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Vereenvoudiging van de procedure voor 
inschrijving van de overgang van het hypo-
theekrecht

1. Rechtsgevolgen voor een hypotheek
Uit de vorige afleveringen volgt dat de inschrijving 
van een overgang van een hypotheek van rechtswege 
als gevolg van cessie van de hypothecair gedekte 
vordering heel wat voeten in de aarde heeft. En dat 
terwijl in andere gevallen, zoals fusie, splitsing of 
omzetting van een rechtspersoon, zo een overgang 
door middel van een eenvoudige verklaring kan wor-
den ingeschreven.
Een ander opvallend verschil is dat met de inschrij-
ving van waardeloosheid van een hypotheek. Aan 
deze inschrijving worden veel minder strenge eisen 
gesteld. In de parlementaire geschiedenis is bepaald 
dat:

“Het gaat hier (…) niet om de inschrijving van 
een feit dat voldoende moet zijn aangetoond 
(…), maar om de inschrijving van een bepaald 
stuk (…), waarvan alleen behoeft vast te staan 
dat het is ondertekend door of namens 
degene(n) te wier behoeve de inschrijving 
strekt.”1

Het gaat er kennelijk om dat derden door middel van 
de verklaring van de notaris moeten kunnen vast-
stellen, dat een rechtsgevolg zich heeft voorgedaan. 
Die gedachte komen we ook tegen in de literatuur 
met betrekking tot de inschrijvingsvereisten voor de 
‘Vormerkung’ van een koopovereenkomst.2 Daarbij 
dient wel te worden bedacht dat inschrijving van de 
cessie in de openbare registers geen constitutief ver-
eiste is voor de overgang van de hypotheken.

De vraag is nu waarom voor de inschrijving van de 
overgang van een hypotheek als gevolg van cessie 
zulk een strenge eisen gelden, terwijl de waardeloos-
heid van een hypotheek met een relatief eenvoudige 
verklaring kan worden ingeschreven. In de parle-
mentaire geschiedenis wordt daarover het volgende 
opgemerkt:

“Dit heeft ertoe geleid dat thans ook in artikel 36 
(het huidige artikel 35, LWK) een notariële ver-
klaring wordt geëist, zij het ook dat die verkla-
ring niet geheel hetzelfde karakter heeft als die 
van artikel 38 (het huidige artikel 37, LWK), 
omdat de notaris niet afzonderlijk behoeft te 
verklaren, wat door de verklaring van waarde-
loosheid wordt aangetoond, en daarbij dus ook 

niet een procedure, als bedoeld in artikel 38, te 
pas kan komen.”

Het verschil tussen de wijzen van inschrijving van 
diverse rechtsgevolgen is mij uit de parlementaire 
geschiedenis niet gebleken. Voor zover ik kan 
nagaan, is hieraan evenmin in de literatuur aandacht 
besteed. Voor de praktijk is dit onderscheid evenwel 
niet onbelangrijk. Teneinde het betreffende stuk 
ingeschreven te krijgen in de openbare registers voor 
registergoederen, dient de notaris aan de in dat ver-
band gestelde vereisten te voldoen. In geval van een 
eenvoudige verklaring kost hem dat minder tijd en 
moeite dan in geval van de uitgebreide verklaring 
waarmee een cessie wordt ingeschreven. Daarnaast 
dient de notaris in geval van een cessie een inhoude-
lijke verklaring af te geven of een rechtsgevolg zich, 
naar zijn idee, al dan niet heeft voorgedaan.

Het verschil met de inschrijving van een fusie of 
splitsing zal er in gelegen zijn, dat uit het Handelsre-
gister de akte met voetverklaring kan worden opge-
vraagd. Uit die verklaring kan ook worden afgeleid, 
dat naar het oordeel van de notaris het rechtsgevolg 
is ingetreden. Het is begrijpelijk dat ook in geval van 
overgang van een hypotheek als gevolg van cessie 
een aan derden kenbaar bewijsstuk moet zijn, waar-
uit het rechtsgevolg blijkt. Mij is evenwel het verschil 
met de inschrijving van een verklaring van waarde-
loosheid niet duidelijk. De overgang van de hypo-
theek zou ook in de openbare registers ingeschreven 
moeten kunnen worden door middel van een akte 
waaraan een verklaring wordt gehecht van degene 
ten behoeve van wie de hypotheek gevestigd is, 
inhoudende dat als gevolg van cessie van de vorde-
ring ter verzekering waarvan de hypotheek is geves-
tigd, deze is overgegaan op een andere, in die verkla-
ring vermelde hypotheekhouder.

2. Voorstel tot aanpassing en aanvulling van 
de huidige regeling

De wetgever heeft het kennelijk niet van belang 
geacht dat een overgang van rechtswege van een 
hypotheek als gevolg van cessie van de vordering 
waaraan deze verbonden is, wordt ingeschreven in 
de openbare registers. De inschrijving is immers niet 
als vereiste voor de overgang van het hypotheek-
recht opgenomen en evenmin bestaat een wettelijke 
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verplichting tot inschrijving nadat de overgang heeft 
plaatsgevonden. Sterker nog, gezien het ontbreken 
van een bijzondere bepaling die de inschrijving 
mogelijk maakt en het bepaalde in art. 3:17 BW, is 
inschrijving van het rechtsgevolg niet eens mogelijk. 
Via een omweg, door de cessie van de vordering in te 
schrijven, is het evenwel mogelijk ook de overgang 
van de hypotheek in de openbare registers in te 
schrijven.
Aan de inschrijving van de cessie worden echter 
zware vereisten gesteld. Daarbij komt dat partijen 
bij de cessie altijd hun commerciële afspraken (waar-
uit de overeenkomst van cessie goeddeels bestaat) 
buiten de openbare, voor eenieder raadpleegbare, 
registers zullen willen houden, zodat derhalve aan 
inschrijfbare gegevens weinig resteert. Beter zou dus 
zijn indien de overgang van een hypotheekrecht zelf 
inschrijfbaar zou zijn, of beter nog: verplicht zou zijn! 
Het zou daarbij voor de hand liggen indien de wijze 
van inschrijving van de overgang in de openbare 
registers zou aansluiten bij de vereisten voor de 
inschrijving van waardeloosheid van een hypotheek.

Art. 6:143 lid 4 BW zou bij voorbeeld als volgt kunnen 
luiden:

“In geval van een overgang van een vordering 
waaraan hypotheek is verbonden, zijn de nieuwe 
schuldeiser en de vorige schuldeiser verplicht te 
bewerkstelligen dat uit de openbare registers 
van de overgang van de hypotheek blijkt.”

Aan art. 35 van de Kadasterwet wordt dan een nieuw 
lid toegevoegd, luidende:

“Ter inschrijving van de overgang van een hypo-
theek als bedoeld in artikel 143 van Boek 6 van 
het Burgerlijk Wetboek, worden aangeboden 
authentieke afschriften van een door een notaris 
opgemaakte verklaring, inhoudende dat dege-
nen te wier behoeve de inschrijving strekt, 
schriftelijk hebben verklaard dat de hypotheek 

is overgegaan en van deze schriftelijke verkla-
ringen die aan die notariële verklaring zijn 
gehecht.”

3. Concluderend
De vestiging van een hypotheekrecht vindt plaats 
door inschrijving van een daartoe strekkende nota-
riële akte in de openbare registers voor register-
goederen. De overgang van een hypotheekrecht als 
gevolg van overdracht van de vordering ter verzeke-
ring waarvan het gevestigd is, vindt van rechtswege 
plaats. Inschrijving daarvan is geen voorwaarde en 
ook niet verplicht.3 Sterker nog, gezien het ontbre-
ken van een bijzondere bepaling die de inschrijving 
mogelijk maakt, is inschrijving van het rechtsfeit op 
grond van het bepaalde in art. 3:17 BW niet eens 
mogelijk. Het is echter wel mogelijk de cessie van 
de hypothecair verzekerde vordering zelf in de open-
bare registers in te schrijven. In tegenstelling tot de 
vereisten die gelden voor inschrijving van bijvoor-
beeld een fusie of splitsing van gerechtigden tot 
registergoederen of een verklaring van waardeloos-
heid van de hypotheek, worden aan deze inschrijving 
zware eisen gesteld. In deze bijdrage doe ik een voor-
stel tot aanpassing en aanvulling van de toepasse-
lijke wettelijke bepalingen. De inschrijving van een 
overgang van een hypotheek als gevolg van cessie 
wordt verplicht en eenvoudiger te realiseren, net als 
thans bij onder meer fusie, splitsing, omzetting, 
naamswijziging van de hypotheekhouder, alsmede 
waardeloosheid van een hypotheek het geval is.
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