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Het verhaalsrecht van de eerste hypotheekhouder 

Preadvies van Prof. Mr. A. R. de Bruijn 

INLEIDING 

Iedere schuldeiser, die van een executoriale titel voorzien is, kan zijn 
verhaalsrecht uitoefenen door inbeslagneming en executoriale verkoop 
van het goed van zijn schuldenaar. Die executoriale titel vindt hij in de 
grosse van een rechterlijk vonnis, waarin zijn aanspraak tegenover zijn 
debiteur is vastgesteld, of in de grosse van een authentieke akte, waarin 
de schuldenaar de aanspraak van zijn schuldeiser heeft erkend. Waar hypo
theek volgens art. 1217 B.W. bij notariële> akte wordt verleend en iedere 
hypotheekhouder dus beschikt over de grosse van een authentieke akte, 
kan hij zijn verhaalsrecht uitoefenen door middel van inbeslagneming en 
verkoop van het verbonden goed. Hierbij bedenke men, dat voorwaarde 
voor deze executabiliteit is, dat de al..lthentieke akte de erkenning der 
schuld inhoudt, want het is niet de hypotheek doch de erkende verbinte
nis, welke met de grosse der akte tenuitvoergelegd wordt 1

• 

De in 1838 ingevoerde codificatie riep een regeling van inbeslagneming 
en executoriale verkoop van onroerend goed in het leven, welke uitmuntte 
door omslachtigheid en kostbaarheid. Weliswaar is bij de wet van 7 
juli 1896 S. 103 naast de ouderwetse verkoop ter terechtzitting, waarbij 
uitsluitend procureurs en notarissen mogen opbieden en afmijnen, een 
vereenvoudigde wijze van executie, te weten door verkoop t.o.v. een 
notaris, waarbij iedereen kan opbieden en afmijnen, ingevoerd, doch, 
waar ook bij deze moderne wijze van executie de inbeslagneming met al 
haar kostbare formaliteiten nodig blijft, terwijl een rechterlijke beschik
king vereist wordt om een notaris aan te wijzen, te wiens overstaan de 
verkoop zal plaats vinden, is het begrijpelijk, dat iedere eerste hypotheek .. 
houder gebruik maakt van de gelegenheid, welke het te elfder ure bij de 
totstandkoming onzer codificatie ingevoerde tweede lid van art. 1223 
B.W. hem biedt om zich in de hypotheekakte onherroepelijk te laten 
machtigen om, zo nodig, het bezwaarde goed t.o.v. een notaris in het 
openbaar te verkopen, zonder dat hiertoe een voorafgaande inbeslag
neming nodig is. 

Daar alleen de eerste hypotheekhouder genoemd beding kan maken, 
zullen tweede en verdere hypotheekhouders, wensen zij tot executie over 
te gaan, de omslachtige en kostbare weg der inbeslagneming etc. moeten 
bewandelen. 

Waar de bepalingen van de artt. 508 vlg. Rv. aan de eerste hypotheek
houder, die het beding van art. 1223 lid 2 gemaakt heeft, de bevoegdheid 
toekennen om na inbeslagneming van het bezwaarde goed door een 

1 Zie A. R. DE BRUIJN, De notariële akte als executoriale titel, Ars Notariatus X, 1960. 
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andere crediteur (dus ook door een tweede of verdere hypotheekhouder) 
de door deze aangevangen executie van hem over te nemen en hiervan 
gewoonlijk gebruik wordt gemaakt, terwijl ook ingeval van faillietver
klaring van de schuldenaar de eerste hypothecaire crediteur aan de be
palingen van de artt. 57 vlg. F. het recht ontleent om zijn verhaalsrecht 
uit te oefenen alsof er geen faillissement ware, zal men in de praktijk 
vrijwel nimmer een met hypotheek belast goed op een andere wijze zien 
executeren dan tengevolge van gebruik van het beding van art. 1223 lid 2 
B.W .. 

De hoofdschotel van dit preadvies zal dan ook gevormd worden door 
een bespreking van het beding van art. 1223lid 2, de krachtens dit beding 
plaats hebbende verkoop, de rechtsgevolgen van deze verkoop en de 
bijzondere invloed, welke daarbij kan worden ondervonden van een 
tevoren door een andere crediteur gelegd beslag of van een faillietver
klaring van de schuldenaar. 

l. HET BEDING VAN ART. 1223 LID 2 B.W. 

1. De tekst. Nadat het eerste lid van art. 1223 heeft verklaard, dat 
alle bedingen, waarbij de schuldeiser gemachtigd zou worden om zich 
het verhypothekeerde goed toe te eigenen, nietig zijn, bepaalt het tweede 
lid: "Het staat echter den eersten hypothecairen schuldeischer vrij om, 
bij het vestigen der hypotheek, uitdrukkelijk te bedingen dat, bij gebreke 
van behoorlijke voldoening der hoofdsom, of van de betaling der ver
schuldigde renten, hij onherroepelijk zal zijn gemagtigd het verbonden 
perceel in het openbaar te doen verkoopen, ten einde uit de opbrengst 
te verhalen zoo wel de hoofdsom als de renten en de kosten. Dat beding 
zal op de openbare registers moeten worden aangeteekend, en de 
veiling zal moeten plaats hebben op de wijze als bij art. 1255 is voorge
schreven". 

Alleen de eerste hypotheekhouder kan dit beding maken, doch in de 
praktijk wordt het ook door tweede en verdere hypotheekhouders gesti
puleerd voor het geval zij te eniger tijd eerste in nmg mochten worden. 
De geldigheid hiervan is erkend door H.R~ 20 febr. 1928, N.J. 1928, p. 621. 

2. De geschiedenis. In het Romeinse recht, dat geen onderscheid tus
sen pand en hypotheek kende, had de pandhouder als zodanig aanvan
kelijk geen verkooprecht. Om tot verkoop bevoegd te worden, moest hij 
een beding maken, het z.g. pacturn de vendendo pignore. In Ulpianus' 
tijd hield het pandrecht deze verkoopbevoegdheid van rechtswege in, 
terwijl in de dagen van Justinianus zelfs verboden was hem dit recht te 
ontnemen. 

Naar oud-vaderlands recht heerste grote onzekerheid over de vraag 
of pand- en hypotheekhouders, die in beginsel alleen tot gerechtelijke 
executie bevoegd waren, het pacturn de vendendo pignore konden maken 
om tot een vereenvoudigde uitoefening van verhaal te komen. De praktijk 
streefde naar een regeling, welke op eenvoudige en goedkope wijze tot 
verkoop leidde. Zij maakte daarbij gebruik van de toenmaals onder Ró-
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manisten verbreide theorie, dat de Romeinsrechtelijke bevoegdheid van 
de pandhouder tot verkoop in wezen op een mandaat berustte. Deze 
theorie was foutief, doch ze bestond en de praktijk sloot zich erbij aan. 
Door aan pand- en hypotheekhouder een volmacht tot verkoop te ver
lenen meende men hun de positie te verschaffen, welke zij naar Romeins 
recht aanvankelijk krachtens het pacturn de vendendo pignore en later 
van rechtswege bezaten. · 

Rombach heefter terecht op gewezen, dat, al bracht men op die manier 
de dwaalleer der Romanisten in praktijk, ze niettemin een ernstige mis
vatting bleef. Het praktische gebrek dezer noodoplossing stak in de her
roepelijkheid der volmacht. Daarom ging men tot het bedingen van on
herroepelijkheid over, doch omtrent het effect hiervan bestond eveneens 
grote onzekerheid. 

Men heeft bij de totstandkoming van art. 1223 lid 2 wel gemeend, dat 
het hier aan de orde zijnde mandaat als procuratio in rem suam kon 
worden gekwalificeerd. Echter, indien men naar oud-vaderlands recht al 
procuratores in. rem suam gekend heeft, dan waren dit dezelfde als die, 
welke het Romeinse recht gekend had, te weten procuratores ad agendum 
in rem suam, d.w.z. lieden, die een procuratie kregen om een inschuld 
in rechte in te vorderen en het ontvangene in eigen zak mochten steken. 

Onder de leden der Staten-Generaal, die er in 1833 bij de Regering 
op aandrongen het huidige tweede lid van art. 1223 B.W. in de wet op te 
nemen, heerste grote verwarring omtrent het rechtskarakter van hetgeen 
hun voor ogen stond. Dit blijkt duidelijk uit VooRDUIN IV, p. 527 vlg. 
Drie verschillende opvattingen treft men daar aan. Ten eerste waren er 
leden, die een volmacht tot verkoop wensten zoals hup die uit het oud
vaderlandse recht bekend was; ten tweede waren er leden, die een beding 
verlangden, dat geheel gelijk was aan het pacturn de vendendo pignore 
van het Romeinse recht; tenslotte had men leden, die aansluiting zochten 
bij een instituut uit het oude recht, dat zij als prOcuratio in rem suam aan
duidden en waarvan de juiste draagwijdte hun niet helder voor ogen stond. 

De tekst, welke onder invloed van deze verwarde voorstelling van zaken· 
in art. 1223 lid 2 is opgenomen, is reeds meegedeeld. 

3. Het beding in de praktijk. In de praktijk ontmoet men, in het bij
zonder in hypotheekakten ten behoeve van banken en institutionele be
leggers, uitbreidingen van het beding van art. 1223 lid 2 buiten het strikt 
door de wet bepaalde. De hypotheekhouder wordt dan, behalve tot 
verkoop, mede gemachtigd tot het bepalen van tijd, plaats, wijze en 
voorwaarden der verkoping, tot ophouden van het goed en hervatting 
van de verkoop in een latere veiling, tot het vestigen over en weer van 
erfdienstbaarheden ten behoeve en ten laste van gedeelten van het be
zwaarde goed, tot het ontvangen der koopsom en het geven van kwijting, 
tot het overdragen van het goed in eigendom en tot het doen ontbinden 
van de koop ingeval van wanbetaling alsmede tot het houden van her
veiling ten nadele van de gebrekige koper. In hoe verre dergelijke uit
breidingen nodig en toelaatbaar zijn, zal nog nader blijken.· 
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4. Rechtskarakter beding. Inzake het rechtskarakter van het beding 
van art. 1223 lid 2 kan men in hoofdzaak drie theorieën onderscheiden: 

a. de leer dat de eerste hypotheekhouder, gewapend met genoemd be
ding lasthebber van de onderzetter is en hem bij de verkoop als gevol
machtigde vertegenwoordigt; 

b. de leer dat de eerste hypotheekhouder de verkoop krachtens het 
beding van art. 1223 lid 2 tot stand brengt als uitoefenende een recht van 
parate executie; 

c. de leer dat men in deze materie moet relativeren en de eerste hypo
theekhouder met het beding van art. 1223 lid 2 moet beschouwen tegelijk 
als lasthebber en vertegenwoordiger van de onderzetter en als uit
oefenende een eigen vereenvoudigd executierecht. 

5. Mandaattheorie. De opvatting dat de eerste hypotheekhouder met 
het beding van art. 1223 lid 2 lasthebber en vertegenwoordiger van de 
onderzetter is, is een eeuw lang door de H.R. in een reeks van arresten 
gehuldigd 1 • 

Slechts enkele uitspraken zijn te signaleren, waarin of de mandaat .. 
theorie niet aanvaard werd of althans haar consequenties niet volledig 
getrokken werden 2

• 

Tenslotte is er één arrest, waarin de mandaattheorie weliswaar ge
volgd wordt, doch welks terminologie onzeker en verward is, zodat men 
de indruk krijgt dat de H.R. hier op twee gedachten hinkt, terwijl het 
jongste arrest op dit gebied ongetwijfeld de mandaatleer niet meer in 
haar klassieke vorm huldigt 3

• 

Een uitvoerige analyse van deze rechtspraak heb ik gepubliceerd in 
W.P.N.R. 4831-4834 . 

. De argumentatie van de H.R. in de arresten, waarin de mandaatleer 
zonder ·reserve is aanvaard, komt op het volgende neer: 

a. art. 1223 lid 2 hangt historisch samen met een figuur uit het oude 
recht, aangeduid als procuratio in rem suam; 

b. de tekst van art. 1223 lid 2, met name de woorden "onherroepelijk 
gemagtigd, "wijst op mandaat; 

1 H.R. 21 maart 1850, v.D. Ho'r,lERT XI, p, 369; 21 maart 18'50, v.D. HoNER1' XI, p, 376 
12 april1860, W. 2162; 22 mei 1868 W. 3011; 15 dec. 1871, W. 3413; 5 dec. 1872 W. 3543; 
27 juni 1879 W. 4395; 14 april1881 W. 4635; 30 maart 1883 W. 4899; 6 febr. 1891, W. 
5990; 4 mei 1891, W. 6017; 8 juni 1894 W. 6510; 6 maart 1914 W. 9632; 30 mei 1924,N.J. 
1924, p, 839; 10 mei 1929 N.J. 1929, p, 1585; 30 april1934, N.J 1934, p, 1721; 6 april1956 
N.J. 1957, 479. 

2 Zo H.R. 20 ian. 1854 W. 1509, welk arrest sub 8 behandeld wordt. Voorts H.R. 24 
maart 1882, W. 4755, waarin werd beslist, dat bedrog, gepleegd door de onderzetter bij de 
verkoop door de eerste hypotheekhouder aan de koper geen grond oplevert de koop te doen 
vernietigen, daar de onderzetter niet de wederpartij van de koper in het koopcontract is. 
Tenslotte maak ik hier melding van H.R. 11 april1940 N.J. 1941, 10, waarvan de annotator 
ScHOLTEN meent, dat de daarin gegeven beslissing niet in de mandaattheorie, doch alleen 
in de executietheorie past, welke opvatting ik in W.P.N.R. 4834 uitvoerig heb bestreden. 
M.i. heeft de H.R. in dit arrest absoluut geen keuze gedaan inzake het rechtskarakter van het 
beding van art. 1223 lid 2. 

• H.R. 6 april 1956, N.J. 1957, 479, verwarde terminologie, niettemin mandaattheorie; 
H.R. 24 jan. 1964; NJ. 1964, 450, door mij uitvoerig besproken sub 21. 
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c. zonder behulp van het leerstuk der vertegenwoordiging is niet te 
verklaren, dat de hypotheekhouder bevoegd zou zijn om het goed van de 
onderzetter te verkopen en aan derden in eigendom over te dragen; 

d. zonder aanvaarding ener verhouding van lastgeving kan men niet 
komen tot de erkenning van de plicht van de hypotheekhouder tot ver
antwoording van de door hem ontvangen opbrengst aan de onderzetter. 

6. Executietheorie. De leer van de H.R. heeft in de doctrine vrijwel 
algemene bestrijding ondervonden 1

• 

a. Uit hetgeen ik reeds over de geschiedenis in 2 heb meegedeeld, kan 
men afleiden, dat het beroep door de mandaatleer op de uiterst verwarde 
historie van de totstandkoming van art. 1223 lid 2 bijzonder zwak is. 
Reeds in 1871 is dit door RüMBACH in zijn Leidse dissertatie afdoende 
aangetoond. 

b. Het beroep op de tekst der wet, door de aanhangers der mandaat
leer gedaan, is verwerpelijk, omdat men nu eenmaal meer op de essen
tie der door de wet geregelde verhouding dan op de letterlijke tekst der 
wet dient te letten. De terminologie der wet is vaak weinig gelukkig en 
slecht doordacht. 

c. Het is zeer de vraag of er werkelijk sprake moet zijn van de aan
wezigheid van vertegenwoordiging, wil iemand de bevoegdheid bezitten 
om het goed van een ander te verkopen en over te dragen. De wet kan 
immers aan anderen dan de eigenaar deze bevoegdheid toekennen, indien 
daaraan behoefte bestaat. Aan elke met een executoriale titel gewapende 
crediteur kent ze die bevoegdheid toe en zo handelt ze met de pandhouder 
in art. 1201 en met de eerste hypotheekhouder, die het hiertoe strekkende 
beding van art. 1223 lid 2 gemaakt heeft. 

d. Het beroep van de H.R. op de noodzaak tot het aannemen ener last
gevingsverhouding tussen hypotheekhouder en onderzetter terwille van de 
verantwoordelijkheid van de eerste jegens de laatste is evenmin sterk. 
Het is immers vanzelfsprekend, dat iemand, die het goed van een ander 
verkocht heeft om op de opbrengst eigen vordering te verhalen, die op
brengst aan die ander moet verantwoorden, waarna hij hem het overschot 
moet uitkeren. 

e. Hoe verklaart de mandaattheorie het voortbestaan van de verkoop
bevoegdheid na overlijden, faillietverklaring en ondercuratelestelling 
van een der betrokkenen? Dit voortbestaan, dat algemeen aanvaard wordt 
en voor het geval van faillissement zelfs in art. 57 F. erkend is, kan immers 
onmogelijk op de onherroepelijkheid der verleende volmacht gegrond 
worden. 

f Ook de zakelijke werking van het beding van art. 1223lid 2 na over
gang onder bijzondere ti tel op een nieuwe eigenaar, welke men algemeen 

1 J. RoMBACH, De pandverkoop krachtens het beding der artt. 1201, 1202 en 1223 al. 2 
B. W., ac. pr, Leiden 1871; DIEPHUIS VII, p, 483 vlg.; LAND 111, p, 365 vlg.; A.S. VAN NIEROP, 
Executie krachtens art. 1223 lid 2 B. W., 1924; J. ADRIAANSE, Art. 1223 al. 2 B.W.~ 1929; 
ASSER-SCHOLTEN 11, p. 517 vlg.; SuuLING V, 501: HoFMANN, Zakenrecht, p, 481 vlg.; PITLO, 
Zakenrecht, p, 408 vlg .. 



204 

aanneemt, is in de mandaatleer niet te verklaren. In de executietheorie, 
waarin men de verkoopbevoegdheid als een deel van het zakelijk recht 
van hypotheek beschouwt, is die verklaring eenvoudig. 

g. Ook de wettelijke regeling van de artt. 508 vlg. Rv., waarin is be
paald, dat na inbeslagneming van het verbonden goed door een andere 
crediteur de eerste hypotheekhouder met het beding van art'. 1223 lid 2 
bevoegd verklaard is om de verkoop van de beslaglegger over te nemen, 
is in de mandaatleer . moeilijk te begrijpen, doch in de executietheofie 
zeer gemakkelijk te verstaan. 

7. Tussenopvatting. De opvatting dat de hypotheekhouder, optredend 
krachtens het beding van art. 1223 lid 2, tegelijk handelt als vertegen
woordiger van de onderzetter en als uitoefenende een zelfstandig executie
recht in vereenvoudigde gedaante is verkondigd door J. EGGENS 1

• Deze 
schrijver neemt aan, dat men bij de beantwoording van diverse rechts
vragen betreffende hypotheek moet nagaan of men de gedachte der ver
tegenwoordiging dan wel die van de uitoefening van een eigen recht zal 
laten prevaleren. Deze theorie schijnt wel aantrekkelijk, doch zij opent 
de weg tot het nemen van vrij willekeurige beslissingen. 

SCHOLTEN heeft terecht in W.P.N.R. 2947 betoogd, dat het onjuist is 
om iedereen, die gerechtigd is om over andermans goed te beschikken, als 
vertegenwoordiger van die ander te beschouwen. Het begrip vertegen
woordiging wordt aldus te zeer uitgerekt. Dit doet EGGENS dan ook in 
W.P.N.R. 2990 sub VI t.a.v. elke executant, zo goed als met de pand
houder en de eerste hypotheekhouder met zijn in art. 1223lid 2 genoemd 
beding. In al deze situaties kan men de gedachte aan vertegenwoordiging 
beter laten varen. 

8. Zakelijke werking. Algemeen wordt aangenomen, dat, indien het 
beding van art. 1223 lid 2 in de openbare registers is ingeschreven, aan dat 
beding zakelijke werking toekomt, d.w.z. dat het kan worden gehanteerd 
tegenover hen, die de oorspronkelijke onderzetter in de eigendom van het 
bezwaarde goed onder bijzondere titel opgevolgd zijn. Ik merkte reeds 
onder 6 op, dat deze zakelijke werking alleen in de executieleer behoorlijk 
te verklaren is. Merkwaardig mag het misschien ook niet eens heten, dat 
de H.R., nadat hij in 1850 in twee arresten van dezelfde datum de man
daattheorie had aanvaard i.v.m. de toepassing der wet op het notaris
ambt, in 1854, ter motivering van de zakelijke werking van het bewuste 
beding, een aan de executietheorie ontleende argumentatie ten beste gaf. 2 

IJ. VERKOOP KRACHTENS HET BEDING VAN ART. 1223 LID 2 B.W. 
9. Wijze van verkoop. Volgens art. 1255 geschiedt de verkoop in het 

1 Dit geschiedde voor het eerst in de door EGGENS bewerkte in 1926 verschenen vierde 
druk van SCHERMERS Ontwerpen van notariële akten, deel IV. Deze opvatting is bestreden 
door SCHOLTEN, W.P.N.R. 2947 en weer naar voren gebracht door EGGENS, W.P.N.R. 
2989 en 2990, i.h.b. sub VIII. In de vijfde dr. van SCHERMER-EGGENS IV is deze materie 
behandeld opp. 194 vlg. PITLO sluit zich opp. 412 van zijn vijfde druk bij EGGENS aan. Zo 
ook H. K. Kös'fER, ·Ars Aequi mei 1965, die echter bezwaar maakt tegen de aanduiding 
van·EGGENs' mening als een tussenopvatting. 

2 H.R. 20 jan. 1854 W. 1509. 



205 

openbaar volgens plaatselijke gebruiken ten overstaan van een openbaar 
ambtenaar, terwijl de ingeschreven schuldeisers uiterlijk dertig dagen 
vóór de toewijzing bij exploit van de verkoop op de hoogte moeten zijn 
gesteld. 

10. Toepassing wet notarisambt. De toepassing van de artt. 26 en 32 
der wet van 9 juli 1842 S. 20 op het notarisambt heeft een vloed van arres
ten veroorzaakt. 

Volgens art. 26 moet de notaris in zijn akten voornamen, naam, beroep 
of maatschappelijke betrekking en woonplaats vermelden van de ver
schijnende personen en van de door hen vertegenwoordigden. In de 
mandaattheorie is de verkopende hypotheekhouder de vertegenwoor
diger van de onderzetter en moet de notaris dus de personalia van de 
onderzetter in de akte, welke hij van de verkoping opmaakt, vermelden. 
Dit is dan ook in een reeks van arresten door de H.R. beslist 1

• 

Art. 32 gebiedt de notaris de volmachten, waaraan de handelende per
sonen hun bevoegdheid ontlenen, aan de minuut hunner akten vast te 
hechten. Naar de constante leer van de H.R. moet aan de akte van veiling 
krachtens het beding van art. 1223 lid 2 gehouden, een afschrift of uit
treksel van de hypotheekakte worden vastgehecht 2

• 

11. Veilcondities. Of de hypotheekhouder bevoegd is de veilcondities 
vast te stellen, zal in de mandaattheorie hiervan afhangen of deze be
voegdheid geacht kan worden in de onherroepelijke machtiging besloten 
te zijn. Twijfelt men hieraan, dan neme men dit uitdrukkelijk in de ver
leende machtiging op. 

In de executietheorie zal de hypotheekhouder ongetwijfeld bevoegd zijn 
de veilcondities vast te stellen. Dit is af te leiden uit art. 516 lid 3 Rv., 
dat de executant verplicht de veilcondities ter griffie van de Rb. te depo
neren minstens 30 dagen vóór de verkoop. Bij executie t.o.v. een notaris 
legt art. 537d Rv. deze verplichting aan de notaris op. Doel der neder
legging is belanghebbenden de gelegenheid te geven tot het maken van 
bezwaren bij de Rb., art. 520 Rv. Tot deze.belanghebbenden behoren 
zeker de adspirant-kopers. 

Te bedenken, dat de vrijheid tot het vaststellen van veilcondities beperkt 
wordt door de bepaling van art. 1255, welke. eist dat bij de verkoop de 
plaatselijke gebruiken worden nageleefd. 

12. Invordering koopprijs. Consequente doorvoering der mandaatleer 
zou tot de absurditeit leiden, dat degene, wiens goed door de hypotheek
houder verkocht is, de koopprijs bij de koper zou kunnen invorderen. Bij 
mijn weten is dit nimmer door de H.R. uitgemaakt. 

Dat in de executietheorie de hypotheekhouder de k;oopprijs incasseert 
is vanzelf sprekend. · 

1 H.R. 21 maart 1850, v.D. HoNERT XI, p. 369; 22 mei 1868 W. 3011; 5 dec. 1872 W. 
3543; 27 juni 1879 W. 4395; 6 maart 1914 W. 9632. 

2 H.R. 21 maart 1850, v.D. HoNERT XI, p. 376; 30 maart 1883 W. 4899; 8 juni 1894 W. 
6510. . 
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Decwet gaat in diverse situaties in verscheidene bepalingen van de 
opvatting uit, dat de hypotheekhouder de kooppi-ijs invordert. Zie art. 
1249 voor verkoop onder een derde-bezitter, art. 59 F. voor verkoop na 
faillietverklaring van de schuldenaar en art. 510 Rv. voor verkoop door 
de eerste hypotheekhouder na door een ander gelegd beslag. Hoewel de 
tekst van art. 1223lid 2 het niet uitdrukkelijk zegt, doet men de wet geen 
geweld aan wanneer men haar ook hier de bedoeling toeschrijft de hypo
theekhouder tot invordering van de koopprijs bevoegd te achten. 

In de veilcondities wordt gewoonlijk bepaald, dat de koper de prijs, 
verhoogd met de z.g.n. onraadspenningen, ten kantore van de. veilende 
notaris moet betalen. Die notaris moet men dan beschouwen als de last
hebber van de eerste hypotheekhouder. 

13. Ontbinding koop; herveiling. Bestaat bij een op een veiling krach
tens het beding van art. 1223 lid 2 gesloten koop ook de mogelijkheid 
het koopcontract overeenkomstig art. 1302 · te ontbinden ingeval van 
wanbetaling door de koper en, zo ja, aan wie komt dit recht dan toe? 

Bij arrest van 10 mei 1929 N.J. 1929, p. 1585 heeft de H. R. als conse
quentie van zijn mandaatleer aanvaard, dat nïet aan de gemachtigde 
hypotheekhouder de keuze tussen nakoming en ontbinding toekomt, daar 
de bevoegdheid om de koop wegens wanprestatie te doen ontbinden niet 
in de onherroepelijke machtiging tot verkoop begrepen is te achten. Of de 
ontbindingsactie aan de z.g.n. lastgever van de hypotheekhouder. wèl 
toekomt, heeft de H.R. in dit arrest niet beàntwoord, al meende de Advo
caat..,Generaal Mr. Besier, dat een bevestigend antwoord in de mandaat
theorie zou passen. 

De praktijk zou de aangewezen moeilijkheid kunnen opheffen door 
in de onherroepelijke machtiging mede op· te nemen de bevoegdverkla
ring de koop ingeval van wanbetaling te doen ontbindèn. 

In de executietheorie is de oplossing hoogst eenvoudig. Daarin past 
men de bepalingen van de artt. 530-532 Rv. inzake herveiling ten laste 
van de gebrekige koper toe. Genoemde. bepalingen zijn ingevolge art. 
537c Rv. ook van toepassing op executie t.o.v. een notaris. Onder hen, 
die het initiatief tot herveiling kunnen nemen, behoort ongetwijfeld de 
executeren de hypotheekhouder. 

14. Eén hypotheek. Is de opbrengst van het door de eerste hypotheek
houder verkochte goed toereikend om hem zijn door eerste hypotheek 
gedekte vordering te voldoen en rusten er verder geen hypotheken op het 
goed, dan is de afwikkeling simpel. Na zichzelf te hebben bevredigd, 
vetantwoordt de eerste hypotheekhouder de opbrengst aan de onder
zetter en keert hij hem het overschot uiL De hypotheek gaat teniet door 
de. ondergang der gedekte verbintenis, art. 1253 sub 1. 

Brengt het goed niet. genoeg op om de . eerste hypotheekhouder te 
voldoen en heeft deze geen gebruik gemaakt van zijn recht om het goed 
in de veiling op ~e houden teneinde op .een later .tijdstip nogmaals tot 
verkoop te kunnen overgaan, dan zal hij, na zichzelf uit de opbrengst 
ten dele te hebb~n vOldaan, verantwoording aan de onderzetter afleggen 
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en vrijwillig afstand van zijn hypotheekrecht doen . .Zou hij dit laatste 
niet doen, dat zal de koper hem door middel van zuivering cf. aà. 1254 
vlg. tot de aftocht dwingen. Dat aan de koper dit recht op zuivering toe
·komt bij aankoop in een krachtens het beding van art. 1223 lid 2 gehou
den veiling, is niet voor- tegenspraak vatbaar. Onverschillig of men de 
mandaattheorie dan wel de executietheorie huldigt, in beide opvattingen 
ontleent de koper aan art. 1254lid 1 het recht op zuivering. 

Weliswaar zal de eerste hypotheekhouder waarschijnlijk het in art. 
1254 lid 2 vermelde beding van niet-zuivering hebben gemaakt, doch dit 
beding opent hem niet de gelegenheid zich tegen zuivering op verzoek 
van de koper te verzetten. In de executieleer volgt dit uit de regel,: dat het 
beding van niet-zuivering alleen voor het geval van vrijwillige verkoop 
kan worden gemaakt. Echter, ook in de mandaattheorie, waarin men de 
verkoop krachtens het beding van art. 1223 lid 2 als een vrijwillige moet 
aanmerken, zal de eerste hypotheekhouder toch geen gebruik van dit be
ding kunnen maken, nu hij zelf het tijdstip van de verkoop heeft vastge
steld en het beding van niet-zuivering hem slechts beoogt te beschermen 
tegen het kiezen van een ongunstig tijdstip van verkoop door de eigenaar 
zelf. Vgl. ASSER-SCHOLTEN 11 p. 509. Bovendien kan men zeggen, dat hij 
wegens de te lage opbrengst het goed in de veiling maar had moeten op
houden en dat hij, nu hij dit niet deed, zijn recht om zich tegen zuivering 
,te verzetten verwerkt heeft, om van de gedachte aan rechtsmisbruik 
maar te zwijgen. 

15. Meer hypotheken. Rusten er op het goed verscheidene hypotheken 
en kunnen alle hypotheekhouders uit de opbrengst voldaan worden, 
dan zal de afwikkeling wel in der minne kunnen plaats· vinden. De op
.brengst zal dan onder de hypotheekhouders met inachtneming van hun 
rang verdeeld worden. Zelfs bij een echte executoriale verkoop staat een 
minnelijke verdeling in de ogen der wet op de voorgrond. Zie art. 551 Rv. 

Rijzen er echter geschillen omtrent de juiste verdeling, dan zal rang
regeling onvermijdelijk zijn. Het ligt voor de hand, dat de koper deze zal 
uitlokken. Zie artt. 1254 en 1256 B.W. en 551 vlg. Rv. 

Is de opbrengst niet toereikend om alle hypotheekhouders te voldoen, 
.dan ligt het voor de hand ook in deze situatie te trachten tot een minne
lijke verdeling te geraken. De hypotheekhouders, die dan slechts ten dele 
of zelfs in het geheel niet voldaan worden, zullen dan vrijwillig afstand 
van hun hypotheekrechten doen, terwijl zij, wier vorderingen voldaan 
worden, hun hypotheek tengevolge van de betaling hunner vordering zien 
tenietgaan cf. art. 1253 sub 1. · 
· Dat de slechts gedeeltelijk of zelfs in het geheel niet op de opbrengst 
te plaatsen hypotheekhouders afstand van hun rechten zullen doen volgt 
mede uit een arrest van de H.R., waarin is beslist, dat een derde hypo
-theekhouder, die uit de opbrengst niets kon krijgen, niet bereid was af
'stand van Zijn recht te doen en op een officiële rangregeling aanstuurde, 
misbruik van zijn recht maakte en verplicht was de daardooraan hem 
voorgaande hypotheekhouders berokkende schade ie vergoeden 1 

•. 

1 H.R. 17 febr. 1927, N.J. 1927, p, 391. 
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Zelfs is door de H.R. beslist, dat een faillissementscurator, die een 
juiste opvatting van zijn taak heeft, zich niet mag verzetten tegen een 
minnelijke verdeling van de opbrengst van het door de eerste hypotheek
houder verkochte goed, waarbij de diverse hypotheekhouders buiten de 
curator om de opbrengst met inachtneming van de juiste rangorde hadden 
verdeeld 1 • 

Lokt de koper zuivering en rangregeling uit cf. de artt. 1254 vlg. B.W. 
dan wil de wet, dat hij de koopprijs voorlopig onder zich houdt teneinde 
die later uit te betalen aan de in de rangregeling opgenomen crediteuren. 
Mochten de veilcondities bepalen, dat de koopprijs ten kantore van de 
veilende notaris moet worden voldaan, dan geraakt de koper in een im
passe, althans indien hij de bedoelde zuivering met rangregeling aanvraagt 
Moet hij nu aan de wet of aan de veilcondities voldoen? 

Mocht de koper reeds aan de notaris betaald hebben en daarna zuive
ring en rangregeling uitlokken, dan kan hij volgens de H.R. het aan de 
notaris betaalde met de actie van art. 1395 terugvorderen 2

• 

In de praktijk heeft zich een geval voorgedaan, waarin de· koper, die 
zuivering en rangregeling had aangevraagd en tevens ter voldoening 
aan de veilcondities de koopsom bij de notaris gestort had, moest beleven, 
dat de notaris overleed· en zijn nalatenschap faillietverklaard werd met 
het gevolg dat de tweede hypotheekhouder gedupeerd werd 3

• De H.R. 
overwoog: "dat de kooper, die den koopprijs aan den eersten hypotheek
houder of aan een ander, gelijk den met den verkoop belasten notaris, 
uitbetaalt, of zich hiertoe bij de veilingsvoorwaarden verbindt, en daar
mede dus tegenover de wederpartij bij den verkoop afstand doet van zijn 
bevoegdheid de kooppenningen onder zich te houden, op eigen risico 
handelt en daardoor de rechten van de verdere hypothecaire schuld
eischers jegens hem niet vermag te deren, tenzij dezen op eenigerlei wijze 
in zoodanige betaling zouden hebben toegestemd". De consequentie 
van deze opvatting, is dat de koper indien de tweede hypotheekhouder 
dit mocht verlangen, zou kunnen worden gedwongen het aan de tweede 
hypotheekhouder toekomende deel van de koopsom nogmaals te betalen. 
In hetzelfde arrest besliste de H.R., dat de tweede hypotheekhouder te 
dezer zake geen vordering had tegen de eerste hypotheekhouder, omdat 
deze voor de insolvabiliteit van de door hem gekozen notaris-lasthebber 
niet aansprakelijk was. De juistheid van deze laatste beslissing staat m.i. 
niet buiten kijf. 

16. Rangregeling van art. 551 Rv. De vraag of de koper in de veiling, 
gehouden krachtens het beding van art. 1223 lid 2, een rangregeling cf. 
art. 551 Rv. kan uitlokken vormt geen probleem, omdat art. 1254 B.W. 
hem in casu het recht op zuivering toekent en art. 1256 B.W. voor de 
wijze, waarop de rangregeling alsdan plaats vindt, naar de artt. 551 vlg. 
Rv. verwijst. Hoe staat het echter met het recht van de andere in art. 

1 H.R. 25 juni 1937 N.l. 1937, 1029. 
2 H.R. 19 maart 1936 N.l. 1936, 447. 
a H.R. 21 febr. 1947 N.l. 1947, 227. 
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5 51 R v. genoemde personen om een rangregeling aan te vragen? Met 
name denk ik aan de verdere hypotheekhouders, voor wie de vraag van 
belang is. 

De H.R. heeft deze vraag reeds meermalen met toepassing van zijn 
mandaattheorie ontkennend beantwoord 1 • In de procedure, beëindigd 
door het arrest van 1891, wilde de eerste hypotheekhouder, die verkocht 
had zelf rangregeling uitlokken. Het motief hiervoor blijkt uit het arrest 
niet, doch uit de conclusie van de P.G. zou men misschien kunnen af
leiden, dat het motief zou hebben kunnen zijn, dat de juiste omva'ng van 
de vordering van de eerste hypotheekhouder niet vaststond en bij de 
rangregeling zou kunnen worden bepaald. De H.R. ontzegde hem het 
recht op rangregeling, omdat art. 551 Rv. alleen geldt bij een echte execu
toriale verkoop. 

In de bij het arrest van 1934 beëindigde procedure had de eerste hypo
theekhouder na faillietverklaring van de debiteur het goed verkocht 
krachtens het beding van art. 1223 lid 2, terwijl de tweede hypotheek
houder als koper optrad. Deze liet de termijn van art. 1256 B. W. onge
bruikt verstrijken en wilde toen van het termijnloze art. 551 Rv. in zijn 
kwaliteit van tweede hypotheekhouder gebruik maken om toch tot rang
regeling te komen. Dit mislukte. Wederom besliste de H.R., dat art. 551 
Rv. slechts toepasselijk is bij executoriale verkoop, als hoedanig de ver
koop krachtens het beding van art. 1223 lid 2 niet is aan te merken, terwijl 
bovendien de artt. 551 vlg. Rv. voor hun toepasselijkheid uitgaan van een 
voorafgaand beslag, öp de wijze van de art. 491 vgl. Rv. gelegd, als hoeda
nig het faillissementsbeslag niet kan gelden. Men zou uit dit arrest zelfs 
kunnen lezen, dat, al zou de H.R. de executieleer voor art. 1223 lid 2 
gaan aanvaarden, hij de hier besproken vraag toch niet anders zou be
antwoorden, daar verkoop krachtens het bekende beding niet door een 
beslag wordt ingeleid. 

17. Juridische levering. Deze geschiedt door overschrijving van het 
proces-verbaal van veiling en toewijzing in de openbare registers ten 
hypotheekkantore. Mandaatleer en executietheorie leveren hier geen 
verschillen op. In de mandaatleer bereikt men het resultaat door toepas
sing van art. 671 B.W., in de executieleer baseert men het op art. 537i Rv. 

18. Feitelijke levering. Hier heeft men twee verschillende vragen, die 
men als een materiële en een formele zou kunnen aanduiden. Materieel: 
wie is verplicht tot de feitelijke levering van art. 1511 B.W.? Formeel: 
hoe krijgt de koper het goed in handen, indien de feitelijke levering niet 
vrijwillig plaats heeft? 

De materiële vraag is reeds tweemaal door de H.R. beantwoord 2
• 

De onderzetter, wiens gemachtigde verkocht heeft, is tot de feitelijke 
levering verplicht. De hypotheekhouder zou trouwens, aldus de H.R., 

1 H.R. 6 febr. 1891 W. 5990; 30 april 1934 N.J. 1934, p, 1721. 
2 H.R. 15 dec. 1871 W. 3413; 14 april1881 W. 4635. 
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indien die plicht op hem rustte, daaraan nimmer zonder medewerking 
van de onderzetter kunnen voldoen, evenmin als hij bijv. zonder die mede
werking zou kunnen voldoen aan de verplichting van art. 1518 tot ver
schaffing van de eigendomsbewijzen van het verkochte goed. 

Huldigt men de executietheorie, dan vindt men in de wet geen direct 
antwoord. De wet beziet de vraag nl. alleen van de formele zijde. In 
art. 537 c jo. art. 529 lid 2 Rv, is bepaald, dat de geëxecuteerde tot ont
ruiming kan worden genoodzaakt op de wijze van art. 124 Rv. Hier gaat 
de wet niet uit van· het· standpunt dat de executant bij de verkoop de 
geëxecuteerde vertegenwoordigt, doch van het standpunt dat de wet na 
executoriale verkoop de geëxecuteerde verplicht het goed ter beschikking 
van de koper te stellen. De wet ziet de executie als een soort onteigening. 
Dit is de materiële zijde van de zaak, waarover de wet zich niet uitdrukke
keiijk uitspreekt. 

Nu de formele zijde. Na overschrijving van het proces-verbaal van 
toewijzing kan de koper een revindicatie instellen. Dit is echter te lastig. 
Eenvoudiger zou zijn, dat hij met de grosse van het proces-verbaal van 
toewijzing de ontruiming kan afdwingen. Maar, dan moet men aannemen 
dat het mandaat van art. 1223 lid 2 zulk een wijde strekking heeft, dat de 
hypotheekhouder mede gemachtigd is om een dag van ontruiming in het 
proces-verbaal van veiling op te nemen. Misschien doet men verstandig 
dit uitdrukkelijk in de onherroepelijke machtiging op te nemen. 

In de executietheorie vindt men het antwoord op de formele vraag in 
de artt. 529 lid 2 en 537c Rv. 

19. Vrijwaringsplicht. Volgens de artt. 1528 en 1540 B.W. is een verkoper 
jegens de koper verplicht tot vrijwaring terzake van uitwinning, niet op
gegeven lasten en: verborgen gebreken. Hoe staat het met deze verplich
tingen na een verkoop krachtens het beding van art. 1223 lid 2? 

In de mandaattheorie is het antwoord eenvoudig. De onderzetter, die 
bij de verkoop door de hypotheekhouder werd vertegenwoordigd, is tot 
volledige vrijwaring gehouden. 

In de executietheorie komt men tot een geheel ander resultaat. Art. 
1548 sluit bij executoriale verkoop de vrijwaring voor verborgen gebreken 
uitdrukkelijk uit. Dezelfde motieven welke tot deze uitsluiting geleid 
hebben, dwingen ertoe deze uitsluiting uit te breiden tot vrijwaring we
gens niet opgegeven lasten. Ook van vrijwaring wegens uitwinning kan 
geen sprake zijn. In een executie koopt men op eigen risico. Zie de artt. 
535 en 537c Rv. Voor de executerende hypotheekhouder bestaat dus 
geenerlei vrijwaringsplicht. V oor de geëxecuteerde onderzetter kan men 
zulk een plicht evenmin aannemen. Hij is bij de verkoop volkomen passief. 

Bij mijn weten is de H.R. nimmer voor de hier besproken vragen ge
plaatst geweest. 

20. Werking huurbeding. In elke hypotheekakte treft men het z.g.n. 
huurbeding van art. 1230 B.W. aan. In dit beding wordt o.m. aan de 
onderzetter verboden het bezwaarde goed zonder schriftelijke toestem-
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ming van de hypotheekhouder te verhuren of te verpachten. Is dit beding 
in de openbare registers ingeschreven, dan kan de hypotheekhouder 
tegenover huurders en pachters, die in strijd met dat beding gehuurd of 
gepacht hebben, de nietigheid der huur of pacht inroepen 1 • 

Kan de bedoelde nietigheid worden ingeroepen door de koper, die het 
goed in de veiling, gehouden krachtens het beding van art. 1223 lid 2, 
gekocht heeft, indien dit beroep niet reeds door de hypotheekhouder 
vóór of tijdens de veiling gedaan is? De H.R. heeft met toepassing van 
zijn mandaattheorie de vraag tweemaal ontkennend beantwoord 2

• De 
hypotheekhouder, aldus de H.R., kan aan de koper geen betere rechten 
verschaffen dan die, welke de door hem vertegenwoordigde onderzetter 
op het goed had. De onderzetter miste het recht de nietigheid der huur 
in te roepen en dus mist de koper dit recht eveneens. 

Dat de strekking van art. 1230 B.W. in deze leer niet verwezenlijk wordt 
is evident. Ook met de historie van deze bepaling is de opvatting van de 
H.R. in flagrante strijd. 

In de executietheorie mag de koper het gekochte goed beschouwen 
met dezelfde ogen als de executerende hypotheekhouder, d.w.z. dat hij 
het goed beschouwen kan als niet verhuurd of verpacht, zodat hij de 
huurder of pachter tot ontruiming zal kunnen dwingen. Ten onrechte 
leert S. VAN BRAKEL, dat de heersende opvatting zonder recht hier in de 
mandaattheorie de kwade genius ziet, daar naar zijn mening in de executie
theorie met toepassing van art. 535 Rv. hetzelfde resultaat wordt bereikt 
als de H.R. aanvaard heeft 3

• 

Aan pogingen om de in deze materie door de H.R. geschapen impasse 
te doorbreken heeft het niet ontbroken, al waren ze lang niet alle succes
rijk. Het zou mij te ver voeren daarop thans in te gaan 4 • 

21. Kentering leer H.R. Hoewel ik voor een uitvoerige analyse van de 
rechtspraak van de H.R. inzake het beding van art. 1223 lid 2 reeds eerder 
naar mijn opstel in W.P.N.R. 4831 vlg. verwezen heb, meen ik hetjongste 
arrest op dit gebied in dit preadvies in het bijzonder te moeten bespreken, 
omdat hier ongetwijfeld van een kentering, zo niet zelfs van een om
zwaai, in de leer van ons hoogste rechtscollege sprake is. Ik doel op de 
uitspraak van H.R. 24 jan. 1964 N.J. 1964, 450. Het geval was als volgt. 
Nadat de eerste hypotheekhouder krachtens het beding van art. 1223lid 2 
had geveild en toegewezen, doch vóór de overschrijving van het proces
verbaal van toewijzing in de openbare registers, legde een crediteur van 
degene, wiens goed geveild was, conservatoir beslag op het betrokken 
goed. Na de overschrijving van het proces-verbaal der inbeslagneming 
had overschrijvingvanhet proces-verbaal van toewijzing plaats. De beslag-

1 Zie A. R. DE BRUIJN, Het huurbeding in hypotheekakten naar huidig en toekomstig recht, 
R.M.-Themis 1961, p, 98 vlg. 

2 H.R. 12 april1860 W. 2162; 30 mei 1924 N.J. 1924, p, 839. 
3 S. VAN BRAKEL, W.P.N.R. 3171 vlg., bestreden door J. EGGENS, W.P.N.R. 3539 vlg. 

Ik besprak deze discussie in W.P.N.R. 4833. .. 
'Zie mijn opstel in R.M.-Themis, vermeld in noot 1 hierboven, i.h.b. p, 127 ylg, 
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legger beriep zich op. de bepaling van art. 505 leden 4 en 5 R v. 1 ten beto ge 
dat de overschrijving van het proces-verbaal van toewijzing niet te zijnen 
nadele werken kon. De· H.R. verwierp dit standpunt. Hij gaf daarvoor 
tweeërlei argumentatie. Dit moge blijken uit het navolgende citaat uit 
het arrest, waarbij ik de twee onderdelen der motivering met de letters A 
en B heb aangeduid en waarin ik enkele passages heb, gecursiveerd. 

A .. "dat genoemd art. 505 in het vierde lid met betrekking tot vervreem-. 
ding van in beslag genomen onroerende goederen bepaalt. dat zodanige 
vervreemding is verboden aan de partij, tegen wie het beslag is gedaan, 
met het gevolg dat overeenkomsten,. door de partij in strijd.met dit ver
bod aangegaan, tegen den beslaglegger niet kunnen worden ingeroepen; 

. dat hetgeen in· aansluiting aan deze bepaling in het vijfde lid van dit 
artikel- waarmede de regeling van art. 35 eerste lid F.w. in overeen
stemming is -voor het geval van overschrijving na het beslag van vroeger 
opgemaakte akten van vervreemding is voorzien, eveneens enkel betrek
king heeft op akten van vervreemding door de partij, tegen wie het beslag 
is gedaan; 
, dat tot de akten van vervreemding door die partij niet kan worden 
gerekend het proces-verbaal van toewijzing, opgemaakt terzake van de 
verkoping door den eersten hypothecairen schuldeiser krachtens het in 
voormeld art; 1223 bedoeld beding van het hem verbonden onroerende 
goed; 

dat immers de hypotheekhouder, die uit krachte van dit beding ver
koopt op de wijze als bij art. 1255 is voorgeschreven, hoewel hij zijn be-. 
voegdheid daartoe ontleent aan den eigenaar en hij dezen in zoverre ver
tegenwoordigt, niettemin tegen dien eigenaar een verhaalsrecht als schuld
eiser uitoefent". 

B. "dat bovendien in den titel "Van de geregtelijke uitwinning van 
onroerende goederen" van het W.v.B. Rv. en in art. 57 en vlg. F.w. aan de 
uitoefening van dit verhaalsrecht van den hypothecairen schuldeiser, die 
het beding van genoemd art. 1223 heeft gemaakt, voorrang is toegekend 
ten opzichte van schuldeisers, die reeds executoriaal beslag hadden ge
legd, onderscheidenlijk ten aanzien van den curator in het inmiddels uit
gesproken faillissement van den schuldenaar in dier voege dat de hypo
theekhouder niettegenstaande de gelegde beslagen of den staat van faillis
sement van den schuldenaar desverkiezende tot den verkoop op de wijze, 
bij dit art. bepaald, kan overgaan of dien verkoop, indien hij daarmede 
reeds een aanvang had gemaakt, kan voortzetten; 

dat dit stelsel van de wet, welke de rechtsuitoefening van den eersten 
hypothecairen schuldeiser aldus doet voorgaan aan die van de overige 

1 De tekst van deze leden luidt als volgt: "Te rekenen van den dag dier overschrijving 
zal de partij, tegen welke het beslag gedaan is, de in beslag genomen onroerende goederen 
niet mogen vervreemden, hypothekeren, verhuren of verpachten; overeenkomsten, in strijd 
met dat verbod aangegaan, kunnen tegen den inbeslagnemer niet worden ingeroepen. De 
huur- of pachtcontracten vóór dien dag aangegaan, zullen van kracht ziin, zoo zij niet zijn 
gemaakt om de regten van den schuldeischer te verkorten. De door art. 671 van het Burger
lijk Wetboek gevorderde overschrijving van vroeger opgemaakte akten of de inschrijving van 
vroeger verleende hypotheken, na den dag der overschrijving van het proces-verbaal der 
inbeslagneming, kan aan de regten van den inbeslagnemer geen nadeel toebrengen". 
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schuldeisers, niet tot zijn recht zou komen, indien het mogelijk ware, 
in weerwil van de toewijzing van het uit krach te van genoemd beding Ver
kochte onderpand en de overschrijving van het daarvan opgemaakte pro
cesver baal, uit krachte van een vóór deze overschrijving gelegd beslag, 
alsnog over te gaan tot een executorialen verkoop onder den koper, die 
het goed ingevolge rechtsuitoefening van den hypotheekhouder in eigen
dom had verkregen." 

Het is duidelijk dat deze beslissing door de H.R. aan twee ankers is 
vastgelegd. Of dit noodzakelijk was, zal nog wel blijken. 

In onderdeel A der argumentatie wordt betoogd, dat de vervreemdingen 
waartegen art. 505 Rv. de beslaglegger beschermt, louter vervreemdingen 
kunnen zijn, welke uitgaan van hem, tegen wie het beslag gedaan is. 
Daarom, aldus de H.R., kan men tot deze vervreemdingen niet rekenen 
de toewijzing op de veiling, gehouden krachtens het beding van art. 
1223 lid 2. Immers de H.R. leert dat de hypotheekhouder, die krachtens 
dit beding verkoopt, hoewel zijn bevoegdheid daartoe ontlenend aan de 
eigenaar en die eigenaar in zoverre vertegenwoordigend, niettemin tegen 
die eigenaar een verhaalsrecht als schuldeiser uitoefent. Hier wordt rond
uit verklaard, dat de hypotheekhouder, verkopend krachtens het bekende 
beding, een verhaalsrecht als schuldeiser uitoefent. 

Toch kan men niet volhouden, dat hiermee de mandaattheorie geheel 
verlaten is, getuige de voorafgaande woorden, dat hij zijn bevoegdheid 
tot verkoop aan de eigenaar ontleent en hem dus in zoverre vertegenwoor
digt. Nog steeds vindt men hier dus de gedachte der vertegenwoordiging 
van de onderzetter door de hypotheekhouder. Die vertegenwoordiging 
wordt nog steeds gegrond op het feit dat de hypotheekhouder zijn ver
koopbevoegdheid aan de onderzetter ontleent. 

Waarom houdt de H.R., nu hij schijnt te hebben ingezien dat de hypo
theekhouder een verhaalsrecht uitoefent, niettemin zo hardnekkig vast 
aan de vertegenwoordigingsgedachte? Waarom kan men in het beding 
van art. 1223 lid 2 niet een door de wet toegestane uitbreiding van de be
voegdheden van de eerste hypotheekhouder zien zonder daarbij tevens 
een beroep op vertegenwoordiging te doen? 

In W.P.N.R. 4834 heb ik reeds de onderstelling geopperd, dat de H.R. 
hier het spoor van zijn voormalige Advocaat-Generaal Mr. EGGENS 
gevolgd heeft, wiens opvatting door mij sub 7 is besproken en afgewezen. 
Ook PITLO se druk p. 412, gaat van deze onderstelling uit. KöSTER daar
entegen leert in Ars Aequi mei 1965 dat de H.R. thans de mandaatleer 
heeft vaarwel gezegd en de executieleer volledig heeft aanvaart; de juist
heid van dit standpunt kan ik niet inzien. 

In elk geval staat het vast, dat de mandaattheorie in haar klassieke 
vorm thans· verlaten is, al zal men moeten afwachten wat de toekomst op 
dit gebied brengen zal. Eén zwaluw maakt nog geen lente! 

M.i. had de H.R. het resultaat, dat hij in dit arrest bereikt heeft, ook 
kunnen verkrijgen, indien hij zich beperkt had tot de argumentatie, welke 
ik boven sub B heb weergegeven. Het rechtskarakter van het beding van 
art. 1223 lid 2 had dan geheel buiten beschouwing kunnen blijven. Is dit 
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wellicht een aanwijzing dat de H.R. de gelegenheid wilde aangrijpen om 
zich; zij het ten dele, te distantiëren van zijn omstreden mandaatleer? 
Wanneer kunnen wij de volledige bevrijding uit de ban dezer theorie 
tegemoet zien? 

IJl. VERKOOP KRACHTENS HET BEDING VAN ART. 1223 LID 2 NA DOOR 

EEN ANDER GELEGD BESLAG 

22. Overneming verkoop. Legt een tweede of verdere hypotheekhouder 
dan wel een andere crediteur beslag op het bezwaarde goed, dan geeft de 
wet aan de eerste hypotheekhouder, die het beding van art. 1223 lid 2 ge
maakt heeft, de gelegenheid om de verkoop van de executant over te 
nemen. Dit is geregeld in de artt. 508 vlg. Rv. De beslaglegger moet het 
beslag aan de eerste hypotheekhouder doen betekenen binnen vier dagen 
na overschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming. Is de 
·vordering van de eerste hypotheekhouder opeisbaar, dan kan hij krach
tens het beding van art. 1223 lid 2 verkopen. Daarom wordt in de hypo
theekakte steeds bepaald, dat de vordering van de eerste hypotheek
houder onmiddellijk opeis baar wordt ingeval van inbeslagneming van het 
bezwaarde goed. De dag van de verkoop moet tenminste dertig dagen 
vóór de toewijzing aan de executant betekend worden. Wil de eerste 
hypotheekhouder inderdaad de verkoop overnemen, dan moet hij dit 
binnen veertien dagen na de betekening van het beslag met opgave van de 
termijn, binnen welke hij wil verkopen, aan de executant meedelen. Ge
beurt dit niet, dan kan deze met de aangevangen executie voortgaan. 
Mocht de hypotheekhouder de in art. 511 Rv. genoemde termijn te lang 
hebben gemaakt of mocht hij in gebreke blijven binnen de door hem ge
noemde termijn tot verkoop over te gaan, dan kan de executant een 
termijn laten vaststellen door de rechter, binnen welke de hypotheek
houder tot verkoop moet overgaan, terwijl de hypotheekhouder, die 
deze termijn ongebruikt laat voorbijgaan, van zijn recht tot verkoop ver
stoken zal zijn, met het gevolg dat de executant de executie mag voort
zetten. 

De H.R. besliste, dat het recht van de hypotheekhouder tot eigen
machtige verkoop, dat ingevolge art. 512 Rv is teloorgegaan, kan her
leven, wanneer de executant voldaan wordt of zijn aanspraak op execu
tie op andere wijze tenietgegaan is 1 • 

23. Rangregeling en zuivering. Art. 510 Rv. gaat van de vooronderstel
ling uit, dat de eerste hypotheekhouder, die verkocht heeft krachtens het 

1 H.R. 6 aprill956 N.J. 1957, 479. Een bank had eerste hypotheek op een tot de huwelijks~ 
gemeenschap behorend goed terzake van een aan de man verleend krediet. De gemeenschap 
werd door echtscheiding ontbonden. De vrouw legde executoriaal beslag op het aan de bank 
verbonden goed voor haar alimentatievordering op de man. De bank, voornemens de ver
koop over te nemen, liet de daartoe gestelde termijn ongebruikt verstrijken. Daarna lokte 
de vrouw een publieke veiling van het bewuste goed uit cf. art. 1122 B.W. Zij werd zelf 
koopster en werd dus volgens art. 1122 geacht het goed bij scheiding verkregen te hebben. 
Hierdoor verviel het door haar gelegde beslag. Vervolgens ging de bank alsnog tot verkoop 
krachtens het beding van art. 1223 lid 2 over, waartegen de vrouw zich verzette, daar naar 
haar mening de bank haar verkooprecht cf. art. 512 Rv., definitiefverspeeld had. De H.R. 
dacht hierover anders. Hij achtte het verkooprecht der bank herleefd. 
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bedingvan art. 1223lid2 cf. art. 509 Rv., de koopsom ontvangt en zichzelf 
zijn vordering met renten en kosten voldoet, terwijl dit voorschrift dan 
uitdrukkelijk bepaalt, dat hij het overschot ter griffie van de Rb. depone
ren moet. Wordt inzake dit overschot geen minnelijke verdeling bereikt, 
dan kan een rangregeling uitgelokt worden cf. art. 551 Rv., in welke 
bepaling sinds de wet-Hartogh uitdrukkelijk melding gemaakt wordt 
van "het in art. 510 bedoelde overschot". Bij toepassing van artt. 510 
en 551 vlg. Rv. kan er geen conflict ontstaan tussen de wet en de veil
condities, waarin wordt bepaald, dat de koper de koopsom moet voldoen 
ten kantore van de veilende notaris, omdat deze notaris de koopsom 
incasseert als lasthebber van de eerste hypotheekhouder. Zou de notaris 
in déconfiture geraken, voordat de eerste hypotheekhouder gezorgd 
heeft, dat het overschot op de griffie belandt, dan komt het mij voor, dat 
de eerste hypotheekhouder jegens tweede en verdere hypotheekhouders, 
de beslaglegger en andere belanghebbenden verantwoordelijk is voor 
het door hen geleden nadeel. De eerste hypotheekhouder koos immers 
zelf zijn notaris-lasthebber, terwijl de wet hem in het belang van alle 
betrokkenen de verplichting oplegt om de koopsom, na aftrek van h~t 
hem toekomende, ter griffie in veiligheid te stellen. 

Tegen de mogelijkheid om na verkoop door de eerste hypotheekhouder 
cf. art. 509 Rv. een rangregeling cf. art. 551 Rv. uit te lokken ~ag men 
niet het arrest H.R. 6Jebr. 1891 W. 5990 aanvoeren, waarbij is beslist, dat 
art. 551 Rv. slechts kan worden toegepast na een echte executoriale ver• 
koop en niet na een verkoop krachtens het beding van art. 1223 lid 2, 
daar dit arrest gewezen is vóór de invoering van de lex-Hartogh, welke 
in art. 551 Rv. de woorden "het in art. 510 bedoelde overschot" heeft 
ingelast, zodat de beslissing van 1891 na 1896 niet meer zou kunnen wor
den gegeven en bij mijn weten ook niet meer herhaald is 1

• 

Weliswaar heeft H.R. 30 april 1934 N.J. 1934, p. 1721 wederom be
slist, dat art. 551 Rv. niet kan worden toegepast na een verkoop krachtens 
het beding van art. 1223 lid 2, doch in dit geval was het niet een verkoop 
cf. art. 509 Rv. na een door een ander gelegd beslag, zodat de verlangde 
rangregeling geen betrekking had op het in art. 510 R v. bedoelde over~ 
schot, doch op de gehele opbrengst. 

Nu is het ook denkbaar, dat de koper niet een rangregeling cf. art. 
551 Rv. inzake het in art. 510 bedoelde overschot uitlokt, doch dat hij op 
de basis van de artt. 1254 vlg. B.W. zuivering met rangregeling aanvraagt. 
De voorschriften, welke deze zuivering en rangregeling beheersen, met 
name de artt. 1257-1260 B.W., stellen zich op het standpunt, dat de 
koper de koopsom niet aan de eerste hypotheekhouder - en dus ook niet 
aan diens lasthebber, de notaris-voldoet, doch dat hij de koopsom onder 
zich houdt teneinde haar na het verbindend worden der rangregeling uit 
te betalen aan de in de rangregeling opgenomen batig geplaatste credi
teuren. Indien nu de veilcondities bepalen, dat de koopsom ten kantore 

1 Vooral voor de beslaglegger zou het onbillijk zijn ,wanneer hij, die de executie begonnen 
is, na de verkoop door de eerste hypotheekhouder zich niet een positie bij de verdeling van 
de opbrengst zou kunnen verschaffen door het uitlokken van een rangregeling. 

_ ........ .. 

r=-=· 
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van de veilende notaris moet worden voldaan, geraakt de koper tussen 
twee vuren. Krachtens art. 1260 B.W. moet hij de koopsom onder zich 
houden en ingevolge de veilcondities moet hij de koopsom aan de eerste 
hypotheekhouder betalen, althans aan diens lasthebber, de notaris. Uit 
deze impasse zou men de koper kunnen redden door aan te nemen, dat, 
nu de verkoop door de eerste hypotheekhouder plaats vond na door een 
ander gelegd beslag, de bepaling van art. 510 Rv. prevaleert boven het 
voorschrift van art. 1260 B.W. Er is dan geen conflicttussen de wet en de 
veilcondities. 

Neemt men echter het standpunt in, dat ingeval van verkoop door de 
eerste hypotheekhouder ingevolge art. 509 Rv. de bepaling van art. 510 
Rv. het moet afleggen tegen de bepaling van art. 1260 B.W., wanneer de 
koper zuivering en rangregeling cf. artt. 1254 vlg. B.W. vraagt, dan ont
staat de kwestie of de koper, die zelf door het aanvragen der zuivering 
met rangregeling cf. artt. 1254 vlg. B.W. de bepaling van art. 510 Rv. 
uitschakelt ingevolge de veilcondities aan de notaris bevrijdend betalen 
kan. Ik herinner hier aan het reeds sub 15 besproken arrest H.R. 21 febr. 
1947 N.J. 1947, 227, waarbij is beslist, dat de koper, die de veilcondities 
in casu naleeft, op eigen risico handelt. Het merkwaardige van dit arrest 
is, dat in de daarbij beëindigde procedure door niemand, de H.R. incluis, 
gewag gemaakt is van de al dan niet toepasselijkheid van art. 510 Rv., 
terwijl het toch een verkoop cf. art. 509 Rv. betrof. VEEGENS ziet daarin, 
blijkens zijn noot, een ernstige fout, doch BEEKHUIS (Ars Aequi maart 
1957) schijnt van mening, dat de H.R. in het arrest van 1947 welbewust 
partij gekozen heeft voor de door ScHELTEMA 1 verkondigde leer dat de 
bepaling van art. 510 Rv. door de toepasselijkheid van art. 1260 B.W. 
wordt uitgeschakeld. Ik kan die welbewustheid in dit arrest niet ontdek
ken. Ik ben met VEEGENS van oordeel, dat in een geval als dat van het 
arrest van 1947 de bijzondere bepaling van art. 510 Rv. wel degelijk moet 
worden nageleefd, al lokt de koper zuivering en rangregeling cf. artt. 
1254 vlg. B.W. uit. Betaalt hij dan ingevolge de veilcondities de koopsom 
aan de hem door de verkopende eerste hypotheekhouder aangewezen 
notaris, dan kan niemand hem daarvan een verwijt maken, daar hij pre
cies gedaan heeft wat de veilCondities en de wet (art. 510 Rv.) hem ge- · 
bieden. De eerste hypotheekhouder heeft ervoor te zorgen, dat het "over
schot" ter griffie in veiligheid gesteld wordt. Tweede en verdere hypo
theekhouders kunnen erop toezien dat dit gebeurt. 

24. Beslagkosten. Wordt de opbrengst van het cf. art. 509 Rv. ver
kochte goed in der minne tussen belanghebbenden verdeeld, dan schijnt 
de praktijk te zorgen, dat. de beslagkosten, welke de executant gemaakt 
heeft, voordat de eerste hypotheekhouder de verkoop overnam, bij 
voorrang boven alle hypotheken voldaan worden. Men zou deze gang 
van zaken kunnen motiveren door aan te nemen, dat onder de in art. 
510 Rv. genoemde "kosten", welke de eerste hypotheekhouder van de 
opbrengst mag afuouden, ook de bedoelde beslagkosten begrepen zijn. 

1 F. G. ScHELTEMA, De rechten van tweede en verdere hypotheekhouders, preadv. Broeder· 
schap Notarissen 1934 p, 259. 
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De juistheid van deze opvatting wordt· echter vaak betwijfeld 1 • Met de 
term "kosten" in art. 510 Rv. zouden alleen de eigen verkoopkosten van 
de eerste hypotheekhouder bedoeld worden. Er moet dan een andere 
oplossing worden bedacht om de beslaglegger te helpen. Die wordt dan 
in deze richting gezocht, dat men de beslaglegger het recht toekent 
rangregeling cf. art. 551 Rv. te vragen 2

• Hierbij doet zich echter een 
moeilijkheid voor, indien de opbrengst niet toereikend is om de vordering 
van de eerste hypotheekhouder te voldoen. Er is dan geen overschot in 
de zin van art. 510 Rv., zodat men dan kan vragen, waarop die rangrege
ling dan eigenlijk betrekking zou moeten hebben. WESTERLING redt zich 
uit deze impasse door aan te nemen, dat, ook al wordt rangregeling ge
vraagd t.a.v. het in art. 510 Rv. bedoelde overschot, niettemin de gehele 
opbrengst van het verkochte goed· in de rangregeling begrepen wordt 3

• 

De eerste hypotheekhouder heeft het hem toekomende deel van de 
koopsom dan a.h.w. bij wege van vooruitbetaling genoten. Blijft er niets 
of te weinig over voor de beslagkosten, dan blijkt de hypotheekhouder 
bij vooruitbetaling te veel ontvangen te hebben en zal hij het bedrag der 
beslagkosten ten behoeve van de beslaglegger moeten afstaan. 

IV. VERKOOP KRACHTENS HET BEDING VAN ART. 1223 LID 2 NA FAILLIET

VERKLARING 

25. Eerste hypotheekhouder separatist. In beginsel moeten alle credi
teuren zich ter verificatie aanmelden om een uitkering uit de failliete 
boedel te kunnen ontvangen, artt. 26 en 108 vlg. F. Dit geldt voor de be
voorrechte zo goed als voor de concurrente. Voor de eerste hypotheek
houder, die het beding van art. 1223 lid 2 B.W. gemaakt heeft, maakt 
art. 57 F. echter een uitzondering. Hij kan zijn recht uitoefenen alsof er 
geen faillissement ware. Hij kan dus verkopen krachtens de onherroepe
lijke machtiging met inachtneming van de formaliteiten van art. 1255 
B.W. 

In de mandaattheorie kan men zeggen, dat in afwijking van art. 1850 
B.W. de volmacht van art. 1223 lid 2 ondanks het faillissement van de 
volmachtgever gehandhaafd wordt. Men zal moeten aannemen, dat dit 
eveneens geldt voor alle uitbreidingen, welke in de hypotheekakte aan de 
onherroepelijke machtiging zijn gegeven, zoals bijv. de bevoegdheid om 
de veilcondities vast te stellen 4 • 

In de executietheorie zal men moeten zeggen, dat er in casu een excep
tioneel geval is, waarin een crediteur tot individuele maatregelen van 
executie mag overgaan. 

Een eerste hypotheekhouder zal slechts dan van art. 57 F. gebruik 
kunnen maken, indien.hij op .de dag der faillietverklaring iets te vorderen 

1 Zie WESTERLING, W.P.N.R. 3344; SCHELTEMA, p.a. Not. 1934 p. 257; ScHOLTEN onder 
H.R. 10 april1941 N.J. 1942, 22; F. M. J. JANSEN, Executie- en beslagrecht p. 160 n. 1. 

2 Zo WESTERLING, W.P.N.R. 3344; ScHELTEMA, p.a. Not. 1934, p, 257; ScHOLTEN onder 
H.R. 10 april 1941 N.J. 1942, 22. 

8 Zie W.P.N.R. 3344. SCHELTEMA, p.a. Not. 1934 p, 257 en SCHOLTEN onder H.R. 10 april 
1941 N.J. 1942, 22 sluiten zich bij de opvatting van WESTERLING aan. 

'Zo H.R. 27 febr. 1902 W. 7715. 
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heeft. Dit is vooral van belang voor beheers- en krediethypotheken 1 • 

Duurt het beheer voort ondanks de faillietverklaring van de beheerder, 
dan zal de beheershypotheek bij toepassing van art. 188 F. tenslotte 
verloren gaan. Alleen indien er zuivering en rangregeling cf. de artt. 
1254 vlg. B.W. mocht plaats vinden, welke mogelijkheid een vaste recht
spraak van de H.R. aanvaardt, zullen dergelijke hypotheken cf. art. 
1259 B.W. gehandhaafd kunnen blijven. 

26. Wanneer verificatie? Somtijds eist de wet toch verificatie, wil de 
eerste hypotheekhouder zijn rechten kunnen uitoefenen. Het betreft hier 
de volgende gevallen: 

1. Vorderingen, welke vallen onder de artt. 130 en 131 F. (d.w.z. 
voorwaardelijke en termijnvorderingen), moeten volgens art. 57 lid 2 F. 
geverifieerd worden om het juiste bedrag, waarvoor de hypotheekhouder 
kan verkopen, te bepalen. Ditzelfde zal wel moeten gelden voor de vor
deringen, genoemd in art. 133 F., d.w.z. vorderingen, waarvan de waarde 
onbepaald, onzeker, niet in Nederlands geld of in het geheel niet in geld is 
uitgedrukt; blijkbaar hebben de samenstellers van art. 57 lid 2 F. dit 
art. uit het oog verloren. 

2. Verwacht de eerste hypotheekhouder bij verkoop een te geringe op
brengst om zijn gehele vordering te kunnen verhalen, dan zal hij zich voor 
het verwachte tekort moeten laten verifiëren teneinde voor dit tekort de 
procenten voor concurrente crediteuren te kunnen ontvangen. Zie art. 59 
lid 2 F., dat als voorwaarde voor het opkomen als concurrent crediteur 
voor het tekort stelt, dat verificatie heeft plaats gevonden. Vgl. ook· art. 
132 F. 2

• 

3. Mocht de eerste hypotheekhouder niet van plan zijn zelftot verkoop 
over te gaan, doch de verkoop aan de curator willen overlaten, dan zal 
hij zijn vordering moeten laten verifiëren, wil hij op de uitdelingslijst 
bevoorrecht geplaatst worden op de opbrengst van het door de curator 
verkochte goed. 

27. Termijn verkoop. De eerste hypotheekhouder moet zijn recht uit
oefenen binnen een maand nadat de insolventie begonnen is. Deze termijn 
kan door de rechter-commissaris verlengd worden, art. 58 F. Het betreft 
hier een eindtermijn. De hypotheekhouder kan dadelijk na de failliet
verklaring tot verkoop overgaan. De wet beoogt, dat de rechtsuitoefening 
binnen de gestelde termijn voltooid moet zijn. Dit is het geval na de toe
wijzing. De koper behoeft nog niet betaald te hebben. 

28. Bevoegdheden curator. Oefent de eerste hypotheekhouder zijn 
recht niet tijdig uit, dan gaar de curator tot verkoop over, art. 58 F. 

1 Vgl. MoLENGRAAFF p. 302 vlg.; PoLAK p. 151. 
2 Ik stel mij de verhouding tussen de artt. 132 en 59 lid 2 F. als volgt voor: Voordat de 

eerste hypotheekhouder overgaat tot verkoop cf. art. 57 F. kan hij gebruik maken van art. 
132 F. Blijkt er dan na de verkoop een tekort te zijn, dan is meteen aan de verificatie-eis van 
art. 59lid 2 F. voldaan. Heeft de hypotheekhouder geen toepassing van art. 132 F. gevraagd 
vóór de verkoop, dan.zal hij, wanneer na de verkoop van een tekort blijkt, alsnog verificatie 
moeten vragen cf. art. 59lid 2 F. om als concurrent crediteur voor het tekort te kunnen op
komen. Hopelijk is de termijn voor verificatie dan nog niet verstreken. 
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V oor de eerste hypotheekhouder is het onvoordelig zijn recht niet zelf 
uit te oefenen. Ten eerste zal hij zijn geld pas later krijgen, omdat hij op 
het verbindend worden van de uitdelingslijst moet wachten, waarbij de 
opbrengst van het door de curator verkochte goed wordt verantwoord. 
Ten tweede krijgt hij zijn geld niet rechtstreeks van de koper, doch van de 
curator, die er een bijdrage in de algemene faillissementskasten af
houdt cf. art. 182 F. 1

• 

Tenslotte worde gewezen op de bevoegdheid van de curator om het be
zwaarde goed vrij van hypotheek te maken en het dus als onbezwaard 
voor de boedel te kunnen verkopen door de hypothecaire schuld met gel
den van de boedel te voldoen, art. 58 lid 2 F. 

29. Verantwoording opbrengst en uitkering overschot. Heeft de eerste 
hypotheekhouder zelf verkocht, dan verantwoordthij de opbrengst aan de 
curator en keert hij hem, na zichzelfvoldaan te hebben, het overschot uit 
cf. art. 59lid 1 F. Hij mag dit overschot niet uitkeren aan tweede en ver
dere hypotheekhouders. Dit zou hem in conflict brengen met art. 59 F. 
Zie H.R. 30 nov. 1906 W. 8465. In de door dit arrest berechte zaak was 
de eerste hypotheekhouder tevens tweede voor een andere vordering. 
Na verkoop krachtens het beding van art. 1223 lid 2 wilde hij beide 
vorderingen op de opbrengst verhalen, wat de H.R. hem niet toestond 2

• 

De beslissing van de H.R. is vooral van belang met het oog op de alge
mene faillissementskosten, waarin de verdere hypotheekhouders een 
bijdrage moeten leveren, wanneer zij hun geld via de uitdelingslijst krijgen. 

In het arrest van 1906 kwam niet de vraag aan de orde of de eerste 
hypotheekhouder in de hypotheekakte kan worden gemachtigd om de 
verdere hypotheekhouders uit de opbrengst te voldoen, doch deze vraag 
is wèl beantwoord in een bindend advies van Prof. MEIJERS van 17 juli 
1931 N.J. 1934 p. 1621. MEIJERS achtte deze machtiging getroffen door 
art. 1850 B.W. en niet gehandhaafd door art. 57 F. Mij komt het voor, 
dat men de ondergang dezer machtiging tengevolge van de faillietver ... 
klaring beter kan motiveren met een beroep op art. 59lid 1 F. 3

• 

30. Zuivering en rangregeling. Een vermaarde vraag is of na verkoop 
door de eerste hypotheekhouder krachtens het beding van art. 1223, lid 2 

1 Ook voor de koper heeft de nalatigheid van de eerste hypotheekhouder haar bezwaren. 
Immers, de vordering van de eerste hypotheekhouder is, doordat hij de verkooptermijn on
gebruikt heeft laten verstrijken, niet meer opeisbaar en vereffenbaar, zodat, indien na ver
koop door de curator de koper de koopsom besteedt tot afbetaling van hypotheekhouders, 
de subrogatie van art. 1438 sub 2 B.W. niet tot het gevolg kan leiden, dat de koper zich tegen 
de eis tot betaling van de koopprijs door de curator kan verweren met een beroep op com~ 
pensa tie. Zo H.R. 10 jan. 1913 N.J. 1913, p. 413. Dit betekende dat in casu de koper de koop
prijs nogmaals, en wel aan de curator, moest voldoen. 

2 Aan een mogelijk beroep op compensatie door de eerste hypotheekhouder tegenover de 
failliete boedel werd toenmaals blijkbaar nog niet gedacht. 

3 In dit bindend advies kwam ook aan de orde de vraag of er misschein door de eerste 
hypotheekhouder een beroep op compensatie kon worden gedaan. MEIJERS wees dit beroep 
af, omdat in casu de eerste hypotheekhouder optrad als trustee voor obligatiehouders, terwiil 
hij als tweede hypotheekhouder een privé-vordering ten laste van de debitrice had. Deze kon 
hij natuurlijk niet met de afdrachtschuld van art. 59 F. compenseren, daar dit afstuitte op 
gemis van identiteit van subjecten, welke nu eenmaal voor compensatie vereist is. Het com
pensatieprobleem komt uitvoerig ter sprake in dit preadvies sub 32. 

.. _ .. _~ 
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ingeval van faillissement de koper het recht heeft cf. de artt. · 1254 vlg. 
B.W. zuivering en rangregeling aan te vragen. Een constante rechtspraak 
van de H.R. antwoordt bevestigend 1

• De argumentatie luidt als volgt: 
a. Art. 57 F. plaatst de. eerste hypothecaire crediteur met het beding 

van art. 1223 lid 2 B.W. buiten de faillissementsafwikkeling; hij moet dus 
kunnen verkopen met alle consequenties, welke daaraan buiten faillisse
ment verbonden zijn. 

b. Zou de koper voor de verkrijging van een onbezwaard goed moeten 
wachten op de toepassing van art. 188 F., dan kan de zuivering voor hem 
wel bijzonder laat komen, terwijl in geval van opheffing van het faillis
sement wegens gebrek aan actief en bij beëindiging van het faillisement 
door een akkoord in het geheel geen zuivering meer zou kunnen plaats 
vinden, daar de termijn van art. 1256 B.W. dan immers meestal wel 
verstreken zal zijn. 

Deze leer is bestreden door niemand minder dan MoLENGRAAFF p. 
552 vlg. Deze bestrijding steunt op de volgende gronden: 

a. Zuivering cf. art. 1254, gepaard met rangregeling cf. de artt. 551 
vlg. Rv., is een maatregel van executie; de F.w. wil geen maatregelen van 
executie door en ten behoeve van individuele. crediteuren. 

b. Art. 57 F. plaatst alleen de eerste hypotheekhouder buiten het fail
lissement; in de leer van de H.R. komen tweede en verdere hypotheek
houders eveneens er buiten te staan. 

c. De leer van de H.R. strijdt met art. 59 F. De eerste hypotheekhouder 
moet, na zichzelf voldaan te hebben, het restant aan de curator uitkeren. 

d. In de leer van de H.R. dragen tweede en verdere hypotheekhouders 
niet bij ·in de omslag· der algemene faillissementskosten, zulks in strijd 
met de opzet der F. w. 

·e. De F.w. wil dat tweede en verdere hypotheekhouders hun vorde
ringen laten verifiëren en voldoening krijgen van· de curator via de uit
delingslijst. 

f. Art. 188 F. geeft een regeling, welke ten doel heeft de bezwaarde 
goederen na de vereffening geheel vrij van hypotheken te maken, terwijl 
ingeval van zuivering cf. artt. 1254 vlg. B.W. diverse hypotheken in stand 
blijven, zoals bijv. die, waarvan sprake is in art. 1259 B.W. 

De controverse tussen de H.R. en MoLENGRAAFF zou op te heffen zijn 
door aan te nemen, dat de koper weliswaar zuivering cf. art. 1254 B.W. 
kan krijgen, doch dat bij de rangregeling na de eerste hypotheekhouder 
de curator moet worden geplaatst als vertegenwoordiger van alle credi
teuren, tweede en verdere hypotheekhouders incluis. Hierdoor zou men 
bereiken, dat de koper spoedig een onbezwaard goed verkrijgt, doch dat 
tweede en verdere hypotheekhouders hun geld van de curator krijgen en 
hun bijdrage offeren in de algemene faillissementskosten. Deze opvat
ting, hoe vernuftig ook bedacht heeft weinig bijval geoogst 2

• 

1 H.R. 9 mei 1901 W. 7584; 27 febr. 1902 W. 7715; 20 okt. 1933 N.J. 1933; p.l506;25 
iuni 1937 .N.J. 1937, 1029. 

• Die tussenmening is verdedigd 4oor T. J. DORHOUT MEES, W.P.N.R."2829 vlg. 
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De koper, die zuivering en rangregeling cf. de artt. 1254 vlg. B.W. 
heeft· uitgelokt, moet de koopsom . onder zich houden teneinde die ten
slotte uit te betalen aan de in de rangregeling opgenomen crediteuren. 
Hij moet derhalve niet de koopprijs voldoen aan de eerste hypotheek
houder of aan diens lasthebber, de veilende notaris, ook al zouden de 
veilcondities dit bepalen. In het arrest van H.R. 19 maart 1936 N.J. 
1936, 447 deed zich zulk een geval voor, waarin de koper ten onrechte 
aan de eerste hypotheekhouder betaald had, terwijl deze, na. zichzelf 
te hebben voldaan, het overschot cf. art. 59 F. aan de curator had afge
dragen. De curator verantwoordde het door hem ontvangene op de uit
delingslijst en hield er een deel van de algemene faillissementskasten af. 
De in de rangregeling van de artt. 1254 vlg. B.W. opgenomen tweede en 
derde hypotheekhouders deden verzet tegen de uitdelingslijst, welk ver
zet de Rb. gegrond achtte, zodat zij de curator veroordeelde het restant 
te verantwoorden aan de in de rangregeling opgenomen crediteuren. Dit 
kwam hierop neer dat de tweede hypotheekhouder het restant geheel 
ontving, want voor de derde was niets beschikbaar. De H.R. besliste, dat 
de koper, die ondanks het feit dat hij zuivering en rangregeling cf. de 
artt. 1254 vlg. B.W. uitgelokt heeft, toch aan de eerste hypotheekhouder 
de koopsom betaalt, een onverschuldigde betaling doet, welke hij met de 
actie van art. 1395 B.W. kan terugvorderen, terwijl de H.R. dit ook toe
paste op de curator, die ten onrechte met toepassing van art. 59 F. het 
restant van de koopsom had ontvangen. Dat restant behoorde niet tot de 
ontvangsten van de boedel en moest dus van die ontvangsten worden 
afgevoerd, terwijl het moest worden verantwoord aan de koper en niet 
aan de in de rangregeling opgenomen crediteuren, zoals de Rb. had uit
gemaakt. Het verzet tegen de uitdelingslijst was overigens in elk geval 
gegrond. De curator moest het geld teruggeven aan de koper, die het op 
zijn beurt weer aan de tweede hypotheekhouder moest uitkeren. De Rb. 
had dit resultaat in één étappe bereikt. De omweg, welke de H.R. aan
wees, komt mij juist voor. 

Ook ingeval van faillissement,· streeft de praktijk ernaar om met zo 
weinig mogelijk formaliteiten en kosten tot verdeling van de opbrengst 
van het door de eerste hypotheekhouder verkochte goed te komen. Dat 
de rechter dit streven honoreert blijkt duidelijk uit het reeds sub 15 be
handelde arrest H.R. 25 juni 1937 N.J. 1937, 1029. 

Tenslotte nog deze vraag: Kan na verkoop door de eerste hypotheek
houder ingeval van faillissement rangregeling ook worden uitgelokt 
door tweede en verdere hypotheekhouders cf. art. 551 Rv.? Een ontken
nend antwoord vindt men in H.R. 30 april 1934 N.J. 1934, p. 1721. Dit 
arrest heb ik reeds sub 16 besproken. 

31. Beslagkosten. De vraag hoe een beslaglegger zijn boven hypotheek 
bevoorrechte beslagkosten voldaan krijgt uit de opbrengst van het door de 
eerste hypotheekhouder verkochte goed heb ik voor het geval de hypo
theekhouder cf. art. 509 Rv. na een door een ander gelegd beslag de ver
koop overneemt besproken sub 24. Thans is deze vraag weer aan de 
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orde, doch nu voor het geval het beslag gevolgd is door faillietverklaring 
van de schuldenaar en de eerste hypotheekhouder van zijn in art. 57 F. 
omschreven recht heeft gebruik gemaakt. 

MEIIERS, W.P.N.R. 2930 en 2936, wil de beslaglegger het recht toe
kennen, buiten de faillissementsafwikkeling om, rangregeling cf. art. 
551 Rv. te vragen. Zijn supervoorrecht is dan veilig. HooRWEG heeft 
dit in W.P.N.R. 2936 bestreden, daarin nagevolgd door VAN NIEROP p. 
338. Volgens deze schrijvers zou de leer van MEIIERS niet opgaan, omdat 
het beslag ingevolge art. 33 F. vervallen is, terwijl naar de vaste leer van 
de H.R. alleen de koper cf. de artt. 1254 vlg. B.W. zuivering en rang
regeling buiten de faillissementsliquidatie om kan uitlokken. Bovendien 
zou art. 59 F. de eerste hypotheekhouder dwingen, na zich zelf voldaan 
te hebben, het restant der opbrengst aan de curator uit te keren. 

Bij deze controverse veroorloof ik mij een paar kanttekeningen. Ten 
eerste zie ik niet in, dat tengevolge van het vervallen van het beslag cf. art. 
33 F. tevens de supervoorrang voor de reeds gemaakte beslagkosten 
zou moeten teloorgaan. Ten tweede zou men het in art. 59 F. voorkomen
de woord "kosten" mede kunnen betrekken op de kosten van het gelegde 
beslag, gelijk men dit ook wel doet met hetzelfde woord "kosten", voor
komende in art. 510 Rv. 

Met WESTERLING, W.P.N.R. 3344 zie ik niet in, waarom men MEIIERS 
niet zou mogen volgen en aan de beslaglegger het recht toekennen om 
een rangregeling cf. art. 551 Rv. te doen openen. Nu naar de leer van de 
H.R. tengevolge van de toepassing van de artt. 1254 vlg. B.W. de op
brengst van een door de eerste hypotheekhouder verkocht goed toch 
buiten de faillissementsliquidatie blijven kan, doet het er weinig toe wie 
zulk een rangregeling uitlokt, de koper of de beslaglegger. 

Hoe moet de rangregeling echter in haar werk gaan, ingeval de eerste 
hypotheekhouder een zo grote vordering heeft, dat er van een restant, 
waarop de rangregeling zou moeten worden toegepast, eenvoudig geen 
sprake is? De oplossing wordt hier gegeven door de reeds sub 24 weer
gegeven stelling van WESTERLING, dat ook bij een rangregeling betref
fende een overschot in beginsel die rangregeling toch betrekking heeft op 
de gehele opbrengst. Er is dan geen onderscheid met de sub 24 beschreven 
gang van zaken buiten faillissement. 

SCHOLTEN heeft in zijn noot onder H.R. 10 april 1941 N.J. 1942, 22 
gezegd, dat hij de hypotheekhouder verplicht acht uit de door hem ont
vangen opbrengst de beslagkosten af te dragen, opdat de curator dit 
bedrag aan de beslaglegger kan uitkeren. Helaas moet erop worden ge
wezen, dat de H.R. in het genoemde arrest geen kans zag in een soortgelijk 
geval dit wenselijke resultaat te verwezenlijken 1

• Men zal ScHOLTEN 

1 De casus van dit arrest was als volgt. Een wijnkoper was gefailleerd. Hij was aan de 
Staat een groot bedrag terzake van accijns schuldig. Een bank had voor haar vordering effec
ten in pand. Het accijnsvoorrecht van de Staat gaat in rang boven pand. De bank verkocht de 
effecten. De opbrengst was geringer dan het bedrag der gedekte vordering. Ook de accijns
vordering was op zichzelf reeds groter dan de opbrengst. De bank droeg ingevolge art. 59 F. 
niets aan de curator af. De curator nam daarmee geen genoegen en eiste de gehele opbrengst 
van de bank op om daaruit de accijnsvordering te voldoen. Zijn vordering werd niet toege-
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moeten toegeven, dat pand- en hypotheekhouders er ingeval van faillisse
ment van hun schuldenaar niet beter behoeven voor te staan dan buiten 
faillissement het geval is en dat zouden zij wel degelijk doen, indien de 
supergepriviligieerde crediteuren niet vóór hen uit de opbrengst van het 
door hen verkochte goed voldaan zouden worden. Men dient derhalve 
een weg te vinden, langs welke dit kan worden bereikt. 

32. Het compensatieprobleem. Heeft de eerste hypotheekhouder, die 
verkocht heeft cf. art. 57 F. krachtens het beding van art. 1223 lid 2 
B.W., behalve zijn door eerste hypotheek gedekte vordering, nog meer 
vorderingen op de gefailleerde schuldenaar, dan kan men vragen of hij 
deze laatste vorderingen met zijn verplichting tot afdracht ex art. 59 F. 
in compensatie kan brengen. Dit werd toegestaan door de H.R. 30 mei 
1930 N.J. 1930, p. 945. De H.R. argumenteerde uit art. 53 F., daar dit 
art. compensatie tegen een failliete boedel toestaat niet alleen van vorde
ringen en schulden, welke vóór de faillietverklaring ontstaan zijn, doch 
ook van vorderingen en schulden, welke voortvloeien uit handelingen, 
vóór het faillissement met de thans gefailleerde verricht. De verplichting 
tot afdracht van art. 59 F., hoewel ontstaan tijdens het faillissèment, ziet 
de H.R. als een verplichting, voortgevloeid uit een vóór de faillietver
klaring met de gefailleerde verrichte handeling, te weten de verhypothe
kering van het goed. 

Mij komt dit arrest onjuist voor 1
• De geschiedenis van art. 53 F. 

toont duidelijk aan, dat met vorderingen en schulden voortgevloeid uit 
handelingen, vóór de faillietverklaring met de gefailleerde verricht, in 
elk geval vorderingen en schulden moeten zijn bedoeld, welke ook vóór de 
faillietverklaring ontstaan moeten zijn. De ene categorie vorderingen en 
schulden, waarvan art. 53 F. spreekt, heeft betrekking op vorderingen en 
schulden uit rechtshandelingen en de andere op vorderingen en schulden, 
welke uit de wet ontstaan zijn. Dit is het enige onderscheid tussen beide 
categorieën. Beide moeten echter ontstaan zijn vóór de faillietverklaring. 
De H.R. zoekt het onderscheid in een verkeerde richting. Hij doet alsof 
de ene categorie een uitbreiding inhoudt van de in de andere categorie 
gegeven compensatiemogelijkheid. 

EGGENS, W.P.N.R. 2999 heeft bij de bespreking van het aan het arrest 
van 1930 voorafgegane compensatiearrest van 9 dec. 1926 N.J. 1927, p. 
505, dat betrekking had op een pandhouder, die zijn recht van art. 57 
F. had uitgeoefend, nog een ander bezwaar tegen de bewuste compensatie 
aangevoerd. De pand- of hypotheekhouder, die verkoopt cf. art. 57 F., 

wezen, omdat de artt. 57 vlg. F. de opbrengst der door de pandhouder verkochte voorwer
pen geheel buiten de faillissementsafwikkeling houden. In het arrest a quo van het Hof 
wordt een ogenblik gezinspeeld op de mogelijkheid dat de Staat derden-beslag zou kunnen 
leggen onder de bank op de opbrengst, nu deze immers toch buiten de faillissementsliquidatie 
blijft. Het Hof meende echter de vraag niet te moeten beantwoorden, omdat de Staat zulk 
een beslag nu eenmaal niet gelegd had. 

1 Het arrest is bestreden door MoLENGRAAFF, p. 253 vlg.; VöLLMAR 73; PoLAK p. 140 en 
141; VAN SCHILFGAARDE, Ars Aequi april 1959. Hoewel ScHELTEMA, preadvies Not. 1934, 
p. 288 vlg. de uitleg van deze schrijvers inzake art. 53 F. volgt, acht hij niettemin de beslissing 
van de H.R. juist. 
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vervult daarbij volgens deze schrijver de functie van assistent-curator, 
zodat de opbrengst, welke hij beurt, tot de failliete boedel moet worden 
gerekend. Nadat hij op die opbrengst zijn door pand of eerste hypotheek 
gedekte vordering verhaald heeft, moet hij het restant als bestanddeel 
van de boedel integraal aan de curator afdragen cf. art. 59 F. In de proce
dure, beëindigd door het arrest van de H.R. van 1930, hadden het Hof 
en de Advocaat-Generaal Mr. VAN LIER beiden deze theorie van EGGENS 
toegepast, doch de H.R. wilde daarvan niet weten. 

Het compensatie-arrest van 1930 heeft de vraag doen ontstaan of twee.,. 
de en verdere hypotheekhouders zich de bedoelde compensatie door de 
eerste hypotheekhouder moeten laten welgevallen. Overigens kwam dit 
probleem in de zaak van 1930 niet aan de orde, omdat de eerste hypo
theekhouder, die verkocht had, zelf tevens· tweede hypotheekhouder was. 

ScHELTEMA heeft in zijn preadvies van 1934 p. 294 als consequentie 
van de compensatieleer van de H.R. aanvaard, dat tweede en verdere 
hypotheekhouders tengevolge van de aan de eerste hypotheekhouder toe
gestane compensatie zouden kunnen worden gedupeerd. PITLO daaren
tegen heeft in de in 1955 verschenen derde editie van zijn Zakenrecht p. 
489 de stelling verkondigd, dat tweede en verdere hypotheekhouders 
daardoor geen risico lopen, daar zij, indien zij tengevolge van de compen
satie geen betaling ontvangen, hun hypotheekrechten behouden. Het is 
volgens PITLO de koper, die de dupe van de compensatie wordt en dit is 
niet eens onredelijk, omdat juist de koper de compensatie had kunnen 
beletten door het aanvragen van zuivering en rangregeling cf. de artt. 
1254 vlg. B.W. PITLO heeft het blijkbaar bij het rechte einde gehad, gezien 
het arrest van H.R. 2 nov. 1956 N.J. 1958, 398, Ars Aequi maart 1957. 
Iemand had eerste en derde hypotheek op een goed, terwijl de tweede 
hypotheek ten name van een ander luidde. De eerste hypotheekhouder 
verkocht het goed na faillietverklaring van de schuldenaar cf. art. 57 F. 
Hij droeg aan de curator niets van de ontvangen koopsom af, daar hij, 
na zich zijn door eerste hypotheek gedekte vordering te hebben voldaan, 
het restant compenseerde met zijn door derde hypotheek gedekte vorde
ring. Resultaat was·, dat de tweede hypotheekhouder niets ontving. De 
eerste hypotheekhouder trad zelf als koper in de veiling op en vroeg geen 
zuivering met rangregeling aan. De H.R. aanvaardde wèl de werking der 
compensatie, doch hij besliste tevens, dat de tweede hypotheek niet cf. 
art. 188 F. verdween, omdat aan het door dit art. gestelde vereiste van ver
antwoording der opbrengstniet was voldaan, nu niet was gebleken, dat de 
opbrengst van het verkochte .goed had gestrekt tot voldoening van de tot 
die opbrengst gerechtigde hypotheekhouders overeenkomstig de hun 
toekomende rang. Een deel van de niet aan de curator afgedragen op
brengst was immers aangewend om een vordering van lagere rang dan 
die van de tweede hypotheekhouder te betalen. Daarom achtte de H.R. 
geen verantwoording in de zin van art. 188 F. gedaan en kon er dus geen 
doorhaling van de tweede hypotheek plaats vinden. De H.R. heeft hier 
op vernuftige wijze de bres gedicht, welke door zijn compensatietheorie 
in de positie van tweede en verdere hypotheekhouders geslagen scheen. 
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Mij zou het liever geweest zijn, dat de H.R. het kwaad in de wortel had 
aangetast door zijn onjuiste interpretatie van art. 53 F. overhoord te 
zetten. 

33. Hypotheek op goed van een derde. Een enkelwoord over de invloed 
van faillietverklaring ingeval de schuldeiser tot dekking van zijn vorde
ring hypotheek heeft op het goed van een ander dan zijn schuldenaar. Hier 
moet mentwee situaties onderscheiden, te weten faillietverklaring van de 
schuldenaar en faillietverklaring van .de derde. 

a. Faillietverklaring van de schuldenaar. Terwijl PoLAK p. 146 zich 
op het standpunt stelt, dat de hypotheek op het goed van de derde gel
dend kan worden gemaakt zonder dat de crediteur zich in het faillisse
ment van de schuldenaar laat verifiëren, leert MoLENGRAAFF p. 186 vlg. 
dat~ om verhaal op het goed van de derde te kunnen uitoefenen, nodig is 
dat de verplichting van de schuldenaar is. vastgelegd in een voor tenuit
voerlegging vatbare titel. Na faillietverklaring van de schuldenaar kan 
cf. art. 26 F. tegen hem geen· veroordelend vonnis verkregen worden; 
alleen erkenning ter verificatievergadering kan een executoriale- titel 
scheppen. Deze erkenning zou nog wel even op zich kunnen laten wachten. 
Om tijdens het faillissement, in afwachting der verificatie, toch een titel 
te verkrijgen terwille van de verhaalsuitoefening op het goed van de derde, 
heeft men eens geprobeerd in een proces tegen de gefailleerde een vonnis 
te verkrijgen, waarbij dan tevens het verhaalsrecht op het goed van de 
derde kon worden erkend. Dit pogen leed een échec bij H.R. 12 febr.1904 
W. 8032. MoLENGRAAFF achtte de hier ingeslagen weg inderdaad niet de 
juiste. Volgens hem moet de crediteur na de erkenning ter verificatie
vergadering in een geding tegen de derde vaststelling van zijn verhaals
recht op diens .goed vragen 1

• 

Ik vraag mij af of, indien het recht op het goed van de derde bestaat 
in een eerste hypotheek met het bedingvan art. 1223lid 2, er na erkenning 
in het faillissement van de schuldenaar nog wel een vonnis tegen de derde 
nod1g is. Het komt mij voor dat de crediteur de erkenning in het faillisse
ment van de debiteur kan uitspelen tegen de derde bij de uitoefening van 
zijn recht tot eigenmachtige verkoop. 

Men is het erover eens dat ingeval van faillissement van de schulde
naar, voor wiens schuld hypotheek rust op het goed van een derde, de 
artt. 57 vlg. F. niet van toepassing zijn 2

• Deze bepalingen gelden· uit
sluitend ingeval er hypotheek rust op het goed van de gefailleerde schul
denaar zelf 3 • PoLAK p .. 160 merkt terecht op, dat, ingeval er hypotheek 
rust op het goed ván een derde en de schuldenaar gefailleerd is, de credi
teur in dit faillissement voor de gehele vordering ter verificatie kan opko
men, tenware hij vóór de verificatie reeds enige betaling van de derde 
mocht hebben ontvangen. Het gaat hier dus anders dan bij faillissement 

1 Zulk een declaratoir vonnis acht POLAK p. 102 n. 1 eveneens wenselijk, 
2 Zie MOLENGRAAFF p, 265 n. 3·; POLAK p, 146. 
3 zo· H:.R. 25 maart 1913 W. 9495, N.J. 1913 p, 641 met betrekking tot de termijn van art. 

58 F. .. 
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van de schuldenaar, wiens eigen goed met hypotheek belast· is, daar art. 
'59 lid 2 F. dan slechts toelaat dat de eerste hypotheekhouder voor het 
tekort als concurrent crediteur opkomt. 

b. Faillietverklaring van de _derde. Men is het erover eens dat thans 
verificatie van de crediteur in het faillissement van de derde mogelijk is 1 • 

·D.eze verificatie 'heeft ten doel vaststelling van het verhaalsrecht op het 
betrokken onroerend- goed. . 
: Betreft het een eerste hypotheek met het beding van art. 1223 lid 2, 
dan zullen de artt. 57 vlg. F. analogische toepassing vinden, zodat veri
fic'ati~ dan in de regel onnodig-zal zijn. 
· Een merkwaardige beslissing gaf Pres. Rb. Rotterdam 15 juli 1924 
N.J. 1925, p. 1133. Hij achtte nl. de termijn van art. 58 F niet van toe
passing, omdat die anders wel eens verstreken zou kunnen zijn voordat de 
vordering op de schuldenaar opeisbaar is geworden. Hoewel tot op zekere 
·hoogte van praktisch inzicht getuigend, is deze beslissing toch vreemd, 
omdat zij tot ernstige vertraging in de afwikkeling van het faillissement 
kan leiden. Bovendien is een dergelijke impasse bij voorbaat te couperen 
door een clausule in de hypotheekakte dat de vordering onmiddellijk op
eisbaar wordt ingeval van inbeslagneming van het bezwaarde goed. 

V. HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK 

34. Veranderingen. Het wetsontwerp 3770, door de Regering biJ de 
Staten-Generaal ingediend op 4 nov. 1954, is met betrekking tot de rege• 
ling van het hypotheekrecht een getrouwe copie van de bepalingen; 
welke op dit stuk voorkomen in het op 6 april1954 aan; de Regering aan
-geboden voorontwerp voor de eerste vier boeken van een nieuw B.W., 
samengesteld door Prof. MEIJERS. De door MEIJERS bij zijn voorontwerp 
gegeven toelichting kan dan ook als leidraad bij· de verklaring van de 
bepalingen van het wetsontwerp 3770 dienst doen. 
· Van de vele belangrijke wijzigingen, welke het ontwerp met betrekking 
tot het hypotheekrecht voorstelt, zijn voor het door mij in dit preadvies 
behandelde onderwerp de volgende van gewicht: 

1. De mogelijkheid om de eerste hypotheekhouder onherroepelijk te 
machtigen tot verkoop wordt vervangen door een wettelijk vereenvoudigd 
executierecht. - · · 

2. De zuivering van hypotheken wordt op voor de koper vlottere 
wijze gerege~d, waarbij zij wordt losgemaakt van de rangregeling. 

3. Bij de betaling van de koopprijs en de voldoening van hetgeen de 
eerste hypotheekhouder toekomt wordt de notaris .als zodanig ingescha
keld. 

4. Officiële rangrygeling wordt gecoupeerd zolang minnelijke verdeling 
van de opbrengst mogelijk lijkt. 

1 Zie MOLENGRAAFF p. 417; POLAK p, 146. Zo ook H.R. 29 juni 1928 N.J. 1928 p, 1577 
met betrekking tót het voorrecht van dé verhuurder op niet aan de huurder to'ebehorende 
invecta e.t:illata, welker eigenaar .gefailleerd was. Bij .arrest van 27 febr. 1902 W. 7715 had 
de H.R. met betrekking tot hypotheek op het goed van een derde van verificatie in hetfail
lissement van de derde niet willen weten. 



5. De rangregeling is een procedure, welke zich geheellos van de zuive .. 
ring afspeelt en waarbij, behalve met de belangen van de geëxecuteerde, 
de hypotheekhouders en andere bij de executie betrokken crediteuren, 
ook met die van rechtheb benden tot na de hypotheek gevestigde beperkte 
zakelijke rechten rekening gehouden wordt. 

6. De verplichting tot rekening en verantwoording van de hypotheek
houder die verkocht heeft, wordtwettelijk geregeld. 

7. Het compensatieprobleem wordt opgelost. 
8. De werking van het huurbeding ten gunste van degene,, die van.de 

hypotheekhouder gekocht heeft, wordt wettelijk vastgelegd. . · 

35. Pàrate executie. Art. 3.9.1.7 verklaart elk beding~ krachtens het: 
welk pand- en hypotheekhouders bevoegd zouden worden om zich het 
verbonden goed toe te eigenen, nietig. Dit correspondeert met de 1thans 
geldende bepalingen van de artt. 1200 en 1223 lid 1 B.W.· 
· Art. 3.9.4.11 luidt: "Indien de schuldenaar in gebreke is de schuld,te 
voldoen, is de hypotheekhouder bevoegd het verbonden goed in het open:-·. 
baar volgens de plaatselijke· gebruiken ten overstaan ·van een bevoegde 
notaris te doen verkopen. Bij deze verkoop neemt de hypotheekhouder 
de formaliteiten in acht, die in het Wetboek van Burgerlijke Rechts .. 
vordering voor een parate executie dooreen hypotheekhouder zijn voor
geschreven. 

·De hypotheekhouder kan niet op andere wijze zijn verhaal op het ver.;. 
bonden goed uitoefenen. Een daartoe strekkend beding is nietig". · 

De onherroepelijke machtiging van art. 1223 lid 2 zal dus verdwijnen, 
waarmee tevens de vele moeilijkheden, welke inde mandaattheorie van de 
H.R. in de praktijk gerezen zijn, definitief worden opgeheven. 

Het verdient opmerking dat hèt recht van parate executie niet alleen 
aan de eerste maar aan alle hypotheekhouders wordt toegekend. Wel 
verklaart de M.v.T., dat in het W.v.B. Rv. ·geregeld zal moeten worden 
dat, ingeval een tweede of verdere hypotheekhouder tot verkoop wil 
overgaan, de eerste de bevoegdheid heeft om de executie over te nemen, 
zoals dit thans ingevolge de artt. 508 vlg. Rv. ook het geval is. 

De bepaling van het tweede lid wordt gemotiveerd met de opmerking, 
dat de zuivering van hypotheken en de doorhaling der inschrijvingen aan 
de executie van art. 3.9.4.11 zijn vastgemaakt. 

36. Zuivering. Het nieuwe B.W. breekt met het systeem van de huidige 
wet, waarbij zuivering en rangregeling aan elkaar gekoppeld zijn. De 
ontworpen regeling beoogt volgens de M.v.T. de koper zuivering te laten 
verkrijgen zonder dat hij daartoe een gerechtelijke rangregeling behoeft 
uit te lokken. Dit spaart tijd en kosten. Bovendien heeft de koper ook 
niets uit te staan met de onderlinge geschillen van hen, die tot de opbrengst 
gerechtigd'zijn. Naar het huidige recht beletten die onderlinge geschillen 
een spoedige verkrijging van een onbezwaard goed door de koper, wat 
moeilijkheden oplevert bij het verwerven van hypothecair crediet en bij 
het beschikken over· het goed. De praktijk komt hieraan wel enigszins 



tegemoet door te streven naar het tot stand brengen van een minnelijke 
yerdeling met vrijwillige afstand van hypotheekrechten en het couperen 
yan een officiële rangregeling, waarbij het notariaat, hierin gesteund door 
de .rechtspraak, een belangrijke rol speelt. Echter, komt het thans toch 
tot een officiële rangregeling, dan moet de koper veel te lang op zuivering 
wachten. Hierin. nu brengt de ontworpen regeling een belangrijke ver-
betering. Ze komt op het volgende neer. . 

Ingevolge art. 3.9.4.16 lid 1 moet de koper de koopsom betalen in 
handen :.van de notaris, te wiens overstaan geveild is, Krachtens art. 
3.9.4.19 gaan de .. hypotheken teniet o.m. door vqld<;>ening van de koopprijs 
na een executoriale verkoop van het verbonden goed. De rol, welke de 
president der rechtbank hierbij speelt, moge blijken uit de bepaling van 
art'. 3,9.4.21, luidende: "Wanneer na een executoriale verkoop aan de 
president van de rechtbank binnen welker gebied de verkoop heeft plaats 
gehad, door de koper de bewijsstukkenwordeu overgelegd dat de ver
koop met inachtneming van de wettelijke . voorschriften heeft plaats 
gevonden en dat de ,koopprijs in handen van de notaris is gestort, ver
strekt hij de koper een verklaring dat de op het goed tot de dag van de 
levering gevestigde hypotheken en .andere beperkte rechte:Q. die jonger 
waren. dan de eerste hyp()theek, alsmede de ingeschreven beslagen zijn ver-
vallen.··; · " , _.,_. 

De verklaring kan in :de registers worden ingeschreven. Zij machtigt 
de .bewaarder der registers tot doorhaling van . de betrokken inschrij
vingen''; 

~ .37 . ._Inschakeling notaris. Bij de betaling van de koopprijs en de vol
doening van hetgeen de eerste hypotheekhouder toekomt word~ de nota
ris, te wiens overstaan de verkoop plaats had, ingeschakeld. De M.v.T. 
acht de veilende .notaris de aangewezen figuur om de koopprijs te ont
vangen. Dit lijkt beter dan de koopprijs- te voldoen aan de verkopende 
hypotheekhouder of in handen van de griffier der rechtbank te storten~ 
Jnde M;v.T. wordt het een dringendebehoefte der praktijk genoemd, dat 
de wet zorgt dat. de. eerste hypotheekh<;>uder zo spoedig mogelijk vol
daan wordt,.~welke voldoening dan ook, zij hetonderzekere waarborgen, 
door~de notaris vóór de rangregeling plaats heeft. · -

Ingevolge art. 3.9.4.1'6 lid 1 moet de koper dus betalen in handen van 
de notaris, te wiens overstaan geveild is. Het tweede lid vàn dit art. voor
ziet in de meest eenvoudige situatie, ul.. dat er maar één hypotheekhouder 
is, er geen jonger ander beperkt recht is ingeschreven en geen schuldeiser 
beslag op bet goed of de . qp prengst gelegd. had .. In dit geval draagt de 
notaris aan de eerste hypotheekhouder afhetgçen deze hem opgeeft krach
tens zijn hypotheekrecht te vorderen te hebben. Het overschot moet de 
notaris uitkeren aan dege:p.e, wiens goed _geëxecuteerd is. · . · 

Heerst er een meer gecompliceerde toestand, d. ~.z. rusten er meer. 
hypotheken op het goed, bestaater een ander beperkt recht, jonger dan. 
enige hypotheek of heeft een crediteur beslag op. het: goed of zijn. op~ 
.brengst gelegd,, dan mqet: de ·notaris de koopso,m onverwijld. in. de co,n: 
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signatiekas storten. Echter, is: er verkocht': door de eerste hypotheeJ.v;. 
houder, dan mag de notaris aan deze het hem toekomende voldoen, 
mits de door de eerste hypotheekhouder vóór of öp de betaaldag over'
gelegde verklaring na een summier onderzoek goedgekeurd is· door· de 
president van de rechtbank, ten bewijze waarvan eên aantekening op de 
verklaring gesteld wordt. In dit geval moet de notaris dan het overschot 
consigneren. Zie art. 3.9.4.16 lid 3. 

Interessant is de opmerking iri de M.v.T. dat, waar de notaris door de 
wet wordt aangewezen als degene, aan wie· de koopprijs moet worden be~ 
taalden hij daarbij rekening heeft te houden met de belangen: van allen, 
die op de koopprijs enig recht hebben, de notarisdaarbij niet optreedt 
als vertegenwoordiger van de verkopende hypotheekhouder doch als 
staatsambtenaar, waaraan de M.v.T. de conclusie vastkoppelt dat inge
val van verduistering van de koopsom de Staat aansprakelijk is 1

• 

38. Minnelijke verdeling. -Art. 3.9.4.16lid 4 honoreerthet streven vaJ?. 
de praktijk om een officiële rangregeling te vermijden en de verdeling 
van de opbrengst in dèr minne te doen geschieden. Alle betrokkenen moe
ten het dan vóór 'de hè taaldag éens geworden zijn over de verdeling van de 
opbrengst of van het na voldoening van de eerste· hypotheekhouder 
resterende deel ervan. In qit geval blijft de storting door de notaris in de 
consignatiekas· achterwege. _De notaris kan nu voor de voldoening van 
alle rechthebbenden zorgen. Yrijwillige aJstand van hypotheekrechten 
door niet voldane of slechts ten dele voldane crediteuren komt niet nieer 
te pas, daar de zuivering cf. art. 3.9.4.19 van rechtswege plàats heeft op 
het ogenblik van de bètaling van de koopsom aan de notaris. ' 

Ook na de betaling van de koopsom opent art. 3.9.4.17 lid 2 de gelegen::. 
heid tot het vermijden ener officiële rangregeling~ nl. indien al- degenen; 
die volgens het eerste lid· van ·dit art. rangregeling kuntien vragen, zich 
alsnog over de verdeling verstaan, en daarvan doen blijken door een nota
riële verklaring aan de ambtenaar,· te wiens kantore de consignatiè 
gedaan is. Deze ambtenaar keert dan de gelden uit. aan de in deze ver .. 
klaring aangewezen personen. 

39. Rangregeling. Art. 3.9.4.171id 1 bepaalt: "Na de betalîtigvan de 
koopprijs zijn zowel de schuldenaar en hij, wiens goed verkocht is, als de 
hypotheekhouders en de in het derqe lid van het vorige artikel genoemde 
schuldeisers bevoegd een gerechtelijke rangregeling te vorderen om tot 
verdeling van de koopprijs te komen overeenkomstig de formaliteiten, die 
in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn voorgeschreven.'' 
Met "de in het derde lid van het vorige art. genoemde ·schuldeisers'~ 

1 Ik vraag mij af of de opmerking uit de M.v.T. inzake de aansprakeliikheid van de Staat 
wel juist is. De notaris is wel ambtenaar, doch niet een door de overhèid gesalarieerd ambte~ 
naar. Ik zie wel in dat de notaris als ambtenaar handelt wanneer hij de koopsom incasseert, 
doch dat behoeft niet te betekenen dat de Staat voor:ziin wandaden met die koopsom aant 
sprakelijk is. Tot nu toe heeft men steeds persoonlijke aansprakeliikheid van de notaris aan~ 
vaard door onrechtmatige gedragingen, door hem als ·anibteiutat begaàn. · · ' 

~ ,-



Worden bedoeld schuldeisers, die beslag gelegd hebben op het goed of op 
.de koopprijs. Zij, die na de vestiging van enig hypotheekrecht een ander 
.beperkt zakelijk recht op het goed verkregen en ingevolge art. 3.9 .4.12lid 2 
:een bevoorrecht verhaal op de opbrengst hebben naar de rang van hun 
inschrijving, worden in art. 3.9.4.17 niet genoemd en men zal aan hen 
dus niet de bevoegdheid een rangregeling uit te lokken kunnen toekennen, 
al zou dit zeker niet irreëel zijn. 

Men zal in art. 3.9.4.17 lid 1 de koper missen. Dit is juist, omdat hij 
.geen behoefte aan een rangregeling heeft, nu de zuivering van de rang
regeling wordt losgemaakt. 

Over de formaliteiten kan nog niets gezegd worden, daar die alsnog 
.in het W.v.B. Rv. zullen moeten worden ondergebracht. 

40. Rekening en verantwoording. De hypotheekhouder, die verkocht 
heeft - dit kan de eerste zijn, doch het kan ook wel een tweede of ver
dere zijn - is . tot rekening en verantwoording verplicht volgens art. 
3.9.4.18, luidende:. 

"Een ver koper die van de notaris betaling heeft ontvangen, is verplicht 
binnen één maand na die betaling, rekening en verantwoording te doen 
aan degene wiens goed is verkocht, en zo deze niet tevens de schuldenaar 
is, ook aan deze laatste .. 

Een hypotheekhouder of schuldeiser die in de rangregeling is begrepen, 
kan vóór de sluiting daarvan gelijke rekening en verantwoording vra
gen, indien .hij· daarbij een rechtstreeks belang heeft. 

Blijkens de M.v.T. is deze bepaling nodig, omdat de notaris aan de 
eerste hypotheekhouder uitkeert, wat deze blijkens zijn eigen opgave te 
vorderen heeft en slechts het restant aan de uitgewonnen eigenaar af
draagt. Dit belang is eveneens aanwezig bij de schuldenaar, ingeval het 
goed van een derde met hypotheek was belast. 

De overige hypotheekhouders en alle schuldeisers, die recht op een 
.deel van de opbrengst kunnen doen gelden, hebben ook belang bij deze 
rekening en verantwoording, omdat hun nu eenmaal het restant van de 
opbrengst toevalt. Weliswaar beschermt het summiere onderzoek van de 
president van de rechtbank, bedoeld in art. 3.9.4.16lid 3 hen reeds eniger
mate, doch dit onderzoek kanvoor hen niet bindend zijn, zoals de M.v.T. 
terecht opmerkt. 

41. Het compensatieprobleem. Dit probleem, door mij besproken 
sub 32, zal zich in de toekomst niet meer kunnen voordoen. In de M.v.T. 
op art. 3.9.4.16leest men: "Een ander gevolg van de omstandigheid dat 
de notaris die de koopprijs ontvangt en deze daarna aan de rechthebben
den uitkeert, daarbij niet als vertegenwoordiger van de veilende schuld
eiser optreedt, is, dat het niet de eerste hypotheekhouder die geëxecu
teerd heeft, is die het overschot van de opbrengst uitkeert of in de consig
~ct.tiekas stort; de door de H.R. thans toegelaten verrekening van een 
andere vordering van deze hypotheekhouder met hetgeen · afgedragen 
moet worden, zal dus niet meer mogelijk zijn". 
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42. Werking huurbeding. Het in art. 1230 B.W. behandelde huurbeding 
vindt men in een verbeterde uitgave terug in art. 3.9.4.8. Voor ons onder
werp is van belang, dat dit voorschrift uitdrukkelijk bepaalt, dat degene, 
die in een door de hypotheekhouder gehouden veiling heeft gekocht, 
bevoegd is de nietigheid in te roepen van door de onderzetter in strijd 
met het huurbeding aangegane huurcontracten. Dit wordt thans door de 
H.R. met toepassing van de mandaatleer ontkend. Zie sub 20. 
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