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VOORWOORD 
 
 
Beste student(e), 

 
Voor je liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 1 
t/m week 4) van het vak Goederenrecht. Deze uitwerkingen zijn door Team Lawbooks 
met de grootst mogelijke zorg samengesteld en nagekeken. Onthoud echter dat deze 
uitwerkingen niet gezien kunnen worden als het correcte nakijkmodel. Deze 
uitwerkingen vormen slechts een aanvulling bij het leren.  
 
Lawbooks behoudt dan ook het recht de inhoud te bepalen en is niet aansprakelijk voor 
eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Lawbooks wenst je veel 
succes tijdens het lezen en een prettig cursusverloop.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Lawbooks 
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INHOUDSOPGAVE 
 
 

WEEK 1  Verdieping Goederenrecht     BLZ. 5  
 

WEEK 4  Eigendomsverkrijging       BLZ. 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTAGRAM 
Volg @Lawbooks op Instagram en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heb 
je een vraag over onze producten? Slide gerust in onze DM.  
 
FACEBOOK 
Wil je op de hoogte blijven van onze acties, nieuwe releases en meer? Volg ons dan op 
Facebook @lawbookssamenvattingen. 
 
WHATSAPP 
Word lid van de WhatsApp groep van jouw jaarlaag en wordt 
meteen op de hoogte gehouden van de nieuwste releases van 
Lawbooks. Scan de QR code hiernaast met je mobiele telefoon om 
lid te worden. 
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WEEK 1 
VERDIEPING GOEDERENRECHT 
 
Opdracht 1  
 
A.  
De rechten en plichten die voortvloeien uit de koopovereenkomst staan in art. 7:1 BW. 
Mandy is verplicht om een paard te leveren aan Fieke. De verplichting van Fieke is om 
daarvoor de koopsom te betalen. De verplichting voor de een geeft een recht voor de 
ander. Ze kunnen elkaar dus aanspreken op de verplichtingen. Mandy krijgt het recht 
jegens Fieke om de koopsom te vorderen. Fieke krijgt ook het recht om levering van het 
paard te vorderen.  
 
B. 
Mandy en Fieke hebben vorderingsrechten. Uit art. 3:83 BW volgt dat eigendom, 
beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard van 
het recht zich tegen een overdracht verzet. Hieruit volgt dat vorderingsrechten dus in 
beginsel overdraagbaar zijn. In de casus is er geen sprake van een uitzonderingssituatie, 
dus de vorderingsrechten zijn overdraagbaar.  
 
C. 
Bij het overdragen van eigendom moeten de eisen uit art. 3:84 BW worden afgelopen: 

• Geldige titel  
• Beschikkingsbevoegdheid (van de vervreemder) 
• Levering 

 
Ten eerste rechtvaardigt de geldige titel de overdracht, daarvoor is een verplichting 
nodig die uit de koopovereenkomst voortvloeit. Mandy is verplicht om het paard aan 
Fieke te leveren, dus er is een geldige titel. Daarnaast moet Mandy 
beschikkingsbevoegd zijn over het paard. We mogen aannemen dat zij de eigenaar van 
het paard is en dus beschikkingsbevoegd. Tot slot moet er een levering zijn. Volgens 
art. 3:2a BW zijn dieren geen zaken. Maar uit art. 3:2a lid 2 BW volgt dat dieren voor het 
goederenrecht wel als zaken worden gezien. Het paard is een roerende zaak, 
doormiddel van bezitsverschaffing moet de levering plaatsvinden (art. 3:90 BW).  
Dit kan op twee manieren: 

1. Feitelijke levering (art. 3:114 BW) 
2. Levering longa manu (art. 3:115 sub c BW) 

a. Het paard blijft dan bij de manege staan. 
 
Als aan alle eisen is voldaan, dan is Fieke de eigenaar van het paard.   
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Tip van Lawbooks: deze opdracht en ook de volgende opdrachten bevatten herhaling 
van de stof van Inleiding Privaatrecht. Zorg dat je deze stof goed beheerst en bekijk 
waar nodig de eerstejaars stof.  
 
Opdracht 2  
Vraag 1  
 
A.  
Ja, uit art. 3:83 BW volgt dat vorderingsrechten overdraagbaar zijn. Er is geen 
uitzonderingssituatie van toepassing.  
 
B. 
Het gaat om overdracht van de vordering aan de bank. Frank heeft een vordering op 
naam.  
Uit art. 3:94 BW volgt hoe rechten op naam geleverd kunnen worden: 

1. Een daartoe bestemde akte, een mededeling daarvan aan die personen door de 
vervreemder of de verkrijger (lid 1). Ookwel openbare cessie genoemd.  

2. Authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan 
aan de personen tegen wie de rechten moeten worden uitgeoefend (lid 3). 
Ookwel stille cessie genoemd.  

 
C. 
De afspraak tussen Frank en de theaters is op 1 januari 2017 al gemaakt. De onderlinge 
rechtsverhouding bestaat dus wel, alleen de vordering nog niet. Stille cessie is mogelijk 
op grond van art. 3:94 lid 3 BW.  
 
D. 
Uit art. 23 (en art. 35 lid 2) Faillisementswet volgt dat vanaf het moment dat je failliet 
bent, je beschikkingsonbevoegd bent. Beschikkingsbevoegdheid is één van de 
vereisten van overdracht (art. 3:84 BW), zonder dit kan overdracht niet plaatsvinden. 12 
Februari en de andere data zijn allemaal na 2 februari (Frank failliet), dus door de 
beschikkingsonbevoegdheid kan de vordering niet worden overgedragen aan de bank.  
 
E. 
Uit art. 5:2 BW volgt dat de eigenaar haar eigendom mag opeisen. Maar uit art. 3:109 en 
3:119 BW volgt dat van alles wat op de parkeerplaats van Frank staat, uit mag worden 
gegaan dat Frank daar eigenaar van is. De moeder van Frank zal moeten aantonen dat 
zij de eigenaar van de auto is en niet Frank. In de praktijk zal dit geen problemen 
opleveren, omdat er voor een auto eigendomspapieren zijn. Dit probleem speelde ook 
in HR Teixeira de Mattos.  
 
Vindplaats: HR Teixeira de Mattos, r.o. 21.  
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Vraag 2 
 
A. 
Uit deze overeenkomst vloeien twee rechten voor: 

1. Recht van Frank om de gitaar geleverd te krijgen 
2. Recht van Electric Guitar N.V. om betaald te krijgen  

 
Een recht voor de een is een verplichting voor de ander. Het recht op levering is een 
vorderingsrecht, dit is overdraagbaar volgens art. 3:83 BW.  
 
B. 
Het recht op levering kan op twee manieren worden geleverd (art. 3:94 BW): 

1. Openbare cessie (lid 1): Frank en de verkrijgende partij maken een akte op en 
doen hiervan een mededeling aan Electric Guitar N.V. 

2. Stille cessie (lid 3): een authentieke of geregistreerde onderhandse akte zonder 
mededeling aan Electric Guitar N.V.  

 
C. 
Er moet een geldige overdracht tussen Electric Guitar N.V. en Incasso B.V. zijn (art. 3:84 
BW): 

• Geldige titel 
o Uit de overeenkomst tussen de partijen volgt een verplichting voor Electric 

Guitar N.V. om de vordering tot betaling van de koopprijs te leveren aan 
Incasso B.V. Dus er is een geldige titel.  

• Beschikkingsbevoegdheid 
o Er moet sprake zijn van een bestaande vordering tussen Electric Guitar 

N.V. en Frank Boeijen, dat is hier het geval. Electric Guitar N.V. is ook niet 
failliet, dus dat staat niet in de weg. Electric Guitar N.V. is dus 
beschikkingsbevoegd.  

• Geldige leveringshandeling 
o Kan via openbare of stille cessie (art. 3:94 BW). Als aan één van de twee 

wordt voldaan is het goed.  
 
Als er aan alle eisen is voldaan is er een rechtsgeldige cessie en is Incasso B.V. de 
nieuwe eigenaar van de vordering op Frank Boeijen.  
 
D. 
Een gitaar is een roerende zaak en moet worden geleverd d.m.v. bezitsverschaffing (art. 
3:90 BW). Er kan worden gekozen voor feitelijke (art. 3:114 BW) of niet-feitelijke (art. 
3:115 BW) overdracht. De gitaar kan worden gegeven aan Frank Boeijen (letterlijk in zijn 
handen leggen; art. 3:114 BW). Als we ervanuit gaan dat de gitaar bij Electric Guitar B.V. 
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ligt, wordt zij houder (art. 3:115 sub a BW). Dus voor de hand ligt levering volgens art. 
3:114 BW of 3:115 sub a BW.   
E. 
Het loop stuk bij het vereiste van beschikkingsbevoegdheid. Hierdoor is er geen sprake 
van een geldige overdracht (art. 3:84 BW). Frank kan zich wel beroepen op art. 3:86 BW. 
Er zijn dan twee aanvullende eisen:  

1. Frank moet te goeder trouw zijn  
a. Geen aanwijzing dat Frank dit niet is.  

2. Er moet een overdracht anders dan om niet hebben plaatsgevonden  
a. Er moet een redelijke tegenprestatie tegenover staan. 
b. Een koopovereenkomst impliceert dat er een koopprijs moet worden 

betaald, dat is een tegenprestatie.  
 
Frank Boeijen voldoet aan deze eisen, dus hij wordt toch de eigenaar van de gitaar.  
 
F. 
Electric Guitar N.V. heeft de vordering geldig gecedeerd aan Incasso B.V., waardoor 
Incasso B.V. rechthebbende is geworden van de vordering.  
 
Electric Guitar N.V. heeft de vordering op Frank nogmaals gecedeerd aan Factor B.V. 
Maar er is niet voldaan aan de vereisten uit art. 3:84 BW voor een geldige overdracht, 
omdat het schort aan de beschikkingsbevoegdheid.  
 
Een beroep op derdenbescherming door Factor B.V. (art. 3:88 BW): 

• Beschikkingsonbevoegde vervreemder  
o Electric Guitar N.V. is beschikkingsonbevoegd 

• Factor B.V. moet te goeder trouw zijn, dit kunnen we aannemen.  
• Sprake van een beschikkingsonbevoegdheid die voortvloeit uit een vroegere 

ongeldige overdracht.  
o Hier loop het stuk, Electric Guitar N.V. is niet beschikkingsonbevoegd 

geraakt door een vroegere ongeldige overdracht, maar omdat Electric 
Guitar N.V. de vordering rechtsgeldig heeft overgedragen aan Incasso 
B.V.  

 
Dus derdenbescherming (art. 3:88 BW) kan niet succesvol worden ingeroepen en Factor 
B.V. kan niet alsnog rechthebbende worden.  
 
G. 
Art. 3:83 lid 2 BW: de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht kan ook worden 
uitgesloten door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar. Waar het beding aan 
moet voldoen volgt uit het arrest Coface/Intergamma. Er moet een beding worden 
geformuleerd wat goederenrechtelijke werking heeft. Het moet ook worden uitgelegd 
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als een beding waarmee goederenrechtelijke werking is beoogd. Het beding moet 
worden opgenomen in de overeenkomst tussen Electric Guitar N.V. en Frank Boeijen.  
 
Vindplaats: HR Coface/Intergamma, r.o. 3.4.2. 
 
Tip van Lawbooks: let goed op de formulering van het beding, het moet zien op de 
vordering zelf.  
 
Opdracht 3 
Stelling A 
Deze stelling is onjuist.  
Art. 3:84 lid 3 BW spreekt niet over het ontbreken van een geldige levering, maar over 
het ontbreken van een geldige titel.  
 
Stelling B 
Deze stelling is onjuist. 
Art. 3:98 BW is de schakelbepaling. Art. 3:89 BW geldt voor levering van een 
onroerende zaak. Bezitsverschaffing geldt voor roerende zaken (art. 3:90 BW).  
 
Stelling C 
Deze stelling is onjuist. 
Art. 7:175 BW. De verplichting tot levering is er bij een schenkingsovereenkomst. Dit is 
een geldige titel voor overdracht.  
 
Stelling D 
Deze stelling is onjuist. 
Art. 3:115 sub a BW. Als je c.p. wilt leveren moet je bezitter (beschikkingsbevoegd) zijn. 
Een houder kan dit dus niet en een bezitter wel.  
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WEEK 4  
EIGENDOMSVERKRIJGING 
 
Vraag 1 
Eigendomsrecht kan tegen eenieder worden ingeroepen, ook tegen een curator. Kip 
N.V. moet wel precies en nauwkeurig aantonen welke zaken aan hem toebehoren.  
 
Eigendomsvoorbehoud: art. 3:92 BW. In lid 1 staat: “heeft een overeenkomst de 
strekking dat de een zich de eigendom van een zaak die in de macht van de ander 
wordt gebracht, voorbehoudt totdat een door de ander verschuldigde prestatie is 
voldaan, dan wordt hij vermoed zich te verbinden tot overdracht van de zaak aan de 
ander onder opschortende voorwaarde van voldoening van die prestatie”. Dit is precies 
wat er in de casus is gebeurd. Kip N.V. heeft de eieren overgedragen onder 
opschortende voorwaarden van betaling van de koopprijs. We gaan ervanuit dat de 
koopprijs nog niet volledig is betaald op het moment dat Bert failliet is. Dat betekent 
ondanks het feit dat de eieren bij Bert op locatie liggen, ze daadwerkelijk nog 
eigendom zijn gebleven van Kip N.V. Het bedrijf kan revindiceren.  
 
Maar de eieren zijn deels uitgebroed tot kuikens, moet de curator deze ook afgeven? 
Nee, HR Kuikenbroederij. Hieruit volgen eisen voor zaaksvorming: 

• Relevant is of er door middel van menselijke vormende arbeid een zaak ontstaat 
met een nieuwe identiteit. Deze zaak is dus te onderscheiden van de daaraan 
voorafgaande zaak.  

 
Hieruit volgt dat het uitbroeden van eieren zaaksvorming is (art. 5:16 BW). Dat is een 
originaire wijze van verkrijging en er is een nieuw eigendomsrecht ontstaan. Bert is dus 
de eigenaar van de kuikens en Kip N.V. van de eieren. 
 
Tip van Lawbooks: teken de casus uit, zo maak je geen onnodige fouten. 
 
Vraag 2 

• Een ton met 300 kilo sinaasappelen 
Een ton met 300 kilo sinaasappelen bestaat uit twee delen: een deel is eigendom van 
Pieter en een deel is onder eigendomsvoorbehoud geleverd door Arie. Uit HR Teixeira 
de Mattos volgt dat Arie hier een bewijsprobleem heeft, Arie moet namelijk kunnen 
bewijzen welke sinaasappelen van hem zijn. Alleen sinaasappelen zijn niet van elkaar te 
onderscheiden. Zolang Arie dit niet kan bewijzen blijven de sinaasappelen in het 
eigendom van Pieter.   
 

• 5.000 liter sinas 
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De 5.000 liter sinas is door Pieter verkregen door de sinaasappels te persen. Het is 
menselijke vormende arbeid en sinaasappelsap heeft een onderscheidende identiteit 
van sinaasappels. Art. 5:16 BW: zaaksvorming (HR Kuikenboerderij). We gaan ervan uit 
dat Pieter het sap voor zichzelf maakt. Dan is dat een originaire wijze van verkrijging. Dat 
betekent dat het sinaasappelsap in de boedel valt, het eigendomsvoorbehoud van Arie 
kan daar niks meer aan doen.  
 

• 1.250 liter cola 
De 1.250 liter cola is onder eigendomsvoorbehoud geleverd door Henk. We gaan ervan 
uit dat niet aan de koopprijs is voldaan (de prestatie). In beginsel is Henk eigenaar 
gebleven (art. 3:92 lid 1 BW).  
 

• 10.000 liter COSI 
De 10.000 liter COSI is 80% sinas en 20% cola. Er is hier sprake van vermenging: art. 5:15 
BW. Hierin staat: “worden roerende zaken die aan verschillende eigenaars toebehoren 
door vermenging tot één zaak verenigd, dan is het vorige artikel van overeenkomstige 
toepassing”. Dit kan worden toegepast op de casus: 

- De roerende zaken zijn de cola en de sinas. 
- De verschillende eigenaars zijn Arie en Pieter. 
- De vermenging is het bij elkaar gooien van cola en sinas. 
- Tot één zaak verenigd is de COSI. 

Er is dus sprake van vermenging.  
 
Is er hier een verhouding hoofdzaak-bijzaak? Uit art. 5:14 lid 3 BW volgt dat als de 
hoofdzaak is aan te merken als de zaak waarvan de waarde die van de andere zaak 
aanmerkelijk overtreft of die volgens verkeersopvatting als zodanig wordt beschouwd. 
Sinas is 80% van de COSI, dat is aanmerkelijk en kan als hoofdzaak worden beschouwd. 
Dus er vindt natrekking plaats. Dat betekent dat Pieter de eigenaar is van de COSI.  
 
Vindplaats: Pitlo/Reehuis & Heesterkamp, p. 450-456.  
 
Tip van Lawbooks: splits de vraag op door per goed te kijken.   
 
Vraag 3 

• Een machine, onder EVB geleverd door ASML, gemonteerd in de fabriekshal van 
Aagje 

De machine is onder eigendomsvoorbehoud (art. 3:92 BW) geleverd door ASML en 
gemonteerd in de fabriekshal van Aagje. Als de koopprijs nog niet is (af)betaald, is de 
machine nog eigendom van ASML. Maar de machine is vast gemonteerd in de 
fabriekshal van Aagje, er moet worden gekeken of de machine is nagetrokken (art. 3:4 
BW).  
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Uit artikel 3:4 BW volgen twee criteria: 
Schadecriterium 

1. We weten niet meer dan dat de machine in de fabriek is gemonteerd.  
2. Verkeersopvatting:  

a. Uit HR Dépex/Curatoren volgt dat als gebouw en apparatuur in 
constructief opzicht op elkaar zijn afgestemd, hierin een aanwijzing ligt dat 
apparatuur en gebouw als één zaak moeten worden gezien. Dus dat er van 
natrekking sprake is. Is de fabriek onvoltooid als je de machine weglaat? 
Nee. De casus zegt hier niet veel over. We gaan ervanuit dat de machine 
niet is nagetrokken.  

 
Dus ASML heeft recht op de machine.  
 
Tip van Lawbooks: bij het beoordelen of gebouw en apparatuur in constructief opzicht 
op elkaar zijn afgestemd, gaat het niet om het productieproces. Het gaat om het 
gebouw zelf als fabrieksgebouw. Hele essentiële dingen, zoals bekabelingen etc. Het 
moet een onvolledig gebouw worden als de apparatuur wordt verwijderd. 
 

• Een grote hoeveelheid losse chips  
Onder eigendomsvoorbehoud geleverd door Chips B.V. De betaling van de koopprijs is 
niet voldaan. Dus Chips B.V. is eigenaar gebleven en kan ze revindiceren.  
 

• Een grote hoeveelheid computers, geheel gereed 
Er moet worden gekeken of er sprake is van zaaksvorming, twee vragen: 
 

1. Is de computer tot stand gekomen door menselijk vormende arbeid? Ja 
2. Heeft de computer van de oorspronkelijke zaak een te onderscheiden identiteit 

(HR Kuikenboerderij)? Ja 
Er is dus sprake van zaaksvorming.  
 
Maar lid 2: iemand die voor zichzelf een zaak vormt of doet vormen. 
HR Breda/Antonius, hoe beoordelen?  

- Wie draagt het economisch risico? 
- Wie heeft er beslissende invloed op hoe dat product gefabriceerd wordt en de 

vorm van het product?  
De casus zegt er niks over, het lijkt erop dat Aagje het voor zichzelf doet, dus zij is de 
eigenaar.  
 
Maar de chips zijn wel vijf keer zo veel waard als de computer zelf. Is dit dan wel 
zaaksvorming, en geen natrekking (art. 5:14 lid 1 BW)? In dit geval zijn beide opties 
goed, maar normaliter op basis van de verkeersopvatting is er sprake van zaaksvorming, 
wat hier ook kan worden gesteld.  
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Vindplaats: HR Breda/Antonius, r.o. 3.3.  

 


