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Geachte mevrouw Hofs-Akkermans,

Met betrekking tot veilingprocedures in het algemeen merk ik op dat ING Bank N.V. onze

opdrachtgóver is en dat enkel ING Bank N.V. ons opdracht kàn geven om de veiling op te starten,

dan wel te staken. Een notaris heeft een ministerieplicht en dat houdt in dat wij dienen te

handelen naar die opdracht, tenzij er wettelijke belemmeringen zijn. Van het bestaan van zulke

wettelíjke belemmeringen is ons niet gebleken, ook niet na bestudering van de stukken die op 2

september aan ons zijn overhandigd. Uw recente mail de dato 9 december 2020 heeft daar

evenmín verandering in gebracht.

Een notaris die een veilingopdracht krijgt van een hypotheekhouder heeft een bijzondere positie.

Hij moet summierlÍjk onderzoeken of er een hypothecaire inschrijving is, of er mogelijk reeds een

schuld is die executoriaal is danwel die reeds opgezegd is, en dient dan:

a. de opdracht tot veiling in gang te zetten en deze veiling - behoudens bijzondere

omstandigheden waaruan thans nog niet is gebleken - met enige voortvarendheid vooft te

zetten;

b. de schuldenaar te horen en te ondezoeken of er solide en haalbare mogelijkheden zijn tot
oplossing van de problemen; en

c. (in het belang van een goed functionerend kredieWerkeer) eruoor te zorgen dat als de

hypotheekhouder te kennen geeft op korte termijn de veiling in gang te zetten en er geen

wettelijke belemmeringen zijn, deze opdracht van de hypotheekhouder onverwijld uit te

voeren en de veilíng door te zetten, tenzij de hypotheekhouder of de rechter de veiling

stopzet. De debiteur kan (en dat is het bijzondere aan een veiling, omdat de notaris bij een

veiling geen wilsovereenstemming tussen de schuldeiser en de schuldenaar hoeft vast te

stellen, maar moet blijven uitgaan van de tenuitvoerlegging van de veiling op de door de

aanspraketijkheid, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, zijn in te zien op M.roxlègat.nI en worden op verzoek kostetoos toeqezonden.



opdrachtgeve, ,"n"rfi de veiling alleen

stopzetten door de schuld te betal

De veiling is erop gericht om onverwijld met zo weinig mogelijk kosten of tijd en me\,r6Ë[h zzo,

deugdelijke aankondiging aan een zo breed mogelUk publíek het onderpand met inadQÉr?ëffiryEtc7gpp

alle formaliteiten in de wet aangegeven, uit te wínnen voor een onder omstandighe*iÀ#gnlp&8,0"n.,

mogelÍjke prijs en met zo weinig mogelijk juridische nasleep en dus zonder garantiesrywwroxresaL.nr

KvKnr.70322007

De wetgever heeft het veilingproces zo ingericht, dat de hypotheekhouder heelsnelelerueilflnE:ffi?ooatseot

gang kan zetten en dat de hypotheekhouder - in het belang van het rechtsverkeer - RQf#f§!'rï:;:ri;^,
rechterlijke inmenging of vaststelling van de schuld de veiling kan staften. Indien u zich daarin niet

kunt vinden, kunt u uitsluitend repressief de voozieningenrechter in een executiegeschil de

gehanteerde veilingprocedure laten beoordelen op zijn legitimiteit, proportÍonaliteit en vormgeving.

Koftom: uw vezoek om de veiling te staken zullen wij niet honoreren, tenzij de rechter dat beveelt

of de hypotheekhouder daarmee instemt.

Wij wijzen voorts iedere aansprakelijkheidstelling van de hand.

aanspraketijkheid, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophàndet te Rotterdam, zijn in te zien op M.roxlega[.n[ èn worden op verzoek kostetoos toegezonden.
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