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Inleiding

Ons recht gaat ervan uit dat elke schuldeiser zich kan verhalen op alle goederen van zijn schuldenaar. Alle 

schuldeisers hebben bij verhaal onderling een gelijke rang, behoudens de door de wet erkende redenen van 

voorrang. Dit uitgangspunt brengt mee dat het iedere schuldeiser vrijstaat om zelf zijn vorderingen te incasseren, 

zo nodig met beslagen en procedures. Omgekeerd bepaalt de schuldenaar zelf in welke volgorde hij zijn 

schulden voldoet. Hij is daarbij niet verplicht om al zijn schuldeisers tegelijkertijd of pro rata te betalen, noch 

om schuldeisers met een voorrang te betalen voordat hij schuldeisers zonder voorrang betaald. 

Dit systeem functioneert prima, zolang de schuldenaar kan voldoen aan zijn verplichtingen. Het gaat echter 

wringen, wanneer de schuldenaar over onvoldoende liquide middelen beschikt om zijn opeisbare schulden 

te voldoen. In dat geval verkeert de schuldenaar in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen en kan 

hij op eigen verzoek of op verzoek van een schuldeiser door de rechtbank in staat van faillissement worden 

verklaard. 

Om te voorkomen dat alle schuldeisers zich tegelijkertijd bij een faillissement verhalen op de goederen van 

de schuldenaar, gaat men uit van het beginsel dat alle schuldeisers met gelijke rang gelijk worden behandeld. 

Hiervoor geldt een bepaalde rangorde. Allereerst worden alle boedelvorderingen betaald. Dit zijn bijvoorbeeld 

de salariskosten van de curator of de huur vanaf de dag van het faillissement. Vervolgens worden de preferente 

vorderingen voldaan. Preferente schuldeisers zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst of het UWV. Als laatste 

zijn de concurrente vorderingen aan de beurt. Dit zijn bijvoorbeeld openstaande facturen van leveranciers.  

Uitgezonderd op deze rangorde zijn separatisten: schuldeisers met een pand- en/of hypotheekrecht.   

Ondernemers zijn over het algemeen concurrente schuldeisers, waardoor men vaak buiten de boot valt. Om 

uw positie in een faillissement te versterken is er een aantal dingen dat u kunt doen. Zo kunt u een pandrecht 

of een eigendomsvoorbehoud vestigen. Een andere mogelijkheid  biedt het retentierecht of het recht van 

reclame. Tevens spelen de algemene voorwaarden en een goed debiteurenbeheer een grote rol. Deze  

onderwerpen zullen hierna worden behandeld. Eveneens vindt u vier voorbeeldbrieven bijgevoegd voor een 

soepel verloop van uw incassotraject zonder de klantrelatie te beschadigen. 

Vragen? 
De Haij & Van der Wende Advocaten staat voor u klaar!
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Pandrecht

Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat kan worden gevestigd op goederen die geen registergoederen zijn. 

Hierbij kunt u denken aan roerende zaken, zoals voorraad en inventaris, maar ook aan (handels)vorderingen 

op debiteuren. Op registergoederen, zoals onroerende zaken, kan geen pandrecht worden gevestigd. Daar 

kan een hypotheekrecht als zekerheid op worden gevestigd. Het pandrecht wordt gevestigd als zekerheid voor 

terugbetaling van een geldvordering. 

Een pandrecht biedt u als schuldeiser twee grote voordelen ten 

opzichte van andere schuldeisers. Allereerst heeft u als pand-

houder het recht van parate executie. Dit houdt in dat als de 

schuldenaar die het pandrecht heeft verstrekt (de pandgever) in 

verzuim raakt met terugbetaling van een geldvordering, dan kunt 

u als pandhouder het verpande goed executeren. Anders dan 

andere schuldeisers hoeft u hiervoor niet eerst een toewijzend 

gerechtelijk vonnis te verkrijgen en beslag te leggen. Daarnaast 

biedt een pandrecht u de bijzondere positie als separatist in geval 

van faillissement. Dat wil zeggen dat u zich zelfstandig kan verhalen op de aan u verpande goederen, alsof 

er geen faillissement is. Zodoende hoeft u als pandhouder de vordering niet in het faillissement in te dienen, 

maar kunt u de opbrengst van het aan u verpande goed direct binnen halen. 

Er zijn twee vormen van pandrecht op roerende zaken: een vuistpandrecht en een stil (of bezitloos) pandrecht. 

Een vuistpandrecht wordt door middel van een overeenkomst tussen de pandgever en de pandhouder gevestigd. 

Daarnaast moet de roerende zaak in de macht van u als pandhouder worden gebracht. Voor de vestiging van 

een bezitloos pandrecht is dit geen vereiste. Partijen moeten het pandrecht dan in een notariële akte of een 

onderhandse akte vastleggen, die geregistreerd wordt bij de Belastingdienst. 

Het kan voorkomen dat niet is voldaan aan de vestigingsvereisten, bijvoorbeeld wanneer een onderhandse 

 pandakte niet bij de Belastingdienst wordt geregistreerd. Dit is over het algemeen het geval wanneer partijen niet 

dagelijks te maken hebben met het vestigen van een pandrecht. De gevolgen zijn verstrekkend. Het pandrecht 

 komt namelijk niet tot stand en u kunt als schuldeiser in geval van faillissement enkel een vordering nog 

indienen. 

Wij geven advies bij het opstellen van de overeenkomst en de vestiging van het pandrecht, zodat u als schuldeiser 

een sterkere positie heeft bij een faillissement.
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Retentierecht 

Bijna iedere ondernemer heeft er wel mee te maken: onbetaalde facturen. Zeker in tijden van economische 

crisis. In sommige gevallen kunt u als ondernemer dan een retentierecht inroepen. Een schuldeiser die een  

retentierecht heeft op een aan de schuldenaar toebehorende zaak, verliest dit recht namelijk niet door de failliet- 

verklaring. De positie van de retentor (degene met het retentierecht) is bij faillissement van zijn schuldenaar in 

zekere zin het spiegelbeeld van de positie van een pandhouder. 

Het retentierecht houdt in dat een schuldeiser, u als ondernemer, de afgifte van 

een zaak aan de schuldenaar, de klant, mag uitstellen, totdat de schuldenaar 

de factuur voldoet. Een voorbeeld is de garage die de auto niet hoeft af te 

geven, zolang de reparatie niet is betaald. Bij een retentierecht is er als ware 

sprake van ‘gelijk oversteken’. 

Het retentierecht kan worden uitgeoefend wanneer de vordering opeisbaar is. 

Opeisbaar houdt in dat de betalingstermijn (op de factuur) is verstreken. De 

vordering is echter direct opeisbaar, wanneer helemaal geen betalingstermijn 

is afgesproken. Alleen wanneer de retentor de feitelijke macht over de zaak uitoefent, kan het retentierecht 

worden uitgeoefend. Dit moet naar derden toe kenbaar zijn. Ter illustratie kan men bouwhekken 

rondom een bouwplaats plaatsen met een bord erop: ‘Aannemer oefent hier het retentierecht uit’. 

Wanneer een klant failliet gaat, blijft het retentierecht in stand. In dat geval kan de curator de factuur voldoen 

of de zaak opeisen en verkopen. U hoeft als schuldeiser niet af te wachten wat de curator zal doen. U kunt de 

curator een redelijke termijn stellen om een keuze te maken: ofwel de vordering voldoen of de zaak opeisen 

en verkopen. Wanneer de curator deze termijn ongebruikt laat, kunt u de zaak zelf verkopen conform de  

bepalingen van parate executie, zoals al eerder is genoemd. U wordt dan als retentor een separatist.
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Algemene voorwaarden

In de praktijk maakt een leverancier of dienstverlener vaak gebruik van ‘algemene voorwaarden’. Algemene 

voorwaarden zijn een lijst van bedingen die de gebruiker standaard onderdeel wil laten maken van de door 

hem gesloten overeenkomst, oftewel ‘de kleine lettertjes’. Ze vullen als ware de overeenkomst nader aan.  

In de algemene voorwaarden vermeldt u dus de regels die u hanteert voor onder andere betalingen, 

de leveringen,de verkoop en de inkoop. 

Door gebruik te maken van de algemene voorwaarden, kunt u zich als ondernemer indekken voor risico’s en 

aansprakelijkheid en daarmee mogelijke problemen na het sluiten van de overeenkomst voorkomen. Zo ook in 

geval van faillissement van de wederpartij. Aan de hand van de algemene voorwaarden bepaalt u onder meer 

onder welke condities u levert, betaalt, verkoopt, inkoopt en garantie aanbiedt. 

De algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard. Ze worden pas onderdeel van de  

overeenkomst als deze goed ter hand zijn gesteld. Dit houdt in dat de wederpartij redelijkerwijs kennis moet 

kunnen nemen van de algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst. U dient dus duidelijk 

te maken dat de algemene voorwaarden onderdeel van de overeenkomst uitmaken. Dit kan op verschillende 

wijzen gebeuren, bijvoorbeeld door in de overeenkomst of op het briefpapier ernaar te verwijzen. U dient zich 

er echter bewust van te zijn, dat de wederpartij ook haar algemene voorwaarden van toepassing kan verklaren. 

In zo’n geval dient u uitdrukkelijk te vermelden dat u de algemene voorwaarden van de wederpartij van de 

hand wijst. Wanneer de algemene voorwaarden niet goed ter hand worden gesteld, zijn deze vernietigbaar. 

Hierdoor is een beroep op de algemene voorwaarden niet meer mogelijk. 

Alhoewel algemene voorwaarden niet als doel hebben een enorm voordeel te geven aan degene die ze heeft 

opgesteld, wordt dit wel vaak gedaan. De opsteller kan namelijk voor hem zo gunstig mogelijke voorwaarden 

opnemen. U dient zich er echter wel bewust van te zijn, dat niet alles in de algemene voorwaarden mag 

worden opgenomen. Het opnemen van een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden is verstandig, 

maar ook het recht om de overeenkomst bij faillissement te ontbinden.  

Kortom, het opstellen van algemene voorwaarden kunt u een hoop tijd uitsparen. Wel dienen de algemene 

voorwaarden van toepassing te worden verklaard en goed ter hand te worden gesteld. Gebeurt dit namelijk 

niet, dan maken ze geen onderdeel uit van de overeenkomst. Iets wat u zeker in uw achterhoofd moet houden.
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Eigendomsvoorbehoud

Men denkt vaak dat de eigendom van goederen pas overgaat op het moment dat de koper betaalt. Dit is vaak 

niet het geval. Een koper wordt normaal gesproken al eigenaar van het goed op het moment dat dit wordt 

geleverd. Als ondernemer loop je hierbij het risico dat klanten niet (kunnen) betalen. Een manier waarop dit 

risico wordt beperkt, is de mogelijkheid om een eigendomsvoorbehoud op te nemen. Dit houdt in dat u de 

eigendom van een roerende zaak voor u behoudt, totdat een door de ander verschuldigde prestatie is voldaan. 

Een zaak die onder eigendomsvoorbehoud wordt geleverd, blijft dus eigendom van de leverancier zolang 

de opschortende voorwaarde niet is vervuld (bijv. zolang de koopprijs niet is betaald). Een leverancier met 

eigendomsvoorbehoud kan de zaak in het faillissement van de koper van de curator terugvorderen. 

Een eigendomsvoorbehoud moet vóór of bij het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk worden  

bedongen. Dit kan in de algemene voorwaarden, offertes, orderbevestigingen of in de koopovereenkomst. 

Een eigendomsvoorbehoud dat pas kenbaar wordt gemaakt op de factuur, is dus niet rechtsgeldig. Wanneer 

het eigendomsrecht is opgenomen in de algemene voorwaarden, dient u zorg te dragen dat uw algemene 

voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst. 

In sommige gevallen is het mogelijk dat een bedongen eigendomsvoorbehoud vervalt. Wanneer het geleverde 

niet identificeerbaar is, dan is niet te achterhalen waarop het eigendomsvoorbehoud rust. Het is daarom 

verstandig om alle geleverde goederen van identificatienummers te voorzien, zodat ze op een duidelijke manier 

voor beide partijen herkenbaar zijn. Wanneer de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud berust zijn 

bewerkt of verwerkt tot een nieuw product, kan ook geen beroep meer op het eigendomsvoorbehoud worden 

gedaan. Dit laatste geldt ook wanneer de afnemer van de goederen deze inmiddels heeft doorverkocht. 

Wanneer de koper dus failliet gaat, heeft u met een eigendomsvoorbehoud een sterkere positie in het  

faillissement. De curator moet u dan in de gelegenheid stellen om de goederen terug te halen. Uiteraard is 

de voorwaarde hiervoor dat het eigendomsvoorbehoud tijdig en op de juiste manier is bedongen. Ook is het 

van belang om tijdig met de curator contact op te nemen, voordat de goederen door hem worden verkocht.  

Snel en adequaat handelen is dus essentieel.
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Recht van reclame 

Wanneer geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is overeenkomen, bijvoorbeeld doordat de algemene 

voorwaarden niet van toepassing zijn verklaard, dan biedt het recht van reclame mogelijk uitkomst. Het recht 

van reclame is vrij onbekend, maar biedt een erg sterk recht. 

Het recht van reclame is te beschouwen als een van rechtswege in iedere koopovereenkomst opgenomen 

voorwaarde, dat slechts onder de ontbindende voorwaarde van tijdige betaling, wordt geleverd. Wanneer u 

het recht van reclame inroept, dan ontbindt u de koopovereenkomst en kunt u de geleverde producten als 

eigenaar opeisen. Het recht van reclame geeft u dus bij niet betaling van de koopprijs het recht de zaak  

terug te vorderen, ook in het geval dat de koper failliet is verklaard. Het recht van reclame kan alleen door de 

verkoper van een onroerende zaak worden ingeroepen.  

Voor het rechtsgeldig inroepen van het recht van reclame is vereist dat de koopprijs nog niet is betaald en 

de afnemer in verzuim verkeert. Verder dient het recht schriftelijk te worden ingeroepen. De bevoegdheid 

het recht van reclame in te roepen vervalt, wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot 

betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, als zestig dagen nadat de producten in de macht van de 

afnemer zijn gebracht. 

De curator kan het inroepen van het recht van reclame door u voorkomen, door alsnog binnen de door u 

gestelde redelijke termijn de koopprijs te betalen of daarvoor zekerheid te stellen. 
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Debiteurenbeheer

Als ondernemer ziet u natuurlijk graag dat uw openstaande facturen op tijd worden betaald. Het is daarom van 

belang dat u een goed debiteurenbeheer voert. Te denken valt aan het opstellen van betalingsherinneringen, 

het nabellen van openstaande facturen en het versturen van aanmaningen.

 

Een goed debiteurenbeheer begint met zorgvuldigheid en consistentie. Het is belangrijk dat u facturen op tijd 

verzendt en de betalingen tijdig controleert. Hoe later een factuur wordt verzonden, hoe groter de kans dat 

de klant wacht met betalen. Op de factuur dient duidelijk het totaal bedrag en de betalingstermijn te worden 

vermeld. 

Als de klant niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan kunt u een betalingsherinnering sturen of een 

aanmaning. Tijdens het incassotraject is het belangrijk dat u de juiste (schriftelijke) stappen heeft ondernomen 

en hier ook bewijs van kunt laten zien. Met onderstaande voorbeeldbrieven kunt u uw debiteuren aanschrijven 

met een aanmaning en sterke ingebrekestelling. Zo bouwt u uw dossier op en zet u de juiste stappen voor 

een mogelijke procedure. 
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Bijlage 1: Voorbeeldbrief eerste betalingsherinnering

AANGETEKEND

<Naam debiteur>

<Adres debiteur>

<Woonplaats debiteur>

Eveneens per e-mail: <mailadres>

<Woonplaats crediteur>, <datum>

Onze ref.:  <Referentie crediteur>  Uw ref.:  <Referentie debiteur>
Betreft:   Openstaande vorderingen E-mail:   <mailadres crediteur>

Geachte heer/mevrouw <naam debiteur>,

Uit onze administratie is gebleken dat de hieronder vermelde factu(u)r(en) nog niet door u is/zijn voldaan.  

De betalingstermijn van onze facturen is <termijn> dagen. Deze termijn is inmiddels verstreken.

 

Factuurnummer   Factuurdatum  Factuurbedrag

      €

--------------------

Totaal       €

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uiterlijk binnen 7 dagen na heden het openstaande factuur- 

bedrag op onze rekening bij te schrijven.

Indien u reeds betaald mocht hebben gelieve deze herinnering dan als niet verzonden te beschouwen.

Met vriendelijke groet,

<Naam crediteur> 
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Bijlage 2: Voorbeeldbrief tweede betalingsherinnering

AANGETEKEND

<Naam debiteur>

<Adres debiteur>

<Woonplaats debiteur>

Eveneens per e-mail: <mailadres>

<Woonplaats crediteur>, <datum>

Onze ref.:  <Referentie crediteur>  Uw ref.:  <Referentie debiteur>
Betreft:   Openstaande vorderingen E-mail:   <mailadres crediteur>

Geachte heer/mevrouw <naam debiteur>,

Uit onze administratie is gebleken dat de hieronder vermelde factu(u)r(en) nog niet door u is/zijn voldaan.  

De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden. 

 

Factuurnummer   Factuurdatum  Factuurbedrag

      €

--------------------

Totaal       €

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uiterlijk binnen 7 dagen na heden het openstaande factuur- 

bedrag op onze rekening bij te schrijven.

Indien u reeds betaald mocht hebben gelieve deze herinnering dan als niet verzonden te beschouwen.

Hoogachtend,

<Naam crediteur> 
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Bijlage 3: Voorbeeldbrief ingebrekestelling van een bedrijf

AANGETEKEND

<Naam debiteur>
<Adres debiteur>
<Woonplaats debiteur>

Eveneens per e-mail: <mailadres>

<Woonplaats crediteur>, <datum>

Onze ref.:  <Referentie crediteur>  Uw ref.:   <Referentie debiteur>
Betreft:   Openstaande vorderingen  E-mail:   <mailadres crediteur>

Geachte heer/mevrouw <naam debiteur>,

Helaas blijkt uit onze administratie dat u tot op heden onze vordering nog steeds niet heeft voldaan. U bent 
reeds in verzuim, aangezien u de betalingstermijn van <aantal dagen waarbinnen de factuur moet worden 
betaald> heeft genegeerd, zoals vermeld in onze algemene voorwaarden/conform de afspraken in ons contract. 
Het betreft: 
 

Factuurnummer   Factuurdatum  Factuurbedrag

      €

 --------------------
Totaal       €

Wij stellen u nog éénmaal in de gelegenheid om binnen vijf werkdagen na heden het totale bedrag zonder bijkomende 
kosten te voldoen op ons rekeningnummer <rekeningnummer crediteur> onder vermelding van factuurnummer <factuur-
nummer(s)>.

Indien u hiervan in gebreke mocht blijven zullen wij ons genoodzaakt zien deze vordering ter incasso uit handen te geven 
aan de Haij & Van der Wende Advocaten, te Capelle aan den IJssel. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen geheel voor 
uw rekening komen. Wij gaan er vanuit dat u het niet zover zult laten komen. 

Als u reeds betaald mocht hebben gelieve u dan deze herinnering als niet verzonden te beschouwen. 

Inmiddels verblijven wij,

Hoogachtend, 

<Naam crediteur> 
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Bijlage 4: Voorbeeldbrief ingebrekestelling van een consument

AANGETEKEND

<Naam debiteur>
<Adres debiteur>
<Woonplaats debiteur>

Eveneens per e-mail: <mailadres>

<Woonplaats crediteur>, <datum>

Onze ref.:  <Referentie crediteur>  Uw ref.:   <Referentie debiteur>
Betreft:   Openstaande vorderingen  E-mail:   <mailadres crediteur>

Geachte heer/mevrouw <naam debiteur>,

Helaas blijkt uit onze administratie dat u tot op heden onze vordering nog steeds niet heeft voldaan. U bent reeds in 
verzuim, aangezien u de betalingstermijn van <aantal dagen waarbinnen de factuur moet worden betaald> heeft  
genegeerd, zoals vermeld in onze algemene voorwaarden/conform de afspraken in ons contract. Het betreft: 
 

Factuurnummer   Factuurdatum  Factuurbedrag

      €

 --------------------
Totaal       €

Wij stellen u nog éénmaal in de gelegenheid om binnen vijftien werkdagen na heden het totale bedrag zonder bijkomende 
kosten te voldoen op ons rekeningnummer <rekeningnummer crediteur> onder vermelding van factuurnummer <factuur-
nummer(s)>.

Mochten wij uw betaling niet of niet tijdig ontvangen, dan stellen wij u nu, voor zover nog vereist, in gebreke en bepaalt 
de wet dat wij bij u buitengerechtelijke incassokosten van € <bedrag incassokosten> in rekening mogen brengen. Tevens 
achten wij ons vrij de reeds gevallen en nog te vallen wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag op te eisen. 

Wij zullen in dat geval ook de openstaande vordering uit handen geven aan De Haij & Van der Wende Advocaten,gevestigd 
te Capelle aan den IJssel.

Wij vertrouwen echter op uw tijdige betaling zodat wij niet tot incassomaatregelen behoeven over te gaan. 

Inmiddels verblijven wij,

Hoogachtend,

<naam crediteur>
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VRAGEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP!
Bel 010 220 44 00 of stuur een e-mail naar: mail@haijwende.nl


