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In dit artikel wordt aandacht besteed aan de driehoeksverhouding tussen retentor, curator en hypotheekhouder. Naast een
algemeen kader waarin het retentierecht zowel in als buiten faillissement wordt besproken, staan de auteurs stil bij de
patstellingen die in faillissement kunnen ontstaan als de teruggehouden zaak belast is met een zekerheidsrecht. Bij
verschillende patstellingen wordt aandacht besteed aan mogelijke praktisch oplossingen en de juridische context van deze
mogelijke oplossingen.

1. Inleiding

Bij financiële problemen van eigenaren van vastgoed komt het regelmatig voor dat er een patstelling ontstaat tussen de
aannemer die het vastgoed onder zich heeft uit hoofde van een aanneemovereenkomst (de retentor) en de financier met
een recht van hypotheek op het vastgoed (de hypotheekhouder).[2] De retentor heeft totdat een rechter uitspraak heeft
gedaan geen titel om tot executie over te gaan. De hypotheekhouder zou, in geval van verzuim, wel tot executie over
kunnen gaan (artikel 3:268 lid 1 BW), maar ziet zich geconfronteerd met een retentor, waardoor de executie praktisch
onmogelijk is of op zijn minst ernstig bemoeilijkt wordt. De situatie wordt nog complexer wanneer de eigenaar failleert en
een curator ten tonele verschijnt.

In deze bijdrage besteden wij aandacht aan de hierboven geschetste driehoeksverhouding. Wij komen tot de conclusie dat
de huidige wettelijke systematiek niet toereikend is om in alle gevallen een voor alle partijen bevredigende of redelijke
oplossing te bereiken. We schetsen eerst het juridische kader van het retentierecht buiten en in faillissement. Daarna wordt
aandacht besteed aan de weinig gelukkige driehoeksverhouding curator, retentor en zekerheidsgerechtigde. In dat kader
komt ook de rangregeling aan de orde en worden mogelijke oplossingen besproken om patstellingen, die zich binnen deze
driehoeksverhouding voordoen, te doorbreken.

2. Het retentierecht buiten faillissement

2.1 Het retentierecht

Het retentierecht is de bevoegdheid van de retentor om in de bij wet aangegeven gevallen afgifte van een zaak op te
schorten totdat zijn vordering is voldaan.[3] Het is dus in essentie een wettelijk opschortingsrecht.[4] De zaak waarvan afgifte
wordt opgeschort kan ook een onroerende zaak betreffen.[5]

Uitoefening van het retentierecht door de retentor veronderstelt dat deze op zodanige wijze de feitelijke macht over de zaak
uitoefent, dat afgifte daarvan nodig is om de zaak weer in de macht van de schuldenaar of rechthebbende te brengen.[6] Bij
onroerende zaken geschiedt die afgifte in de regel door ontruiming daarvan.[7]

Verlies van de feitelijke macht over de zaak aan de schuldenaar of de rechthebbende doet het retentierecht eindigen, tenzij
de retentor de zaak weer uit hoofde van dezelfde rechtsverhouding onder zich krijgt.[8]

2.2 Het retentierecht en derden zoals een hypotheekhouder

De retentor kan zijn retentierecht ook aan derden tegenwerpen, waaronder de hypotheekhouder. Dit geldt voor derden met

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D082A4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 13-08-2018. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 1/11

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D082A4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


een jonger recht, maar ook voor derden met een ouder recht. Dit laatste echter alleen indien de vordering van de retentor
voortvloeit uit een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was aan te gaan met betrekking tot de zaak of wanneer de
retentor geen reden had om aan die bevoegdheid te twijfelen.[9] De vereiste goede trouw van de retentor ten aanzien van
het bestaan van die bevoegdheid, impliceert in beginsel een onderzoeksplicht.[10] In verband hiermee is van belang dat in
hypotheekakten vaak is opgenomen dat toestemming van de hypotheekhouder is vereist voor het aangaan van ingrijpende
overeenkomsten met betrekking tot de onroerende zaak. Voor opdrachten tot normaal onderhoud en noodzakelijke
reparaties zal niet snel een onderzoeksplicht mogen worden aangenomen.[11] De goede trouw van de retentor moet worden
beoordeeld naar het moment van het aangaan van de overeenkomst.[12]

Voor de beoordeling of sprake is van een ouder recht van hypotheek is enerzijds het moment van inschrijving van de
hypotheekakte bepalend[13] en anderzijds het tijdstip waarop de retentor (i) een vordering verkreeg; en (ii) de macht over de
zaak verkreeg.[14] Veelal wordt aangenomen dat het daarbij om een opeisbare vordering moet gaan.[15] Behalve een
opeisbare vordering en feitelijke macht zal overigens ook sprake moeten zijn van samenhang tussen de vordering en de
feitelijke macht.[16]

Of sprake is van feitelijke macht zal beoordeeld moeten worden op grond van de concrete omstandigheden van het geval.
In geval van een onroerende zaak zijn van belang de ontoegankelijkheid van de zaak, afsluiting daarvan door de
schuldeiser en de onmogelijkheid tot normaal gebruik door de schuldenaar. Feitelijke macht dient te zijn verkregen als
uitvloeisel van de normale uitoefening van de overeenkomst, en dus niet op onrechtmatige wijze.[17]

Voor het tegenwerpen van het retentierecht aan een hypotheekhouder met een jonger recht geldt als additioneel vereiste
dat dit ten tijde van de vestiging van dit hypotheekrecht kenbaar of bekend moet zijn geweest aan de hypotheekhouder.[18]

Dit vereiste is in de jurisprudentie gesteld, omdat het retentierecht zich in principe niet voor inschrijving in de openbare
registers leent,[19] hoewel dat in de praktijk soms wel gebeurt. Plaatsing van borden met de mededeling dat een retentierecht
wordt uitgeoefend is relevant in het kader van dit kenbaarheidsvereiste.

4. Voorrang voor de retentor bij verhaal

De retentor kan niet alleen afgifte weigeren. Het burgerlijk wetboek kent de retentor naast de terughoudingsbevoegdheid
ook een voorrang toe bij verhaal. Hij kan zijn vordering verhalen op de zaak met voorrang boven allen tegen wie het
retentierecht kan worden ingeroepen.[20] De retentor heeft dus voorrang op de eigenaar van de teruggehouden zaak alsook
op beperkt gerechtigden tot die zaak, zoals de hypotheekhouder tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen.[21] De
eigenaar kan overigens ook een ander dan de schuldenaar zijn.[22]

Voor de uitoefening van verhaal door een retentor gelden buiten faillissement[23] de algemene regels inzake executie.[24] De
retentor heeft geen recht van parate executie, heeft een titel nodig en zal executoriaal beslag moeten leggen op de zaak.[25]

De uitoefening van een retentierecht op de zaak verhindert de executie daarvan door derden in theorie niet, hoewel dit in de
praktijk executie onmogelijk kan maken of tot een aanzienlijk lagere executieopbrengst kan leiden nu het retentierecht ook
aan de verkrijger van de zaak zal kunnen worden tegengeworpen.[26] Wil de retentor meedelen in de opbrengst van de
executieverkoop, dan zal hij tijdig beslag op de zaak moeten leggen.[27] Slechts als beslaglegger wordt de retentor
betrokken in de verdeling van de executieopbrengst.[28]

Als de retentor nog geen titel heeft verkregen kan hij conservatoir beslag leggen op de zaak teneinde mee te delen in de
executieopbrengst. Aangezien zijn vordering in dat geval nog niet vaststaat, kan de vordering door de beperkt gerechtigden
of overige beslagleggers worden betwist. In dat geval kan om een rangregeling worden verzocht.[29] De rechter-commissaris
zal dan een staat van verdeling opmaken, waarin betwiste vorderingen voorwaardelijk kunnen worden opgenomen.[30] In
geval van tegenspraak kan over de betwiste vordering in een renvooiprocedure door de rechtbank worden beslist.[31] De
procedure vindt ook toepassing in geval van executie door een hypotheekhouder van een onroerende zaak.[32]

Met de invoering van artikel 3:292 BW en de toekenning van voorrang heeft de wetgever beoogd om een impasse te
voorkomen, die onder het oude recht kon ontstaan. De retentor wilde niet executeren, omdat hij andere schuldeisers met
een hogere rang zou moeten laten voorgaan. De andere schuldeisers wilden niet executeren, omdat het retentierecht bij
executie op de zaak bleef rusten.[33]

5. Het retentierecht in faillissement

De retentor kan geconfronteerd worden met het faillissement van zijn schuldenaar, maar ook met het faillissement van een
eigenaar van de zaak die niet tevens zijn schuldenaar is.

5.1 Faillissement: zaak is eigendom van derde
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De vraag wat de positie is van de retentor ingeval de teruggehouden zaak in eigendom toebehoort aan een gefailleerde
derde is niet eenvoudig te beantwoorden nu artikel 60 Fw kennelijk is geschreven met het oog op gevallen waarin de
teruggehouden zaak eigendom is van de schuldenaar. De derde-eigenaar is geen schuldenaar van de retentor, maar wel
verhaalsaansprakelijk. In hoeverre artikel 60 Fw in zo’n geval toch zou moeten of kunnen worden toegepast wordt door
Biemans besproken in zijn lezenswaardig artikel uit 2009.[34] Naar onze mening regelt artikel 60 Fw de verhouding tussen de
retentor en de schuldenaar die eigenaar van de zaak is waarop het retentierecht wordt uitgeoefend en niet de verhouding
tussen de retentor en de eigenaar van de zaak die niet tevens zijn schuldeiser is.[35] Het retentierecht kan volgens ons dan
ook aan de curator van de derde worden tegengeworpen. Voor de uitoefening van het retentierecht als terughoudingsrecht
levert dit geen probleem op. Voor de uitoefening van het retentierecht als verhaalsrecht ex artikel 3:292 BW ligt dit
gecompliceerder nu het verhaalsobject deel uitmaakt van de failliete boedel. Artikel 33 Fw verbiedt immers gerechtelijke
tenuitvoerlegging op een vermogensbestanddeel van de failliet. Als artikel 33 Fw buiten toepassing blijft kan de retentor zelf
tot het leggen van beslag en executie overgaan en daarin ook de curator van de failliet op grond van artikel 435 Rv
betrekken.[36] Ingeval de zaak van de failliete derde-eigenaar wordt uitgewonnen subrogeert hij in de vordering van de
retentor.[37]

Indien de schuldenaar failliet gaat, maar het retentierecht wordt uitgeoefend op de zaak van een derde-eigenaar is artikel 60
Fw niet van toepassing. In dat geval kan het retentierecht nog steeds aan de derde-eigenaar van de zaak worden
tegengeworpen. Het faillissement van de schuldenaar kan echter complicaties opleveren voor de retentor, meer in het
bijzonder van de mogelijkheid van de retentor om zijn vordering met voorrang te verhalen op de zaak. Daarvoor is, zoals we
hiervoor zagen, namelijk nodig dat de retentor een executoriale titel verkrijgt. De retentor zal zijn vordering ter verificatie
moeten indienen in het faillissement van zijn schuldenaar.[38] Het proces-verbaal van de verificatievergadering levert een
executoriale titel op.[39] Indien echter geen verificatievergadering wordt gehouden, bijvoorbeeld omdat het faillissement bij
gebrek aan baten wordt opgeheven, dan kan de retentor geen executoriale titel verkrijgen jegens de schuldenaar. Over de
gevolgen daarvan voor de positie van de retentor tegenover de derde-eigenaar bestaat onduidelijkheid. Voor wat betreft de
terughoudbevoegdheid van de retentor is volgens ons geen reden om aan te nemen dat deze zou eindigen, zelfs indien de
mogelijkheid tot het nemen van verhaal met voorrang niet meer zou bestaan. Die terughoudbevoegdheid behoudt immers
haar functie als pressiemiddel jegens de derde-eigenaar en eventuele derde-rechthebbende op de zaak om de vordering
van de retentor te voldoen en aldus het retentierecht te beëindigen.[40] Of de retentor bij gebreke van een executoriale titel
jegens de schuldenaar zich nog met voorrang zou kunnen verhalen op de zaak van de derde-eigenaar is twijfelachtig. In de
literatuur is de mogelijkheid geopperd om een executoriale titel te verkrijgen jegens de derde-eigenaar van de zaak.[41] De
retentor zou dan een procedure moeten starten tegen de derde-eigenaar waarin hij een verklaring voor recht vordert dat (i)
de vordering op de schuldenaar toewijsbaar is; (ii) de schuldeiser hiervoor verhaal kan nemen op het goed van de derde; en
(iii) een veroordeling van de derde om de executie te dulden.[42]

5.2 Faillissement: zaak is eigendom van schuldenaar

De retentor verliest door het faillissement van de schuldenaar niet zijn retentierecht (artikel 60 Fw). Zowel de bevoegdheid
tot terughouding als het verhaalsrecht met voorrang blijven in beginsel intact bij faillietverklaring van de
schuldenaar/eigenaar. De Faillissementswet geeft in de leden 2, 3 en 4 van artikel 60 Fw echter wel nadere regels ten
aanzien van de bevoegdheid tot terughouding en de mogelijkheden van de retentor om tijdens faillissement verhaal te
nemen op een teruggehouden zaak.

De retentor is in beginsel ook tijdens faillissement van zijn schuldenaar bevoegd om nakoming van zijn verplichting tot
afgifte van de zaak aan de schuldenaar of diens curator op te schorten en blijft ook bevoegd afgifte te weigeren aan derden
die de zaak opeisen, voor zover het retentierecht tegen hen kan worden ingeroepen. Als het retentierecht kan worden
tegengeworpen aan een posterieure of anterieure pand- of hypotheekhouder van de teruggehouden zaak, dan kan deze
pand- of hypotheekhouder zelf tijdens faillissement van de schuldenaar dus geen afgifte bewerkstelligen. Hoewel pand- en
hypotheekhouders op grond van artikel 57 Fw separatist zijn en zij hun rechten in beginsel kunnen uitoefenen alsof er geen
faillissement ware, betekent dit niet dat zij op grond van een aan hen toekomende bevoegdheid tot executie van de
betreffende teruggehouden zaak de retentor tot afgifte kunnen dwingen.[43]

De curator kan op grond van artikel 60 lid 2 Fw de teruggehouden zaak opeisen en zelf met inachtneming van artikel 101 jo.
176 Fw (onderhands) verkopen. Hiervoor heeft hij machtiging van de rechter-commissaris nodig. Bijzonder aan de bepaling
is dat de retentor ondanks het eindigen van zijn feitelijke macht, tóch zijn voorrang ex artikel 3:292 BW behoudt, zo bepaalt
artikel 60 lid 2 Fw aan het slot van de eerste zin.[44]

Aangenomen wordt dat de bevoegdheid tot opeising door de curator ook bestaat, wanneer de curator niet zelf tot verkoop
zal overgaan, maar wanneer een separatist gebruik wenst te maken van zijn parate executiebevoegdheid. Als de zaak na
opeising in de macht van de curator komt en vervolgens door een tot parate executie bevoegde, lager gerangschikte
separatist wordt geëxecuteerd, dan dient de curator op grond van artikel 57 lid 3 Fw voor de belangen van de hoger
gerangschikte retentor op te komen.[45] Op grond van artikel 57 lid 3 Fw behartigt de curator bij de verdeling van de
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opbrengst (mede) de belangen van de bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de hypotheekhouder gaan. De vraag is
gerechtvaardigd of de retentor als zo’n “bevoorrecht schuldeiser” moet worden gekwalificeerd. Wij vinden van wel. Hoewel
artikel 57 lid 3 Fw enkel spreekt over belangenbehartiging van hoger gerangschikte bevoorrechte schuldeisers, is daarmee
niet bedoeld de retentor (die op grond van de wet voorrang heeft, maar niet krachtens een voorrecht deze voorrang geniet)
buiten de toepassing van deze bepaling te houden.[46]

Het is overigens de vraag of de retentor in dat geval nog voorrang geniet. Als de curator opeist, eindigt daarmee het
retentierecht en daarmee vervalt ook de voorrang ex artikel 3:292 BW. Dit is ook de reden dat in artikel 60 lid 2 Fw is
bepaald dat de retentor zijn voorrang behoudt, ondanks het eindigen van de feitelijke macht omdat de curator de
teruggehouden zaak opeist. Blijkens artikel 60 lid 2 Fw bestaat deze voorrang indien de zaak wordt opgeëist en verkocht
door de curator.[47] Indien de curator wel opeist, maar de hypotheekhouder ex artikel 57 lid 1 Fw verkoopt, is daarmee naar
de letter van de wet niet voldaan aan de vereisten voor voorrang voor de retentor. Onzes inziens is op grond van de
letterlijke wettekst en de parlementaire geschiedenis bepleitbaar dat in dat geval de volledige opbrengst kan worden
aangewend ter delging van de vordering van de hypotheekhouder en retentor en curator beiden buiten spel staan. Wij
betwijfelen of de wetgever bij de redactie van artikel 60 lid 2 Fw rekening heeft gehouden met de situatie dat een
hypotheekhouder verkoopt.

Naast opeising kan de curator ook voor lossing kiezen, waarbij de curator de vordering van de retentor voldoet. In de
praktijk zal hiervan niet snel sprake zijn, omdat het in de meeste gevallen in het belang van de boedel zal zijn om de zaak
op te eisen in plaats van te kiezen voor lossing. Wanneer het te gelde maken van de teruggehouden zaak om bepaalde
redenen niet gewenst is (bijvoorbeeld bij een grote onderwaarde van een teruggehouden onroerende zaak en het
vooruitzicht op een aantrekkende markt), kan lossing de meest aangewezen weg zijn.[48]

De retentor kan de curator een redelijke termijn stellen om diens bevoegdheid uit artikel 60 lid 2 Fw uit te oefenen en tot
lossing dan wel opeising en verkoop van de zaak over te gaan. De termijnstelling is vormvrij. Aangenomen wordt dat de
verkoop (en levering) voltooid moet zijn binnen die termijn.[49] De termijn kan op verzoek van de curator worden verlengd
door de rechter-commissaris. Als de curator de zaak niet binnen de door de retentor gestelde redelijke termijn verkocht
heeft, dan kan de retentor de zaak verkopen met overeenkomstige toepassing van de bepalingen betreffende parate
executie. Het belangrijkste gevolg van de uitoefening van de parate executiebevoegdheid is dat de retentor buiten de
omslag van de algemene faillissementskosten blijft. Bovendien wordt de retentor in artikel 60 Fw de mogelijkheid gegeven
om tot executie te komen, zelfs indien hij die bevoegdheid buiten faillissement (nog) niet had.

Lid 4 van artikel 60 Fw biedt een bijzondere regeling indien de teruggehouden zaak onroerend is. Bij executie door de
retentor (op grond van artikel 60 lid 3 Fw) dient de retentor binnen 14 dagen na afloop van de door hem aan de curator
gestelde termijn de curator bij exploot de executie aan te zeggen. Doet hij dit niet (tijdig) dan verliest hij zijn recht van parate
executie weer. Het exploot moet in de openbare registers worden ingeschreven.

6. De retentor, curator en zekerheidsgerechtigde

Wanneer sprake is van een botsing van een ingeroepen retentierecht en een recht van hypotheek, waarbij de schuldenaar
(eigenaar) failleert, ontstaat een weinig gelukkige driehoeksverhouding. Wij schetsen eerst de wettelijke uitgangspunten
waarmee de deelnemers van de driehoeksverhouding te maken krijgen om daarna verschillende dilemma’s te bespreken
die in hun onderlinge verhouding kunnen ontstaan.

6.1 De hypotheekhouder

De hypotheekhouder is op grond van artikel 57 Fw separatist in het faillissement. Dit betekent dat een hypotheekhouder zijn
rechten kan uitoefenen, alsof er geen faillissement is. Concreet houdt dit in dat een hypotheekhouder ondanks het
faillissement de onroerende zaak kan executeren en zich kan verhalen op de opbrengst, zonder dat hij daarvan iets hoeft af
te dragen aan de curator. Een hypotheekhouder heeft aldus een goede positie vergeleken met andere schuldeisers in het
faillissement.

In een situatie dat een hypotheekhouder geconfronteerd wordt met een retentor, is zijn recht van separatisme van minder
waarde. Bij een executieverkoop treedt weliswaar zuivering ex artikel 3:273 BW op, maar die zuivering werkt niet jegens de
retentor: de hypotheekhouder kan de zaak derhalve alleen verkopen met de retentor erbij. Dit heeft vanzelfsprekend een
negatief effect op de te realiseren opbrengst. Mogelijk blijkt het vastgoed zelfs onverkoopbaar.

6.2 De retentor

De retentor heeft, als hij zijn retentierecht kan tegenwerpen aan de hypotheekhouder, bij verhaal voorrang op de
hypotheekhouder. Hij heeft echter niet – van rechtswege – de bevoegdheid om de zaak te executeren en zal daarvoor een
titel moeten halen. Als de schuldenaar failliet gaat zal de retentor geen titel meer kunnen krijgen, anders dan via een
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verificatievergadering, die in de praktijk zelden wordt gehouden.

Verder kan de curator de teruggehouden zaak ex artikel 60 lid 2 Fw opeisen. De retentor behoudt in dat geval zijn voorrang,
maar deelt wel mee in de algemene faillissementskosten, die in de praktijk vaak behoorlijk hoog zijn. In dat geval is het dus
maar zeer de vraag of de retentor iets van zijn vordering voldaan zal zien.

6.3 De curator

De curator heeft de mogelijkheid om de teruggehouden zaak ex artikel 60 lid 2 Fw op te eisen. In de praktijk zal hij er echter
niet in slagen om tot een verkoop te komen, althans niet zonder overleg met/medewerking van de hypotheekhouder.
Immers, de hypotheekhouder kan de zaak als separatist verkopen en zal dit normaliter ook doen na opeising van de zaak
door de curator.

Dilemma 1 – retentor moet meedelen in algemene faillissementskosten

In de praktijk wordt een curator nogal eens geconfronteerd met een negatieve boedel. Dit houdt in dat de boedelkosten
hoger zijn dan het gerealiseerde boedelactief.

Dit is een probleem voor de retentor; als de curator de zaak opeist ex artikel 60 lid 2 Fw, is hij weliswaar de schuldeiser met
de hoogste voorrang op de opbrengst van de teruggehouden zaak, maar hij heeft daar alleen iets aan als de curator in
totaal genoeg actief realiseert om alle boedelschuldeisers te voldoen. De opbrengst gaat immers door de boedel en op
grond van artikel 182 Fw moeten eerst alle boedelschuldeisers zijn voldaan, voordat uitkering aan pre-
faillissementsschuldeisers plaats kan vinden.

Om hieraan te ontkomen probeert een retentor in de praktijk wel om afspraken te maken met de hypotheekhouder. Een
dergelijke afspraak komt erop neer dat de retentor afstand doet van zijn retentierecht, de hypotheekhouder vervolgens
gebruikmaakt van zijn recht van separatisme en op grond van de afspraak met de retentor de opbrengst (deels) aanwendt
om de retentor te voldoen. Er zou in dat geval geen afdracht hoeven plaats te vinden aan de boedel. Voor de
hypotheekhouder is een dergelijke afspraak voordelig indien het bedrag dat met de retentor wordt afgesproken, lager is dan
het deel van de opbrengst dat de hypotheekhouder aan de curator zou hebben moeten afdragen. Voor de retentor is het
voordeel uiteraard dat hij niet meedeelt in de algemene faillissementskosten.

Steneker en Heilbron zijn van mening dat een dergelijke afspraak niet toelaatbaar is, omdat de afspraak in strijd zou zijn
met het fixatiebeginsel.[50] Wij vinden daarvoor echter geen directe aanwijzing in het Dutch Air/DeBary-arrest,[51] waarop zij
zich beroepen. In die kwestie bepaalde de Hoge Raad dat:

“Uit het stelsel van de Faillissementswet volgt dat ook schuldeisers voor wier voorrecht de rechten uit de
zekerheidsoverdracht moeten wijken, zich dienen te wenden tot de curator, en dat deze gehouden is van de
zekerheidseigenaar afdracht te verlangen van een zodanig gedeelte van de opbrengst van de tot zekerheid overgedragen
zaken, als nodig is voor de voldoening van vorderingen voor welke de rechten uit de zekerheidsoverdracht moeten
wijken.” [52]

Het ging in deze zaak echter om een andere vraag, namelijk of een bevoorrechte schuldeiser zich rechtstreeks kon wenden
tot een zekerheidseigenaar voor betaling van de vordering op de failliete schuldenaar of dat de curator de rechten van die
schuldeiser moet uitoefenen. Bij een een-tweetje tussen de retentor en de hypotheekhouder speelt iets heel anders. De
retentor krijgt geen betaling van zijn vordering op de failliete schuldenaar, maar verkrijgt betaling op grond van zijn
overeenkomst met de hypotheekhouder. De betaling is de tegenprestatie voor het doen van afstand van zijn retentierecht.
Het systeem van de Faillissementswet verhindert volgens de Hoge Raad in Dutch Air/De Bary dat een schuldeiser van een
failliet op een andere wijze dan via verificatie zijn vordering op de failliet voldaan kan krijgen. Hieruit volgt volgens ons
echter niet dat het stelsel van de Faillissementswet of het fixatiebeginsel het recht beperkt om afstand te doen van een
retentierecht.[53] Dat de retentor hierdoor feitelijk gezien in een betere positie komt dan waarin hij zou hebben verkeerd
indien de afspraak niet zou zijn gemaakt, doet aan die conclusie niet af.

Steneker wijst er verder op dat een een-tweetje tussen de retentor en hypotheekhouder in strijd is met de redelijkheid en
billijkheid die zij in acht moeten nemen tegenover andere schuldeisers.[54] Wij betwijfelen of dat juist is. Naar ons idee
benadeelt een een-tweetje, vergeleken met de situatie dat een dergelijke afspraak niet gemaakt is (én de curator de
teruggehouden zaak zou opeisen), slechts de boedelschuldeisers. De vraag is of en in hoeverre de retentor en
hypotheekhouder zich als pre-faillissementsschuldeisers redelijk en billijk zouden moeten gedragen ten opzichte van
boedelschuldeisers. In de arresten Loeffen/BMHI[55] en Loeffen/BMH II,[56] waarnaar Steneker verwijst, gaat het in elk geval
om gedragingen ten opzichte van andere pre-faillissementsschuldeisers. Om die reden bieden die arresten naar onze
mening geen grond om aan te nemen dat een een-tweetje tussen de retentor en hypotheekhouder, waardoor immers
slechts de boedelschuldeisers worden benadeeld, in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Mogelijk dat de
boedelschuldeisers, waaronder de curator (pro se) zelf, zouden kunnen stellen dat een een-tweetje onrechtmatig is jegens
hen omdat een dergelijke afspraak in strijd is hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
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betamelijk is (artikel 6:162 BW). Wat ons betreft is een dergelijke stelling weinig kansrijk omdat voor die boedelschuldeisers
ook geen paritas creditorum geldt zoals die wel geldt voor pre-faillissementsschuldeisers en zij door het een-tweetje een
voordeel ontnomen wordt waarop zij geen recht hebben. Wij kennen in elk geval geen voorbeelden waarbij een dergelijke
vordering is toegewezen.

Een een-tweetje tussen de retentor en de hypotheekhouder lijkt op het eerste gezicht niet meer mogelijk nadat de curator
van zijn opeisingsbevoegdheid ex artikel 60 lid 2 Fw gebruikmaakt. Naar ons idee eindigt het retentierecht onmiddellijk op
het moment dat de curator van deze bevoegdheid gebruikmaakt, ook al is de zaak nog niet feitelijk gezien teruggegeven
aan de curator.[57] Omdat het retentierecht onmiddellijk is geëindigd en de curator vanaf dan opkomt voor de belangen van
de retentor, is het niet meer mogelijk voor de gewezen retentor om jegens de hypotheekhouder afstand te doen van zijn
retentierecht nu hij dat niet meer heeft. De vraag is of de retentor wel afstand zou kunnen doen van de vordering waarvoor
het retentierecht werd uitgeoefend in het licht van de in artikel 57 lid 3 Fw aan de curator toegedeelde rol van
belangenbehartiger. Naar onze mening behoudt de retentor de bevoegdheid om afstand te doen van zijn vordering. Indien
een pandgever bevoegd blijft om afstand te doen van een verpande vordering,[58] zien wij niet in waarom een retentor geen
afstand zou kunnen doen van zijn vordering na opeising door de curator. In dat geval is een variant op het een-tweetje ook
mogelijk na opeising door de curator.

Dilemma 2 – curator stelt hypotheekhouder artikel 58 lid 1 Fw termijn voordat de curator de
teruggehouden zaak ex artikel 60 lid 2 Fw opeist

In artikel 58 lid 1 Fw wordt de curator de mogelijkheid gegeven om een talmende separatist die de verdere afwikkeling van
het faillissement belemmert, omdat de separatist niet over gaat tot executie, een termijn te stellen om alsnog tot executie
over te gaan. Voltooit de separatist de executie niet binnen de gestelde termijn, dan kan de curator de zaak zelf verkopen.
De separatist behoudt zijn voorrang op de verkoopopbrengst, maar deelt mee in de algemene faillissementskosten. Door
deze actie zou de curator de algemene faillissementskosten kunnen voldoen uit de gehele verkoopopbrengst, in plaats van
slechts uit het deel van de opbrengst waarop de retentor voorrang geniet (ervan uitgaand dat het retentierecht eerst is
doorbroken ex artikel 60 lid 2 Fw).

Wij kennen gevallen waarin de curator een artikel 58 lid 1 Fw termijn stelt aan de hypotheekhouder, nog voordat de curator
de teruggehouden zaak ex artikel 60 lid 2 Fw had opgeëist bij de retentor. Dit maakt het voor de hypotheekhouder uiteraard
lastig om binnen de termijn tot executie te komen omdat de retentor de zaak nog terughoudt. De jure is het voor de
hypotheekhouder mogelijk om te veilen, maar de zuiverende werking ex artikel 3:273 BW werkt niet ten aanzien van een
retentierecht. Een veilingkoper koopt de zaak derhalve met de retentor erbij. Voor zover er in die situatie al een koper te
vinden is, zal de opbrengst uiteraard lager zijn.

Wij zijn van mening dat een curator die een artikel 58 lid 1 Fw termijn stelt zonder de teruggehouden zaak op te eisen ex
artikel 60 lid 2 Fw, in beginsel misbruik maakt van zijn bevoegdheid. Immers, door de zaak niet op te eisen verhindert de
curator praktisch de executie van de zaak, terwijl hij anderzijds de hypotheekhouder een termijn stelt om tot die executie
over te gaan. Dit met het kennelijke doel om de zaak ex artikel 58 Fw zelf te kunnen verkopen en aldus de hypotheekhouder
te laten meedelen in de algemene faillissementskosten. Wij zien hier een parallel met de jurisprudentie[59] waarin is bepaald
dat een curator misbruik kan maken van zijn bevoegdheid in artikel 58 Fw. Een hypotheekhouder die geconfronteerd wordt
met een curator die een artikel 58 lid 1 Fw termijn stelt voordat hij de teruggehouden zaak heeft opgeëist ex artikel 60 lid 2
Fw, zal zich naar onze mening moeten wenden tot de rechter-commissaris. Hij kan de rechter-commissaris vragen om de
termijn ex artikel 58 lid 1 Fw te verlengen, maar onzes inziens kan hij ook een bevel vragen om de gegeven termijnstelling
in te trekken en/of om de teruggehouden zaak op te eisen ex artikel 60 lid 2 Fw. Wij zien hiertoe ruimte in artikel 69 Fw.

Met Faber zijn wij overigens van mening dat een onredelijke termijnstelling ex artikel 58 Fw nooit tot gevolg zou moeten
hebben dat een hypotheekhouder zijn recht van separatisme verliest.[60] In de praktijk verdient het echter aanbeveling voor
een hypotheekhouder om toch in actie te komen voordat de (onredelijke) termijn is verstreken en de curator zelf aan het
verkopen slaat. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

Een alternatieve route voor de hypotheekhouder die geconfronteerd wordt met een niet-opeisende, maar wel
termijnstellende, curator, is het bij dilemma 1 besproken een-tweetje met de retentor.

Dilemma 3a – de hypotheekhouder is van mening dat de retentor zijn retentierecht niet kan inroepen
tegen de hypotheekhouder omdat de hypotheekhouder als ouder gerechtigde is beschermd

In de situatie dat vaststaat dat er sprake is van een retentierecht, maar de hypotheekhouder en retentor van mening
verschillen wie hoogst gerangschikt is, zal de curator waarschijnlijk gebruikmaken van zijn bevoegdheid om de
teruggehouden zaak op te eisen. Nadat de retentor de zaak heeft teruggegeven aan de curator, kan de hypotheekhouder
vrij van het retentierecht executeren. Echter, omdat de hypotheekhouder de retentor niet als hoger gerangschikt erkent, zal
hij niet (vrijwillig) overgaan tot afdracht van een gedeelte van de opbrengst aan de curator.
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In de door ons geschetste situatie, waarin de hypotheekhouder de retentor niet erkent als hoger gerangschikt, zal de curator
een rangregeling moeten verzoeken ex artikel 57 lid 4 Fw. De rangregeling wordt verzocht aan de voorzieningenrechter van
de rechtbank waarvan de rechter-commissaris lid is en de procedure verloopt zoals geregeld in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.

De opening van een rangregeling moet bij verzoekschrift worden gevraagd.[61] De verdeling vindt plaats ten overstaan van
de rechter-commissaris in het faillissement.[62] Vervolgens ontstaat een soort miniverificatievergadering. Artikel 482 lid 1 Rv
bepaalt immers dat de griffier onverwijld aan de belanghebbenden bij gewone brief mededeling doet van de benoeming van
de rechter-commissaris, met vermelding van de termijn waarbinnen de aanmelding van de vorderingen moet plaatsvinden.
Bij de aanmelding moeten bewijsstukken worden overgelegd en moet de rang worden opgegeven waarop aanspraak wordt
gemaakt.[63] Op grond daarvan maakt de rechter-commissaris een ‘staat van verdeling’ – dus een uitdelingslijst – op,
waarvan het ontwerp ter griffie wordt gedeponeerd.[64] Schuldeisers kunnen tegenspraak voeren tegen de ontwerp-staat.
Ten overstaan van de rechter-commissaris kan bekeken worden of een regeling bereikt kan worden. Indien geen
overeenstemming bereikt wordt, moet een renvooiprocedure worden gevoerd (artikel 486 Rv).

Buiten faillissement kan een retentor overigens slechts vragen om een rangregeling als hij ook – onder zichzelf – beslag
heeft gelegd. Dit volgt uit artikel 480 en 481 Rv. Binnen faillissement geldt die eis niet, nu het voor een retentor niet langer
mogelijk is om beslag te leggen, terwijl hij op grond van artikel 60 lid 2 Fw wel gedwongen kan worden om de
teruggehouden zaak terug te geven.

Tijdens het faillissement is het in bovenstaande rangregeling telkens de curator die de belangen van de retentor moet
behartigen. Bij het behartigen door de curator van de belangen van de retentor kan sprake zijn van een tegenstrijdig belang
indien de curator de vordering van de retentor zou betwisten. Op het moment van de executie zal immers veelal nog geen
verificatievergadering hebben plaatsgevonden. Wij achten dat tegenstrijdig belang hier niet problematisch, omdat niet
zozeer in geschil is dát de retentor een vordering heeft, maar slechts of deze vordering hoger gerangschikt is dan de
vordering van de hypotheekhouder. Bij dilemma 3b is deze tegenstrijdigheid evidenter en meer problematisch, reden om er
meer aandacht aan te besteden.

Dilemma 3b – de hypotheekhouder is van mening dat de retentor geen rechtsgeldig retentierecht heeft
omdat de retentor geen vordering heeft

De retentor heeft vanzelfsprekend alleen een rechtsgeldig retentierecht als hij ook een vordering heeft op de schuldenaar.
Vaak zal er over die vordering weinig discussie bestaan, maar wij kennen voorbeelden uit de praktijk waarbij over die
vordering wel discussie mogelijk is, terwijl de (pretense) retentor feitelijk een retentierecht uitoefent; hij heeft de feitelijke
macht over de teruggehouden zaak en weigert deze af te geven aan de hypotheekhouder. Een dergelijke situatie is buiten
het faillissement van de schuldenaar al complex, maar deze wordt nog ingewikkelder als de schuldenaar failleert, omdat
zich in dat geval ook een curator met de kwestie zal gaan bemoeien.

Aangenomen mag worden dat het een curator vrijstaat om (primair) het retentierecht of de vordering te betwisten en
tegelijkertijd (maar subsidiair) de teruggehouden zaak ex artikel 60 lid 2 Fw op te eisen.[65] De retentor zal de
teruggehouden zaak dan moeten teruggeven aan de curator. Als de curator – net als de hypotheekhouder – twijfelt aan de
juistheid van de vordering van de retentor, bevindt de curator zich in een niet te benijden positie.

Op grond van artikel 57 lid 3 Fw behartigt de curator bij de verdeling van de opbrengst (mede) de belangen van de
bevoorrechte schuldeisers die in rang boven de hypotheekhouder gaan.

In faillissement kan de vordering van de retentor slechts worden getoetst via een verificatievergadering.[66] Deze
vergadering vindt alleen plaats indien er ook voldoende actief wordt gerealiseerd om naast alle boedelschulden, ook
uitkering te doen aan de pre-faillissementsschuldeisers. In de praktijk vindt slechts bij een klein gedeelte van de
faillissementen een verificatievergadering plaats.

Bovendien heeft de curator mogelijk een eigen belang om de vordering van de retentor te erkennen; het deel van de
verkoopopbrengst waarop de retentor voorrang kan inroepen boven de hypotheekhouder, gaat immers door de boedel en
wordt pas na omslag van de algemene faillissementskosten aan de retentor uitbetaald. Als er sprake is van een negatieve
boedel, kan dit een incentive zijn voor de curator om de vordering van de retentor niet al te kritisch te benaderen. Wij zijn
overigens van mening dat dit geen rechtmatig incentive zou moeten zijn. Het gaat er immers om dat eenieder krijgt waarop
hij recht heeft, niet dat de curator een zo groot mogelijke kans heeft dat er voldoende actief is om zijn salaris te voldoen.

De curator bevindt zich, nadat hij de teruggehouden zaak heeft opgeëist, dus in een lastige positie, omdat hij enerzijds de
belangen van de retentor moet behartigen, waarbij zijn eigen belang ook een rol kan spelen. Anderzijds zal de vordering
van de retentor niet altijd boven alle twijfel verheven zijn. Wat nu als een curator twijfels heeft bij het bestaan van de
vordering van de retentor?

De eerste mogelijke oplossing is dat de curator, ondanks dat nog niet bekend is of er voldoende actief is om tot uitkering
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over te gaan, zelf om een verificatievergadering vraagt. Alternatief is dat de onroerende zaak wordt verkocht, een deel van
de opbrengst gelijk aan de pretense vorderring van de retentor in overleg met de hypotheekhouder wordt geparkeerd en de
verificatievergadering plaatsvindt zodra de afwikkeling van het faillissement daarom vraagt. Het is echter mogelijk dat een
verificatievergadering daarvoor strikt genomen niet nodig is.

Wij zijn van mening dat ook de hypotheekhouder de mogelijkheid zou moeten hebben om te vragen om een
verificatievergadering. Wij zien hiervoor in de wet geen belemmeringen. Als de rechter-commissaris een dergelijk verzoek
afwijst, en geen verificatievergadering uitschrijft, is dat wat ons betreft een beschikking waartegen de mogelijkheid van
beroep ex artikel 67 Fw openstaat.[67]

Tijdens een verificatievergadering kan zowel de curator, die twijfelt aan de vordering van de retentor, als ook de
hypotheekhouder, de vordering van de retentor betwisten. Indien de retentor volhardt, leidt dit tot een renvooiprocedure. Het
nadeel van deze route is dat een dergelijke renvooiprocedure langere tijd in beslag kan nemen.

Indien er geen verificatievergadering plaatsvindt ter vaststelling van de vordering van de retentor (eventueel gevolgd door
renvooiprocedures bij betwisting door de hypotheekhouder en/of de curator), dan zal de omvang van de vordering van de
retentor moeten worden vastgesteld middels een rangregeling ex artikel 57 lid 4 Fw. Daarbij worden de belangen van de
retentor behartigd door de curator, hetgeen – zoals hiervoor gemeld – niet ideaal is indien de curator met de
hypotheekhouder van mening is dat de vordering van de retentor lager is dan door deze gepretendeerd.

Zowel bij dilemma 3a als bij dilemma 3b heeft de hypotheekhouder overigens een lastige bewijspositie als de curator niet
tevens de vordering van de retentor, in rang, betwist. Hoewel in een renvooiprocedure de normale bewijsregels gelden, zal
de curator (in de rangregeling) of de retentor (in de renvooiprocedure na een verificatievergadering) gemakkelijk aan de
stelplicht kunnen voldoen dat een vordering bestaat; in dat geval erkent de vertegenwoordiger van de schuldenaar (de
curator) immers het bestaan van de vordering. Het is vervolgens aan de hypotheekhouder om te stellen en aannemelijk te
maken dat het retentierecht lager in rang is (bij de rangregeling) of dat de vordering van de retentor helemaal niet bestaat
(in de renvooiprocedure na een verificatievergadering).

7. Conclusie

In deze bijdrage hebben wij stil gestaan bij de weinig gelukkige driehoeksverhouding tussen een curator, retentor en
hypotheekhouder. In de praktijk komen wij deze figuur met enige regelmaat tegen en telkens valt op dat de wettelijke
regeling niet voldoet, althans in sommige gevallen niet leidt tot een voor alle betrokkenen redelijke uitkomst. We hebben
enkele dilemma’s geschetst en daarin een handreiking gedaan voor de betrokkenen om binnen de wettelijke systematiek,
toch tot een meer redelijke uitkomst te komen.
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HR 23 juni 1995, NJ 1996/216 (Deen/Van der Drift).

[19]

J.E. Fesevur, Monografieën BW, Voorrechten en retentierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 99, vgl. artikel 3:24 lid 1 BW.

[20]

Artikel 3:292 BW juncto artikel 6:53 BW.

[21]

Indien voldaan is aan de voorwaarden van artikel 3:291 BW.

[22]

Indien voldaan is aan de voorwaarden van artikel 3:291 BW. J.E. Fesevur merkt terecht op dat het hierbij gaat om een uitbreiding van de

verhaalsmogelijkheden (J.E. Fesevur, Monografieën BW, Voorrechten en retentierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 74).

[23]

Vgl. artikel 60 lid 3 en 4 Fw.

[24]

A.I.M. van Mierlo, Asser Serie, Vermogensrecht Algemeen, deel VI Zekerheidsrechten, Deventer: Wolters Kluwer, 2016, nr. 515 en J.E. Fesevur,

Monografieën BW, Voorrechten en retentierecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 74.

[25]

Artikel 479h Rv (roerende zaak) en artikel 502 Rv (onroerende zaak).

[26]

M.A. Heilbron, ‘De positie van de retentor in faillissement’, FIP 5 juli 2013, p. 156, Ingevolge artikel 3:273 BW en artikel 526 Rv vervallen gelegde

beslagen en beperkte rechten bij een executoriale verkoop van een onroerende zaak, maar niet het retentierecht (J.J. van Hees, ‘Ieder het zijne:

verdeling, insolventie en retentierecht’, WPNR 2011/6882, p. 329).

[27]

HR 12 juni 2009, NJ 2010/663 (Heembouw/Fortis). M.A. Heilbron, ‘De positie van de retentor in faillissement’, FIP 5 juli 2013, p. 156. Volgens J.J.

van Hees is het moment van gunning bepalend voor de vraag op nog op de onroerende zaak beslag gelegd kan worden (J.J. van Hees, ‘Ieder het

zijne: verdeling, insolventie en retentierecht’, WPNR 9 april 2011/6882, p. 326) Bij roerende zaken kan in elk geval beslag worden gelegd tot op het
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tijdstip van executoriale verkoop (artikel 457 Rv). Verdedigbaar is dat medebeslag in het algemeen mogelijk is totdat het goed door executie het

vermogen van de schuldenaar heeft verlaten (Gieske, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 480 Rv aant. 4.

[28]

Artikel 480 e.v. Rv.

[29]

Artikel 481 lid 1 Rv.

[30]

Artikel 483 Rv juncto artikel 483f Rv.

[31]

Artikel 484 lid 1 Rv juncto artikel 486 lid 1 Rv.

[32]

Artikelen 3:270 en 3:271 BW juncto artikelen 551 e.v. Rv.

[33]

Parl. Gesch. BW Boek 3, p. 889.

[34]

J.W.A. Biemans, ‘Het faillissement van de derde-rechthebbende’, TvI 2009/15.

[35]

A.J. Verdaas 2017, SDU Commentaar Insolventierecht, 270 Fw artikel 60, C.2.5. Volgens J.W.A. Biemans is onduidelijk wat de positie is van de

retentor in het faillissement van de derde-rechthebbende (J.W.A. Biemans, ‘Het faillissement van de derde-rechthebbende’, TvI 2009/15 (p. 5/19)).

[36]

J.W.A. Biemans, ‘Het faillissement van de derde-rechthebbende’, TvI 2009/15 (p. 11).

[37]

Artikel 6:150 BW.

[38]

Artikel 26 Fw.

[39]

Artikel 196 Fw.

[40]

In gelijke zin M.A. Heilbron in haar kritische noot onder de andersluidende uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle van 16 mei

2011, JOR 2012/263. Voor invoering van artikel 3:292 BW werd de impasse op deze wijze doorbroken. Vgl. ook Rb. Utrecht 17 mei 2005, NJF

2005/278 waarin de retentor door de voorzieningenrechter werd veroordeeld tot afgifte onder de voorwaarde van voldoening van zijn vordering.

[41]

Vgl. Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI, nr 471 en Oudelaar, Vademecum Burgerlijk Procesrecht 2001, p. 38 (waarnaar wordt verwezen door M.A.

Heilbron in haar hiervoor genoemde noot).

[42]

HR 13 november 2015, JOR 2016/24 (Promneftstroy/Yukos Capital c.s.).

[43]

GS Faillissementswet, artikel 60 Fw, aant. 2.2.2.

[44]

In de praktijk baat dit de retentor overigens niet (veel), aangezien de opbrengst van de verkochte zaak door de boedel gaat. Dit betekent dat eerst alle

faillissementskosten (ex artikel 182 Fw) moeten worden betaald voordat uitkering aan de retentor mogelijk is.

[45]

GS Faillissementswet, artikel 60 Fw, aant. 4.2.3.

[46]

GS Faillissementswet, artikel 60 Fw, aant. 4.2.3 en N.E.D. Faber, ‘Retentierecht en artikel 57 lid 3 en 60 Fw’, NbBw 1998, p. 75-76.

[47]

Ook uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever oog heeft gehad voor de situatie waarin de curator verkoopt, of zoals daar wordt gebezigd

“executeert” (Geschiedenis van de Faillissementswet deel 2-III, wijzigingen, Kortmann en Faber, p. 174.

[48]

GS Faillissementswet, artikel 60 Fw, aant. 4.3.4.
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[49]

GS Faillissementswet, artikel 60 Fw, aant. 5.3. Anders M.A. Heilbron, ‘De positie van de retentor in faillissement’, FIP 5 juli 2013, p. 156 die te

verdedigen acht dat gelet op het doel van artikel 60 Fw voor de retentor voldoende is dat hij weet of de curator al dan niet zal opeisen.

[50]

M.A. Heilbron, ‘De positie van de retentor in faillissement’, FIP 5 juli 2013, p. 157; GS Faillissementswet, artikel 60 Fw. aant. 5.2 en A. Steneker, noot

onder JOR 2007/163.

[51]

HR 5 november 1993, NJ 1994/258.

[52]

HR 5 november 1993, NJ 1994/258 r.o. 3.3.

[53]

Bosvelt wijst er in een noot (JOR 2017/51) op dat er bij Dutch Air/De Bary sprake is van een voorrecht, terwijl bij een retentierecht sprake is van een

voorrang om vervolgens tot dezelfde conclusie te komen dat er geen sprake is van strijd met het fixatiebeginsel.

[54]

JOR 2007/163 onder 5.

[55]

HR 8 juli 1987, NJ 1988/104.

[56]

HR 22 maart 1991, NJ 1992/214.

[57]

Hof ’s-Gravenhage 2 augustus 2011, JOR 2012/199.

[58]

HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415 (Neo River).

[59]

HR 16 januari 2015, NJ 2015/58 en HR 6 februari 2015, NJ 2015/294.

[60]

Faber, Verrekening (2005), nr. 428.

[61]

GS Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 480 Rv, aant. 12.

[62]

Artikel 57 lid 4 Fw.

[63]

GS Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 482 Rv, aant. 2.

[64]

GS Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 482 Rv, aant. 2.

[65]

Vgl. Hoge Raad 22 april 2008, JOR 2008/180, m.nt. Dennis Faber, Cantor/Arts betreffende het betwisten van een pandrecht en het gelijktijdig stellen

van een redelijke termijn in de zin van artikel 58 lid 1 Fw.

[66]

In HR 8 november 1991, NJ 1992/174 (Nimox/Van den End) oordeelt de Hoge Raad in r.o. 3.3.5 dat het stelsel van de Faillissementswet niet

meebrengt dat over de verificatie van schuldvorderingen niet anders kan worden beslist dan in een renvooiprocedure. Dit betekent wat ons betreft

echter niet dat er naast de verificatievergadering allerlei andere mogelijkheden zijn om duidelijkheid te krijgen over een vordering op een failliete

schuldenaar. Slechts in uitzonderingsgevallen, zoals in Nimox/Van den End, kan over de status van een vordering worden beslist anders dan via de

verificatievergadering.

[67]

Zie ook Rb. Rotterdam 22 oktober 1991, NJ 1992/722.
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