�� http://http://www.foreclosurelawfirms.comwww.foreclosurelawfirms.com//topitopi

cs.cfmcs.cfm//antianti--deficiencydeficiency--laws.htmllaws.html

�� SeeSee: : 
http://http://www.mortgagereliefformula.comwww.mortgagereliefformula.com//recourserecourse

//

�� http://www.richmondfed.org/publicationshttp://www.richmondfed.org/publications
/research/working_papers/2009/pdf/wp0/research/working_papers/2009/pdf/wp0
99--10r.pdf10r.pdf



59

DealingDealing withwith mortgagemortgage

overindebtednessoverindebtedness US (US (iiiiii))

�� Ondenkbaar in Nederland: full Ondenkbaar in Nederland: full 

recourserecourse

�� ThusThus reflectingreflecting positionposition onon otherother

US US StatesStates, , seesee WSJ WSJ OctoberOctober 1, 1, 

2011,2011,
�� http://http://professional.wsj.comprofessional.wsj.com//articlearticle/SB10001424053111904060604576/SB10001424053111904060604576

572532029526792.html?572532029526792.html?modmod==wsjwsj__shareshare__twittertwitter

Fitch FAQ 24 January 12, 2012
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Onder water hypotheken in NL (i)Onder water hypotheken in NL (i)

�� In Surseance van betaling (suspension of In Surseance van betaling (suspension of paymentpayment) ) 

and faillissement (and faillissement (bankruptcybankruptcy): Huis kan worden ): Huis kan worden 

verkocht door hypotheekhouder (eventueel na verkocht door hypotheekhouder (eventueel na 

afkoelingsperiode) en de hypotheekhouder kan afkoelingsperiode) en de hypotheekhouder kan 

zich verhalen op de opbrengst als hij zelf verkoopt, zich verhalen op de opbrengst als hij zelf verkoopt, 

schuldenaar blijft aansprakelijk restantschuld, schuldenaar blijft aansprakelijk restantschuld, 

tenzij akkoord (zelden)tenzij akkoord (zelden)

�� Idem bij Schuldsanering, maar eventuele Idem bij Schuldsanering, maar eventuele 

restantschuld valt onder schone lei (zie art. 299 lid restantschuld valt onder schone lei (zie art. 299 lid 

3 3 FwFw, dat art. 57 e.v. , dat art. 57 e.v. FwFw van toepassing verklaard)van toepassing verklaard)
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Vrouwtje Vrouwtje PiggelmeePiggelmee (i)(i)

�� 1998: Lening NLG 95.000 ING 1998: Lening NLG 95.000 ING 

�� 2000: Schuldsanering2000: Schuldsanering

�� 2002: Schone Lei2002: Schone Lei

�� 2003: 22003: 2ee hypothecaire lening: Euro 122.000, hypothecaire lening: Euro 122.000, 
aflossing Euro 46.563 (lening 1998)aflossing Euro 46.563 (lening 1998)

�� 2004: dagvaarding ING door schuldenaar: Euro 2004: dagvaarding ING door schuldenaar: Euro 
46.563 is onverschuldigd46.563 is onverschuldigd

�� HR: Nee, wel verschuldigdHR: Nee, wel verschuldigd

�� NJ 2009, 203NJ 2009, 203



62

Vrouwtje Vrouwtje PiggelmeePiggelmee ((iiii))

�� Uit de hiervoor weergegeven Uit de hiervoor weergegeven totstandkomingsgeschiedenistotstandkomingsgeschiedenis vanvan art. 299 lid art. 299 lid 
33 moet worden afgeleid dat de wetgever tot uitgangspunt heeft genomoet worden afgeleid dat de wetgever tot uitgangspunt heeft genomen men 
dat de schuldsaneringsregeling niet werkt ten aanzien van vorderdat de schuldsaneringsregeling niet werkt ten aanzien van vorderingen die ingen die 
door pand of hypotheek zijn gedekt, behoudens voor zover die vordoor pand of hypotheek zijn gedekt, behoudens voor zover die vorderingen deringen 
niet op de verbonden goederen verhaald kunnen worden. De pandniet op de verbonden goederen verhaald kunnen worden. De pand-- of of 
hypotheekhouder kan zich op grond van zijn recht van parate exechypotheekhouder kan zich op grond van zijn recht van parate executie utie 
buiten de schuldsaneringsregeling om verhalen op de verbonden buiten de schuldsaneringsregeling om verhalen op de verbonden 
goederen. Maar blijkens de hiervoor in 3.4.1 geciteerde memorie goederen. Maar blijkens de hiervoor in 3.4.1 geciteerde memorie van van 
antwoord kunnen de hypothecaire schuldeiser en de bewindvoerder,antwoord kunnen de hypothecaire schuldeiser en de bewindvoerder,
indien de schuldenaar geen betalingsachterstand heeft en het verindien de schuldenaar geen betalingsachterstand heeft en het verbonden bonden 
goed geen overwaarde heeft zodat bij executie geen bate ten gunsgoed geen overwaarde heeft zodat bij executie geen bate ten gunste van te van 
de boedel is te verwachten, ook afzien van hun uitde boedel is te verwachten, ook afzien van hun uit art. 57art. 57 enen 5858 FwFw
voortvloeiende rechten tot uitwinning van de verbonden goederen,voortvloeiende rechten tot uitwinning van de verbonden goederen, in welk in welk 
geval de schuldenaar de lopende verplichtingen jegens de schuldegeval de schuldenaar de lopende verplichtingen jegens de schuldeiser dient iser dient 
te voldoen uit de hem toekomende, buiten de boedel vallende inkote voldoen uit de hem toekomende, buiten de boedel vallende inkomsten. msten. 
Een en ander brengt mee datEen en ander brengt mee dat art. 358art. 358 FwFw (de 'schone lei') in een dergelijk (de 'schone lei') in een dergelijk 
geval geen betrekking heeft op de vordering van de pandgeval geen betrekking heeft op de vordering van de pand-- of of 
hypotheekhouder, zoals ook zonder meer voortvloeide uit de hypotheekhouder, zoals ook zonder meer voortvloeide uit de 
oorspronkelijke tekst vanoorspronkelijke tekst van art. 299 lid 3art. 299 lid 3 van het wetsvoorstel. Om dezelfde van het wetsvoorstel. Om dezelfde 
reden zijn betalingen op een zodanige vordering niet nietig ingereden zijn betalingen op een zodanige vordering niet nietig ingevolgevolge art. art. 
306306 ..

RovRov 3.5.13.5.1
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Onder water hypotheken in NL (Onder water hypotheken in NL (iiii))

Relevante wetsartikelen SchuldsaneringRelevante wetsartikelen Schuldsanering

�� Artikel 303 lid 1Artikel 303 lid 1

�� Met ingang van de dag van de uitspraak tot de toepassing Met ingang van de dag van de uitspraak tot de toepassing 

van de schuldsaneringsregeling is de schuldenaar wettelijke van de schuldsaneringsregeling is de schuldenaar wettelijke 

noch bedongen rente verschuldigd over vorderingen ten noch bedongen rente verschuldigd over vorderingen ten 

aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt.aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt.
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Onder water hypotheken in NL (Onder water hypotheken in NL (iviv))

Relevante artikelen schuldsaneringRelevante artikelen schuldsanering

�� Artikel 303 lid 3Artikel 303 lid 3

�� De rechtbank kan in de uitspraak tot toepassing van de De rechtbank kan in de uitspraak tot toepassing van de 

schuldsaneringsregeling of bij beschikking het eerste lid schuldsaneringsregeling of bij beschikking het eerste lid 

buiten toepassing verklaren ten aanzien van rente die buiten toepassing verklaren ten aanzien van rente die 

verschuldigd is over een vordering waarvoor een hypotheek verschuldigd is over een vordering waarvoor een hypotheek 

tot zekerheid strekt die is gevestigd op het registergoed tot zekerheid strekt die is gevestigd op het registergoed 

waarin de schuldenaar woonachtig is, indien dat in het waarin de schuldenaar woonachtig is, indien dat in het 

belang van de boedel is. De rechterbelang van de boedel is. De rechter--commissaris kan dit op commissaris kan dit op 

verzoek van de bewindvoerder bij schriftelijke beschikking verzoek van de bewindvoerder bij schriftelijke beschikking 

verklaren indien dit in het belang van de boedel is, nadat de verklaren indien dit in het belang van de boedel is, nadat de 

schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
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Onder water hypotheken in NL (v)Onder water hypotheken in NL (v)

Relevante artikelen SchuldsaneringRelevante artikelen Schuldsanering

�� Artikel 358 lid 1Artikel 358 lid 1

�� Door de beDoor de beëëindiging van de toepassing van de indiging van de toepassing van de 

schuldsaneringsregeling op grond van artikel 356, tweede schuldsaneringsregeling op grond van artikel 356, tweede 

lid, is een vordering ten aanzien waarvan de lid, is een vordering ten aanzien waarvan de 

schuldsaneringsregeling werkt, schuldsaneringsregeling werkt, voorzovervoorzover deze onvoldaan is deze onvoldaan is 

gebleven, niet langer afdwingbaar, onverschillig of de gebleven, niet langer afdwingbaar, onverschillig of de 

schuldeiser al dan niet in de schuldsaneringsregeling is schuldeiser al dan niet in de schuldsaneringsregeling is 

opgekomen en onverschillig of de vordering al dan niet is opgekomen en onverschillig of de vordering al dan niet is 

geverifieerd.geverifieerd.
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Onder water hypotheken in NL (Onder water hypotheken in NL (vivi))

Relevante artikel SchuldsaneringRelevante artikel Schuldsanering

�� Artikel 358 lid 5Artikel 358 lid 5

�� Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van een 

vordering waarvoor een hypotheek tot zekerheid strekt, die vordering waarvoor een hypotheek tot zekerheid strekt, die 

is gevestigd op het registergoed waarin de schuldenaar is gevestigd op het registergoed waarin de schuldenaar 

woonachtig is, indien op de rente van deze vorderingwoonachtig is, indien op de rente van deze vordering artikel artikel 

303, derde lid303, derde lid, van toepassing is., van toepassing is.
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Onder water hypotheken in NL (Onder water hypotheken in NL (viivii))

�� Dus: schuldsanering werkt niet indien en voor Dus: schuldsanering werkt niet indien en voor 

zover schuld gedekt is door hypothecaire  zover schuld gedekt is door hypothecaire  

zekerheid!zekerheid!

�� Let op: contact opnemen met bewindvoerder:Let op: contact opnemen met bewindvoerder:

�� Wat gaat uw Wat gaat uw sursietsursiet doen, blijven zitten of niet?doen, blijven zitten of niet?

�� Als blijven zitten: rente betalen, dus bewindvoerder naar Als blijven zitten: rente betalen, dus bewindvoerder naar 

de RC om daarvoor toestemming te vragende RC om daarvoor toestemming te vragen

�� Als niet blijven zitten: afstemmen hoe te verkopen: Als niet blijven zitten: afstemmen hoe te verkopen: 

onderhands of nietonderhands of niet
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StillStill confusedconfused? ? 

butbut in in anyany eventevent at a at a higherhigher levellevel

� Vragen: jtjol@legalhoudini.nl

� www.legalhoudini.nl


