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ProgrammaProgramma

�� VerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkheden

�� Tot Tot zekerheidzekerheid waarvanwaarvan

�� VasteVaste--, , KredietKrediet-- en en BankhypotheekBankhypotheek

�� SubrogatieSubrogatie en en RegresRegres

�� ProblemenProblemen bijbij uitwinninguitwinning

�� GevolgenGevolgen overdracht/overgangoverdracht/overgang vorderingenvorderingen

�� AndereAndere zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde

�� SecuritisatieSecuritisatie



VerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkheden
�� Full recourseFull recourse::

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

vermogenvermogen tenzijtenzij uituit de wet of de wet of uituit overeenkomstovereenkomst ietsiets

andersanders voortvloeitvoortvloeit

(art. 3:276 BW) (art. 3:276 BW) 

�� PariPari passupassu::

�� IedereIedere crediteurcrediteur heeftheeft bijbij executieexecutie dezelfdedezelfde rechtenrechten ten ten 

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

overeenkomstovereenkomst andersanders voortvloeitvoortvloeit

(art. 3: 277 BW)(art. 3: 277 BW)



BeperkingenBeperkingen en en uitbreidingenuitbreidingen
�� Limited recourseLimited recourse::

�� ContractueleContractuele afspraakafspraak tussentussen crediteurcrediteur en en debiteurdebiteur datdat

crediteurcrediteur zichzich slechtsslechts kankan verhalenverhalen op op deeldeel vermogenvermogen

debiteurdebiteur

�� SubordinationSubordination: : 

�� ContractueleContractuele afspraakafspraak tussentussen crediteurcrediteur en en debiteurdebiteur op op 

basis basis waarvanwaarvan crediteurcrediteur erer meemee instemtinstemt datdat zijnzijn

vorderingvordering op op debiteurdebiteur wordtwordt achtergesteldachtergesteld bijbij andereandere

vorderingenvorderingen op de op de debiteurdebiteur, vb. HR 18 , vb. HR 18 oktoberoktober 2002, 2002, 

JOR 2002, 234 (JOR 2002, 234 (uitleguitleg achterstellingachterstelling volgensvolgens HaviltexHaviltex

criteriumcriterium))



DoelDoel zekerheidsrechtenzekerheidsrechten

�� VerbeteringVerbetering positiepositie van van crediteurcrediteur indienindien debiteurdebiteur zijnzijn

verplichtingenverplichtingen nietniet nakomtnakomt

�� ZowelZowel buitenbuiten alsals in in faillissementfaillissement debiteurdebiteur

�� Op Op activaactiva van van debiteurdebiteur of op (of op (activaactiva van) van) eeneen derdederde

�� VoorVoor zoverzover het het zakelijkezakelijke zekerhedenzekerheden betreftbetreft: met de : met de 

bedoelingbedoeling omom met met voorrangvoorrang bovenboven andereandere crediteurencrediteuren

betaaldbetaald tete wordenworden



Tot Tot zekerheidzekerheid waarvanwaarvan
�� UitsluitendUitsluitend tot tot zekerheidzekerheid voorvoor de de vorderingvordering tot tot 

voldoeningvoldoening van van eeneen geldsomgeldsom (art. 3:227 lid 1 BW)(art. 3:227 lid 1 BW)

�� ZowelZowel voorvoor eeneen bestaandebestaande vorderingvordering of of eeneen toekomstigetoekomstige

vorderingvordering, , vorderingvordering moetmoet bepaalbaarbepaalbaar zijnzijn (art. 3:231 (art. 3:231 

BW)BW)

�� UitlegUitleg gaatgaat met met behulpbehulp van van HaviltexHaviltex criteriumcriterium: HR 20 : HR 20 

septemberseptember 2002, NJ 2002, 610 (ING / Muller q.q.)2002, NJ 2002, 610 (ING / Muller q.q.)



ING/Muller q.q. (I)ING/Muller q.q. (I)
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ING/Muller ING/Muller q.qq.q. (II). (II)



ING/Muller ING/Muller q.qq.q. (III). (III)
�� dekt dat ook krediet verleend door ING aan Group?;dekt dat ook krediet verleend door ING aan Group?;

�� in in casucasu: ja want Networks was hoofdelijk aansprakelijk : ja want Networks was hoofdelijk aansprakelijk 

voor schulden Group  en  Group had zekerheid gegeven voor schulden Group  en  Group had zekerheid gegeven 

voor schulden Networks (Hoge Raad, voor schulden Networks (Hoge Raad, RovRov 4.5.1 en 4.5.1 en 

4.5.2)4.5.2)

�� financiering van een tweetal zustervennootschappen financiering van een tweetal zustervennootschappen 

Group en Networks. De vorderingen tot zekerheid Group en Networks. De vorderingen tot zekerheid 

waarvan het pandrecht was gevestigd  werden aldus waarvan het pandrecht was gevestigd  werden aldus 

omschreven (Conclusie AG omschreven (Conclusie AG LangemeijerLangemeijer onder 1.1.4):onder 1.1.4):

““tot meerdere zekerheid voor de betaling of de teruggave van al tot meerdere zekerheid voor de betaling of de teruggave van al 

hetgeen de besloten vennootschap (..) Networks (hetgeen de besloten vennootschap (..) Networks (……) aan de ) aan de 

bank nu of te eniger tijd schuldig mocht zijn of worden uit welkbank nu of te eniger tijd schuldig mocht zijn of worden uit welke e 

hoofde dan ookhoofde dan ook””..



LeveringsverplichtingLeveringsverplichting??
�� economischeeconomische overdrachtoverdracht van van eeneen goedgoed, met , met uitgesteldeuitgestelde

leveringlevering

�� probleemprobleem: : economischeeconomische eigendomeigendom is is uitsluitenduitsluitend eeneen

concurrenteconcurrente vorderingvordering in het in het faillissementfaillissement van de van de faillietfailliet

�� dusdus securerensecureren met met pandpand-- en/of  en/of  hypotheekrechthypotheekrecht

�� indirektindirekt, want tot , want tot zekerheidzekerheid voorvoor de de verplichtingverplichting tot tot 

nakomingnakoming van van eeneen leveringsverplichtingleveringsverplichting wordtwordt eeneen

boetebepalingboetebepaling opgenomenopgenomen, tot , tot zekerheidzekerheid voorvoor de de betalingbetaling

van de van de boeteboete wordtwordt het het pandrechtpandrecht en/of en/of hypotheekrechthypotheekrecht

gevestigdgevestigd



Tot Tot zekerheidzekerheid waarvanwaarvan, , 
voorbeeldenvoorbeelden

�� VasteVaste hypotheekhypotheek

�� KrediethypotheekKrediethypotheek

�� BankhypotheekBankhypotheek



VasteVaste hypotheekhypotheek
strektstrekt tot tot zekerheidzekerheid voorvoor vastevaste bestaandebestaande

vorderingvordering::

““De De schuldenaarschuldenaar verklaartverklaart tot tot meerderemeerdere zekerheidzekerheid

voorvoor de de betalingbetaling van van eeneen bedragbedrag, , grootgroot Euro Euro 
100.000100.000 aanaan de de schuldeiserschuldeiser eeneen rechtrecht van van 

hypotheekhypotheek tete verlenenverlenen””



KrediethypotheekKrediethypotheek
strektstrekt tot tot zekerheidzekerheid voorvoor ((toekomstigetoekomstige) ) vorderingenvorderingen uituit

hoofdehoofde bestaandebestaande rechtsverhoudingrechtsverhouding::

““De De schuldenaarschuldenaar verklaartverklaart tot tot meerderemeerdere zekerheidzekerheid voorvoor

de de betalingbetaling van al van al hetgeenhetgeen de de schuldeiserschuldeiser tete vorderenvorderen

heeftheeft of of mochtmocht hebbenhebben uituit hoofdehoofde van het van het tussentussen

schuldeiserschuldeiser en en schuldenaarschuldenaar bestaandebestaande rekeningrekening--courant courant 

kredietkrediet, , grootgroot Euro 100.000 Euro 100.000 aanaan de de schuldeiserschuldeiser eeneen rechtrecht

van van eersteeerste hypotheekhypotheek tete verlenenverlenen””



BankhypotheekBankhypotheek

strektstrekt tot tot zekerheidzekerheid voorvoor ((toekomstigetoekomstige) ) vorderingenvorderingen uituit

bestaandebestaande en en toekomstigetoekomstige rechtsverhoudingenrechtsverhoudingen::

““De De schuldenaarschuldenaar verklaartverklaart tot tot meerderemeerdere zekerheidzekerheid voorvoor

de de betalingbetaling van al van al hetgeenhetgeen de de schuldeiserschuldeiser nu of  nu of  tete enigereniger

tijdtijd van van schuldenaarschuldenaar tete vorderenvorderen heeftheeft of of mochtmocht hebbenhebben

uituit hoofdehoofde van door van door schuldeiserschuldeiser verstrekteverstrekte of of tete

verstrekkenverstrekken geldleningengeldleningen, al , al dandan nietniet in in rekeningrekening courant, courant, 

of of uituit welkewelke andereandere hoofdehoofde dandan ookook, , aanaan schuldeiserschuldeiser eeneen

rechtrecht van van eersteeerste hypotheekhypotheek tete verlenenverlenen””



RechtsgeldigRechtsgeldig??

�� HR 30 HR 30 januarijanuari 1953, NJ 1965, 578 1953, NJ 1965, 578 DoyerDoyer en en KalffKalff / / 

BoumanBouman, , jaja, , voorvoor eigendomsoverdrachteigendomsoverdracht tot tot zekerheidzekerheid

�� Parl. Parl. GeschGesch. NBW: . NBW: handhavinghandhaving van van bestaandebestaande leerleer

�� HR 6 HR 6 junijuni 2000, NJ 2000, 534  2000, NJ 2000, 534  NedshipNedship / / OderkerkOderkerk q.q. q.q. 

voorvoor recenterecente bevestigingbevestiging naarnaar aanleidingaanleiding van van vraagvraag

over over bankhypotheekbankhypotheek op op binnenschepenbinnenschepen::

““Aldus Aldus wordtwordt ookook voorvoor zoverzover het het binnenschepenbinnenschepen betreftbetreft

rechtrecht gedaangedaan aanaan de de betekenisbetekenis van de (van de (kredietkrediet en) en) 

bankhypotheekbankhypotheek alsals onmisbaaronmisbaar financieringsinstrumentfinancieringsinstrument..””



OmvangOmvang
zekerheidsrechtzekerheidsrecht

�� zekerheidsrechtzekerheidsrecht ontstaatontstaat op moment van op moment van vestigingvestiging, , ookook al al 

betreftbetreft het het eeneen toekomstigetoekomstige vorderingvordering tot tot zekerheidzekerheid

waarvanwaarvan het het gevestigdgevestigd wordtwordt, , vglvgl. HR 16 . HR 16 junijuni 2000, NJ 2000, NJ 

2000, 733 2000, 733 DerksenDerksen / / RabobankRabobank bevestigingbevestiging van arrest van arrest 

MB/MB/RotterdamseRotterdamse Bank (25 Bank (25 februarifebruari 1955, NJ 1955, 711)1955, NJ 1955, 711)

�� dusdus: : zowelzowel ten ten tijdetijde van de van de vestigingvestiging van van zekerheidsrechtzekerheidsrecht

bestaandebestaande alsals allealle toekomstigetoekomstige vorderingenvorderingen vallenvallen erondereronder



GevolgenGevolgen beslagbeslag ten ten lastelaste vanvan
�� HR 25 HR 25 februarifebruari 1955, NJ 1955, 711 MD / 1955, NJ 1955, 711 MD / RotterdamseRotterdamse

Bank: Bank: krediethypotheekkrediethypotheek kankan wordenworden tegengeworpentegengeworpen

aanaan eeneen nana de datum van de datum van inschrijvinginschrijving van de van de 

hypotheekhypotheek gelegdgelegd maritaalmaritaal beslagbeslag, , ookook indienindien de de 

vorderingvordering eersteerst ontstaatontstaat nana de datum van het de datum van het beslagbeslag;;

�� ookook voorvoor bankhypotheekbankhypotheek??

�� grenzengrenzen: : onrechtmatigeonrechtmatige daaddaad en en actioactio paulianapauliana (in en (in en 

buitenbuiten faillissementfaillissement) en ) en beperkingbeperking tot tot vorderingenvorderingen die die 

ontstaanontstaan op basis van ten op basis van ten tijdetijde van van beslagleggingbeslaglegging reeds reeds 

bestaandebestaande rechtsverhoudingenrechtsverhoudingen



GevolgenGevolgen faillissementfaillissement (I)(I)
�� HR 4 HR 4 novembernovember 1994, NJ 1995, 627:  NCM/1994, NJ 1995, 627:  NCM/KnottenbeltKnottenbelt

�� EenEen zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde namnam tijdenstijdens het het faillissementfaillissement
concurrenteconcurrente vorderingenvorderingen over van over van eeneen leverancierleverancier, , wildewilde
dezedeze vervolgensvervolgens onderonder de de bankhypotheekbankhypotheek verhalenverhalen. De . De 
HogeHoge RaadRaad oordeeldeoordeelde datdat de de zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde
uitsluitenduitsluitend verhaalverhaal kankan uitoefenenuitoefenen voorvoor bijbij de de aanvangaanvang
van de van de aanaan het het faillissementfaillissement voorafgaandevoorafgaande surseancesurseance van van 
betalingbetaling, in het , in het vermogenvermogen van de van de zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde
aanwezigeaanwezige vorderingenvorderingen..

�� nana faillissementsdatumfaillissementsdatum onstaneonstane vorderingenvorderingen kunnenkunnen
uitsluitenduitsluitend wordenworden verhaaldverhaald op de op de zekerhedenzekerheden indienindien dezedeze
voortvloeienvoortvloeien uituit eeneen ten ten tijdetijde van het van het faillissementfaillissement reeds reeds 
met met faillietfailliet bestaandebestaande rechtsverhoudingrechtsverhouding



Regres en SubrogatieRegres en Subrogatie

�� regresregres: : eigeneigen vorderingvordering

�� hoofdelijkehoofdelijke medeschuldenarenmedeschuldenaren: art. 6:10 BW: art. 6:10 BW

�� borgtochtborgtocht: art. 7:850 lid 3 BW: art. 7:850 lid 3 BW

�� subrogatiesubrogatie: in : in vorderingvordering van van anderander

�� hoofdelijkehoofdelijke medeschuldenarenmedeschuldenaren: art. 6:12 BW: art. 6:12 BW

�� gevallengevallen art. 6:150 BWart. 6:150 BW



VoorbeeldVoorbeeld regresregres / / subrogatiesubrogatie (I)(I)
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VoorbeeldVoorbeeld regresregres / / subrogatiesubrogatie (II)(II)



VoorbeeldVoorbeeld regresregres / / subrogatiesubrogatie
(III)(III)
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VoorbeeldVoorbeeld regresregres / / subrogatiesubrogatie
(IV)(IV)
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VoorbeeldVoorbeeld regresregres / / subrogatiesubrogatie
(V)(V)
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VoorbeeldVoorbeeld regresregres / / subrogatiesubrogatie
(VI)(VI)
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VoorbeeldVoorbeeld regresregres / / subrogatiesubrogatie
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Problemen bij uitwinning (I)Problemen bij uitwinning (I)

�� HR 18 april 2003, JOR 2003, 160: Interne draagplichtHR 18 april 2003, JOR 2003, 160: Interne draagplicht

�� Moment van aangaan van de schuld is in beginsel Moment van aangaan van de schuld is in beginsel 

beslissend: als in een concern verhouding bij hoofdelijke beslissend: als in een concern verhouding bij hoofdelijke 

aansprakelijke vennootschappen geen andere afspraak aansprakelijke vennootschappen geen andere afspraak 

wordt gemaakt, is draagplicht in beginsel gelijkwordt gemaakt, is draagplicht in beginsel gelijk

�� DegeneDegene die is die is uitgewonnenuitgewonnen wordtwordt gesubrogeerdgesubrogeerd en en heeftheeft

regresregres



Problemen bij uitwinning (II)Problemen bij uitwinning (II)
�� HR 14 november 2003, JOR 2003, 583: ING  heeft HR 14 november 2003, JOR 2003, 583: ING  heeft 

hoofdelijke aansprakelijkheid bedongen van hoofdelijke aansprakelijkheid bedongen van 

groepsmaatschappij en is tevens pandhouder van vordering groepsmaatschappij en is tevens pandhouder van vordering 

op die groepsmaatschappijop die groepsmaatschappij

�� oplossing: zorgen dat regresvordering niet voortvloeit uit oplossing: zorgen dat regresvordering niet voortvloeit uit 

dezelfde rechtsverhouding als de verpande vordering om dezelfde rechtsverhouding als de verpande vordering om 

verrekening te voorkomen verrekening te voorkomen 

�� voor het geval dat toch zo is: oplossing achterstelling voor het geval dat toch zo is: oplossing achterstelling 

regresvordering, maarregresvordering, maar

�� verrekenenverrekenen en en achterstellingachterstelling: HR 18 : HR 18 oktoberoktober 2002, JOL 2002, 2002, JOL 2002, 

554, JOR 2002, 23554, JOR 2002, 23

�� oplossing : verpanding regresvordering en/of bij voorbaat oplossing : verpanding regresvordering en/of bij voorbaat 

afstand doen van regresvorderingafstand doen van regresvordering



Problemen bij uitwinning (III)Problemen bij uitwinning (III)

�� maarmaar: : watwat alsals voorvoor koperkoper aandelenaandelen van van dochterdochter die die 

hoofdelijkhoofdelijk aansprakelijkaansprakelijk waswas

�� probleemprobleem: : aandeelaandeel in de in de schuldschuld nietniet geregeldgeregeld

�� oplossingoplossing: : afstandafstand

�� BorgtochtstructuurBorgtochtstructuur, , OverwaardeOverwaarde--arrangementarrangement



Problemen bij uitwinning Problemen bij uitwinning 
(IV)(IV)

A B

Fortis
M

hoofdelijk
elk 2.5

2.5

2.5

2.5



Problemen bij uitwinning (V)Problemen bij uitwinning (V)
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Problemen bij uitwinning (VI)Problemen bij uitwinning (VI)
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Problemen bij uitwinning (VII)Problemen bij uitwinning (VII)
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Problemen bij uitwinning Problemen bij uitwinning 
(VIII)(VIII)

�� gevolgengevolgen zogenaamdezogenaamde OverwaardeOverwaarde--arrangementenarrangementen::

�� RbRb Den Bosch 11 Den Bosch 11 januarijanuari 2001, JOR 2001, 73, 2001, JOR 2001, 73, vernietigdvernietigd

door Hof Den Bosch 19 door Hof Den Bosch 19 novembernovember 2002, JOR 2003, 452002, JOR 2003, 45

�� Hof Adam 4 Hof Adam 4 januarijanuari 2001, JOR 2001, 722001, JOR 2001, 72

�� HR 9 HR 9 julijuli 2004, NJ 2004, 618 2004, NJ 2004, 618 

�� VraagVraag: : werktwerkt datdat welwel nana faillissementfaillissement van  M/A/B?van  M/A/B?

�� OplossingOplossing M/A/B M/A/B moetenmoeten instemmeninstemmen met met borgstellingborgstelling Fortis Fortis 

aanaan LeaseLease



Problemen bij uitwinning (IX)Problemen bij uitwinning (IX)
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OvergangOvergang zekerhedenzekerheden

�� afhankelijkeafhankelijke rechtenrechten (art. 3:7 BW)(art. 3:7 BW)

�� nevenrechtennevenrechten (art. 6:142 BW)(art. 6:142 BW)

�� afhankelijkeafhankelijke rechtenrechten volgenvolgen bijbij

overgangovergang van het van het vorderingsrechtvorderingsrecht het het 

vorderingsrechtvorderingsrecht waaraanwaaraan zeze

verbondenverbonden zijnzijn (art. 3:82 BW)(art. 3:82 BW)



SoortenSoorten zekerheidsrechtenzekerheidsrechten en en 
overgangovergang

�� vastevaste hypotheekhypotheek volgtvolgt vorderingvordering ((cessiecessie, , subrogatiesubrogatie of of 

algemenealgemene titeltitel van van vorderingvordering))

�� krediethypotheekkrediethypotheek volgtvolgt kredietkrediet ((contractsovernemingcontractsoverneming of of 

algemenealgemene titeltitel ))

�� bankhypotheekbankhypotheek volgtvolgt bankrelatiebankrelatie ((bebeëëindigingindiging

bankrelatiebankrelatie))

�� bronbron literatuurliteratuur n.a.vn.a.v. HR 16 . HR 16 septemberseptember 1989, NJ 1989, 1989, NJ 1989, 

10 FGH / De 10 FGH / De OnderdrechtOnderdrecht ((BalkemaBalkema arrest)arrest)



PraktischePraktische problemenproblemen bijbij
overgangovergang

�� bijbij verkoopverkoop van van vorderingvordering zonderzonder contractsovernemingcontractsoverneming of of 

zonderzonder bebeëëindigingindiging bankrelatiebankrelatie wordtwordt eeneen door door eeneen

krediethypotheek/bankhypotheekkrediethypotheek/bankhypotheek gesecureerdegesecureerde vorderingvordering

eeneen ongesecureerdeongesecureerde vorderingvordering

�� toepassingentoepassingen: : securitisatiesecuritisatie, , overnameovername ((deeldeel van van eeneen) ) vastevaste

leninglening, , partipartiëëlele contractsovernemingcontractsoverneming (of (of cessiecessie

gecombineerdgecombineerd met met schuldovernemingschuldoverneming) in ) in verbandverband met met 

overnameovername aandeelaandeel financiering in financiering in syndicaatsleningsyndicaatslening

�� noodoplossingnoodoplossing: : opnieuwopnieuw zekerhedenzekerheden vestigenvestigen, , maarmaar

medewerkingmedewerking debiteurdebiteur vereistvereist



BorgtochtoplossingBorgtochtoplossing

�� houderhouder van van bankzekerheidsrechtenbankzekerheidsrechten geeftgeeft borgtochtborgtocht afaf aanaan

verkrijgerverkrijger van de van de vorderingenvorderingen

ProbleemProbleem: : 

�� kasrondjekasrondje, , borgborg moetmoet eersteerst betalenbetalen alvorensalvorens hijhij

zekerhedenzekerheden kankan uitwinnenuitwinnen

�� en: (en: (geringgering) ) risicorisico van van faillissementfaillissement zekerheidsgeverzekerheidsgever



AlternatiefAlternatief voorvoor oudeoude leer?leer?

�� BalkemaBalkema arrest arrest beslissendebeslissende rechtsoverwegingrechtsoverweging::

�� ““de vraag of de omschrijving van de bestaande en de vraag of de omschrijving van de bestaande en 

toekomstige vorderingen waarvoor een hypotheek tot toekomstige vorderingen waarvoor een hypotheek tot 

zekerheid zal strekken, meebrengt dat de hypotheek zekerheid zal strekken, meebrengt dat de hypotheek ––

in weerwil van de hoofdregel dat zij als afhankelijk recht in weerwil van de hoofdregel dat zij als afhankelijk recht 

mee overgaat met de vordering waaraan zij is mee overgaat met de vordering waaraan zij is 

verbondenverbonden –– uitsluitend en dus ook in geval van cessie uitsluitend en dus ook in geval van cessie 

toekomt aan degene ten behoeve van wie zij is toekomt aan degene ten behoeve van wie zij is 

gevestigd, is in beginsel een kwestie van uitleg van die gevestigd, is in beginsel een kwestie van uitleg van die 

omschrijving, zoals zij in de hypotheekakte is omschrijving, zoals zij in de hypotheekakte is 

opgenomen.opgenomen.””



NieuweNieuwe tweedelingtweedeling

�� bijbij vestigingvestiging van van pandpand-- of of hypotheekrechthypotheekrecht is al is al dandan nietniet

uitdrukkelijkuitdrukkelijk bepaaltbepaalt datdat pandpand-- of of hypotheekrechthypotheekrecht striktstrikt

persoonlijkpersoonlijk is en is en nietniet voorvoor overgangovergang vatbaarvatbaar rechtrecht is;is;

�� alsals striktstrikt persoonlijkpersoonlijk, , nooitnooit over, over, alsals datdat nietniet is is bepaaldbepaald: : 

welwel overgangovergang

�� voorbeeldenvoorbeelden in in literatuurliteratuur: : VerhagenVerhagen, , RongenRongen en en 

KortmannKortmann, tap en L. Timmerman , tap en L. Timmerman BankhypotheekBankhypotheek en en 

AfhankelijkheidAfhankelijkheid in in OndernemingOnderneming en 10 en 10 jaarjaar NieuwNieuw

BurgerlijkBurgerlijk RechtRecht, , ookook Van Van MierloMierlo in in adviesadvies aanaan NVBNVB



ToepassingToepassing van de van de regelregel (i)(i)

�� De overdracht door levering (cessie) van een (deel van De overdracht door levering (cessie) van een (deel van 

de) vordering die gedekt is door een krediethypotheek of de) vordering die gedekt is door een krediethypotheek of 

bankhypotheek (zonder dat de bestaande kredietrelatie bankhypotheek (zonder dat de bestaande kredietrelatie 

wordt bewordt beëëindigd) heeft tot gevolg dat (een deel van) het indigd) heeft tot gevolg dat (een deel van) het 

zekerheidsrecht mee overgaat naar de verkrijger van de zekerheidsrecht mee overgaat naar de verkrijger van de 

en wel aldus dat er een gemeenschappelijk en wel aldus dat er een gemeenschappelijk 

zekerheidsrecht ontstaat.zekerheidsrecht ontstaat.

�� Dit geldt ook indien de overgang van de vordering niet Dit geldt ook indien de overgang van de vordering niet 

plaatsvindt door middel van cessie maar door middel van plaatsvindt door middel van cessie maar door middel van 

subrogatie of wanneer de vordering niet onder subrogatie of wanneer de vordering niet onder 

bijzondere titel maar onder algemene titel overgaat.bijzondere titel maar onder algemene titel overgaat.



ToepassingToepassing van de van de regelregel (ii)(ii)
�� Wordt de kredietovereenkomst (partieel) door Wordt de kredietovereenkomst (partieel) door 

contractsoverneming overgedragen, dan kan de verkrijger contractsoverneming overgedragen, dan kan de verkrijger 

de vorderingen die hij in de toekomst verkrijgt uit hoofde de vorderingen die hij in de toekomst verkrijgt uit hoofde 

van de (partieel) overgedragen kredietovereenkomst van de (partieel) overgedragen kredietovereenkomst 

onder de krediethypotheek verhalen.onder de krediethypotheek verhalen.

�� Bij overdracht onder algemene titel treedt bij een Bij overdracht onder algemene titel treedt bij een 

krediethypotheek de verkrijger in de kredietovereenkomst krediethypotheek de verkrijger in de kredietovereenkomst 

tot zekerheid waarvan de krediethypotheek is gevestigd tot zekerheid waarvan de krediethypotheek is gevestigd 

(inclusief de bestaande vorderingen van de voorganger) (inclusief de bestaande vorderingen van de voorganger) 

en kan de verkrijger alle vorderingen die uit hoofde van en kan de verkrijger alle vorderingen die uit hoofde van 

de krediethypotheek (ook die eerst na de overgang de krediethypotheek (ook die eerst na de overgang 

ontstaan), verhalen onder de krediethypotheek. ontstaan), verhalen onder de krediethypotheek. 



ToepassingToepassing van de van de regelregel (iii)(iii)
�� Bij de overgang onder algemene titel van een Bij de overgang onder algemene titel van een 

bankhypotheek treedt de verkrijger in de bankhypotheek treedt de verkrijger in de 

rechtsverhouding van zijn voorganger die rechtsverhouding van zijn voorganger die –– kort gezegd kort gezegd 

–– inhield dat de hypotheek strekte tot zekerheid van al inhield dat de hypotheek strekte tot zekerheid van al 

hetgeen de voorganger uit welke hoofde dan ook zou hetgeen de voorganger uit welke hoofde dan ook zou 

verkrijgen op de hypotheekgever. Die rechtsverhouding verkrijgen op de hypotheekgever. Die rechtsverhouding 

gaat over op de verkrijger en daarmee krijgt de gaat over op de verkrijger en daarmee krijgt de 

verkrijger tevens de mogelijkheid om de vorderingen die verkrijger tevens de mogelijkheid om de vorderingen die 

ontstaan uit nieuwe overeenkomsten met de ontstaan uit nieuwe overeenkomsten met de 

hypotheekgever te verhalen onder de hypotheek (pas hypotheekgever te verhalen onder de hypotheek (pas 

op: twijfelachtig, waarschijnlijk verstandiger: opnieuw op: twijfelachtig, waarschijnlijk verstandiger: opnieuw 

vestigen)vestigen)



AndereAndere
zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde (i)(i)

�� tot tot voorvoor kortkort: : scheidingscheiding onmogelijkonmogelijk, , nietniet in de wet in de wet 

voorzienvoorzien::

�� Van Van MierloMierlo, , PolakPolak, , VerstrekkingVerstrekking van van zekerhedenzekerheden aanaan

internationaleinternationale syndicatensyndicaten, 1998, p. 34, 1998, p. 34

�� MeestersMeesters, , VertrouwdVertrouwd met de Trust, p. 400met de Trust, p. 400

�� sommigesommige recenterecente schrijversschrijvers, , geengeen probleemprobleem::

�� RongenRongen, , VerhagenVerhagen en en KortmannKortmann WPNR 6459 en WPNR 6459 en 

6460; en6460; en

�� W. W. SnijdersSnijders in in bundelbundel OndernemingOnderneming en 10 en 10 jaarjaar NieuwNieuw

BurgerlijkBurgerlijk RechtRecht



AndereAndere
zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde (ii)(ii)

�� PraktijkPraktijk: : constructiesconstructies omom zekerheidsdragerzekerheidsdrager tochtoch crediteurcrediteur

tete latenlaten zijnzijn::

�� borgtochtborgtocht

�� actieveactieve hoofdelijkheidhoofdelijkheid

�� parallel debtparallel debt

�� vglvgl. . voorvoor fraaifraai overzichtoverzicht: : RongenRongen, , VerhagenVerhagen en en KortmannKortmann

WPNR 6459 en 6460WPNR 6459 en 6460



AndereAndere zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde
(iii)(iii)

A B

Fortis
M

Fornib

Lease

Lease

Borg

Borg



AndereAndere zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde
(iv)(iv)

�� syndicaatsyndicaat met met driedrie ledenleden::

�� Fortis (agent) 40%Fortis (agent) 40%

�� Member 1  35%Member 1  35%

�� Member 2  25%Member 2  25%

�� stelstel financiering is 100, financiering is 100, hoofdelijkehoofdelijke aansprakelijkheidaansprakelijkheid M, A M, A 

en Ben B



AndereAndere zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde
(v)(v)

A B

Fortis
M

Fortis, 40

Member 1

Member 1, 35 

Member 2, 25

Syndicaat Member 2



AndereAndere zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde
(vi)(vi)

A B

Fornib
M

Fornib, 40

Member 1

Member 1, 35 

Member 2, 25

ACTIEVE
HOOFDELIJKHEID

Member 2
intercreditor



AndereAndere zekerheidsgerechtigdezekerheidsgerechtigde
(vii)(vii)

A B

Fornib
M

Member 1

Parallel Debt, 100

PARALLEL DEBT Member 2
intercreditor



GesyndiceerdeGesyndiceerde leningenleningen

�� security agent, security agent, eeneen lid lid syndicaatsyndicaat krijgtkrijgt (met (met 

toepassingtoepassing van parallel debt) van parallel debt) allealle zekerhedenzekerheden, , bijbij in in 

en en uittredenuittreden van van allealle syndicaatsledensyndicaatsleden met met 

uitzonderinguitzondering van de agent, van de agent, geengeen overgangovergang

zekerheidsrechtenzekerheidsrechten

�� probleemprobleem: : faillissementsrisicofaillissementsrisico Security AgentSecurity Agent

�� oplossingoplossing verpandingverpanding parallel debt of;parallel debt of;

�� ((alsals ookook materieelmaterieel vervangingvervanging van de Security Agent van de Security Agent 

mogelijkmogelijk tete makenmaken): ): StichtingStichting Security Trustee Security Trustee alsals

dragerdrager van de van de zekerhedenzekerheden, , benoemingbenoeming en en ontslagontslag

ledenleden van het van het bestuurbestuur van de van de StichtingStichting via Majority via Majority 

LendersLenders



Stichting

Special Purpose
Vehicle
(SPV)

Investeerders

(Security)
Trustee

Rating Agencies
Financial Support:
- credit enhancement
- liquidity support
- hedging (swaps)

Originator
Servicer

Bank

B1

B2

B3

B4

B5

SECURITISATIE

True sale
Notes
Cash

Shares
Security

Cash

I

I: Vordering
van Bank op B1-B5



UitwerkingUitwerking securitisatiesecuritisatie (i)(i)
�� op closing op closing wordenworden gesecuritiseerdegesecuritiseerde vorderingenvorderingen door door 

Seller  Seller  economischeconomisch overgedragenovergedragen aanaan eeneen SPV (true SPV (true 

sale)sale)

�� effectueringeffectuering van van juridischejuridische overdrachtoverdracht wordtwordt (in (in verbandverband

met met commercielecommerciele onwenselijkheidonwenselijkheid mededelingmededeling aanaan

debiteurdebiteur) ) uitgestelduitgesteld

�� indienindien juridischejuridische overdrachtoverdracht nietniet slaagtslaagt, , verbeurtverbeurt Seller Seller 

eeneen boeteboete aanaan SPV SPV 

�� tot tot zekerheidzekerheid voorvoor nakomingnakoming van de van de betalingsverplichtingbetalingsverplichting

uituit hoofdehoofde van die van die boeteboete wordtwordt pandrechtpandrecht gevestigdgevestigd op op 

gesecuritiseerdegesecuritiseerde vorderingenvorderingen



UitwerkingUitwerking securitisatiesecuritisatie (ii)(ii)

�� pandrechtpandrecht strektstrekt nietniet alleenalleen tot tot zekerheidzekerheid van van boeteboete, , 

maarmaar ookook tot tot zekerheidzekerheid voorvoor de de verplichtingverplichting van Seller van Seller omom

schadevergoedingschadevergoeding tete betalenbetalen indienindien de levering van de de levering van de 

gesecuritiseerdegesecuritiseerde vorderingenvorderingen nietniet slaagtslaagt..

�� SindsSinds mogelijkheidmogelijkheid van van stillestille cessiecessie: Issuer : Issuer wordtwordt juridischjuridisch

gerechtigdegerechtigde door door stillestille cessiecessie en en vestigtvestigt pandrechtpandrecht op op 

vorderingenvorderingen ten ten behoevenbehoeven van Security Trustee.van Security Trustee.



UitwerkingUitwerking securitisatiesecuritisatie (ii)(ii)
�� Security Trustee Security Trustee geeftgeeft borgtochtborgtocht afaf NoteholdersNoteholders, , staatstaat

borgborg voorvoor verplichtingverplichting SPV (op limited recourse basis)SPV (op limited recourse basis)

�� SPV SPV geeftgeeft Security Trustee Security Trustee zekerhedenzekerheden voorvoor

regresvorderingregresvordering terzaketerzake hetgeenhetgeen Security Trustee Security Trustee onderonder

Borg Borg heeftheeft uitbetaalduitbetaald

�� nieuwenieuwe structuurstructuur: SPV : SPV erkenterkent zichzich bijbij wegewege van parallel van parallel 

debt debt schuldigschuldig aanaan Security Trustee al Security Trustee al hetgeenhetgeen SPV SPV 

schuldigschuldig is is aanaan NoteholdersNoteholders en en geeftgeeft zekerheidzekerheid voorvoor de de 

parallel debtparallel debt



SecuritisatieSecuritisatie en en overgangovergang
zekerheidzekerheid (i)(i)

�� afstandafstand van van deeldeel van het van het pandpand-- of of hypotheekrechthypotheekrecht

�� maarmaar: : medewerkingmedewerking van van pandpand-- hypotheekgeverhypotheekgever vereistvereist

�� art. 3: 98 BW, art. 3: 98 BW, tenzijtenzij wet wet andersanders bepaaltbepaalt, , vindtvindt al al 

hetgeenhetgeen voorvoor vestigingvestiging van van beperktbeperkt rechtrecht is is bepaaldbepaald,  ,  

van van overeenkomstigeovereenkomstige toepassingtoepassing op op afstandafstand van van beperktbeperkt

rechtrecht

�� art. 3: 259 lid 2 BW, art. 3: 259 lid 2 BW, afstandafstand pandrechtpandrecht bijbij enkeleenkele

overeenkomstovereenkomst



SecuritisatieSecuritisatie en en overgangovergang
zekerheidzekerheid (ii)(ii)

�� beterbeter: : gedeeltelijkegedeeltelijke opzeggingopzegging , art. 3:81 lid 2 (d) BW, art. 3:81 lid 2 (d) BW

�� bevoegdheidbevoegdheid moetmoet daartoedaartoe welwel zijnzijn toegekendtoegekend bijbij

vestigingvestiging

�� watwat alsals gedeeltelijkegedeeltelijke opzeggingopzegging nietniet is is geregeldgeregeld??

�� nadeelnadeel opzeggingopzegging: : verhogingenverhogingen en en heropnamesheropnames zijnzijn nietniet

meermeer mogelijkmogelijk..



VragenVragen

�� jtjol.legalhoudinijtjol.legalhoudini@@gmail.comgmail.com

�� Binnenkort: Binnenkort: www.legalhoudini.nlwww.legalhoudini.nl


