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De executoriale verkoop van woningen door 
banken is de afgelopen jaren regelmatig in het 
nieuws geweest. Het onderwerp dat daarbij 
vaak aan de orde komt is de (vermeende) 
lage opbrengst bij een executoriale verkoop. 
Veelgenoemde reden van deze lage opbrengst is 
het weinig transparante verkoopproces en dat 
dit proces voor particuliere kopers te weinig 
toegankelijk is.
Om dit te veranderen heeft de wetgever een 
wetsvoorstel voorbereid. Het doel hiervan is 
het vergroten van de opbrengsten van te veilen 
panden en het toegankelijker en transparanter 
maken van de veilingen voor (met name) parti-
culiere kopers. Inmiddels heeft een meerderheid 
in de Tweede Kamer op 15 april ingestemd met 
dit wetsvoorstel.

De vaak beperkte mogelijkheden voor bezichti-
ging, en het tijdstip van overgang van het risico 
met betrekking tot het pand zijn twee aspecten 
die voor particuliere kopers vaak een drempel 
zijn om op een pand in een veiling te bieden.

Onder de huidige veilingvoorwaarden gaat het 
risico (bijvoorbeeld op tenietgaan of beschadi-
ging) met betrekking tot het geveilde pand over 
op het tijdstip van gunning, meestal een of twee 
werkdagen na het tijdstip van de veiling. De 
overgang van de eigendom vindt echter op een 
later tijdstip plaats. Er ontstaat dus de situatie 

dat gedurende een bepaalde periode de vei-
lingkoper nog geen eigenaar is en daarom geen 
toegang heeft tot het pand, maar wel het risico 
draagt. Uiteraard kan de koper bepaalde risico’s, 
zoals brand- en stormschade, vanaf het tijdstip 
van gunning verzekeren. Schade echter, die 
wordt veroorzaakt door een boze geëxecuteerde 
valt niet onder een dergelijke verzekering. 
De wetgever is van mening dat met name voor 
particuliere kopers het in dit vroege stadium 
overgaan van het risico een te zware last vormt, 
waardoor een prijsdrukkend effect kan ontstaan. 
Het wetsvoorstel komt hieraan tegemoet door 
te bepalen dat het risico pas overgaat op het 
moment dat de koper toegang tot het geveilde 
pand krijgt, dus ten tijde van de eigendomsover-
dracht. Tot dat moment blijft het risico voor de 
verkopende partij.

Juist particuliere kopers willen graag voor de 
aankoop van een huis bezichtigingen doen. Bij 
veilingen is de mogelijkheid hiertoe vaak zeer 
beperkt. De geëxecuteerde is namelijk vaak 
niet bereid hier medewerking aan te verlenen. 
In dat geval is voor een geïnteresseerde koper 
alleen bezichtiging van de buitenzijde mogelijk. 
De bank heeft vaak wel de mogelijkheid om 
toegang tot het pand af te dwingen door het 
inroepen van het zogenaamde ‘beheersbeding’, 
maar hier kleven voor de bank ook nadelen 
aan. Het in beheer nemen van de woning gaat 
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daarbij een stuk verder dan alleen het mogelijk 
maken van bezichtigingen. In het wetsvoorstel 
wordt voorgesteld dat de geëxecuteerde en de 
gebruikers van de woning verplicht zijn om 
medewerking te verlenen aan bezichtigingen. 
Ook hier is de achterliggende gedachte dat de 
mogelijkheid van bezichtigingen bijdraagt aan 
een zo hoog mogelijke opbrengst.

Naast soepelere bezichtigingen en minder risico’s 
in het proces van overdracht, bevat het wetsvoor-
stel nog andere voorstellen om executieveilingen 
transparanter en toegankelijker te maken. Ook 
de mogelijkheid van bieden via internet en een 
andere verdeling van de veilingkosten moeten er 
voor zorgen dat er een hogere verkoopopbrengst 
gerealiseerd wordt. De voorgestelde wijzigingen 
lijken daar in ieder geval aan bij te kunnen 
dragen. Voor nu is het afwachten of - en zo 
ja - wanneer het wetsvoorstel definitief wordt 
ingevoerd. En of dit daadwerkelijk leidt tot de 
beoogde hogere verkoopopbrengst.

RECHT ONDERNEMEN

arjan.tenvergert@kienhuishoving.nl


