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VOORWOORD 
 
 
Beste student(e), 

 
Voor je liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 5 
t/m week 9) 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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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 6 
Zekerheidsrechten 
 
Vraag 1 
 
A.  

• Het bedrijfspand (eigendom van Piet) 
Dit is een onroerend registergoed, dus we gebruiken het beperkte recht van hypotheek.  
Schakelbepaling: art. 3:98 BW, tenzij de wet anders bepaalt, vestig je beperkte rechten 
op de manier hoe je goederen overdraagt. 
 
Art. 3:84 lid 1 BW: 

- Geldige titel: hetgeen wat het vestigen van de hypotheek rechtvaardigt, de 
financieringsovereenkomst waaruit blijkt dat dit pand verhypothekeerd moet 
worden. 

- Beschikkingsbevoegdheid: Piet is eigenaar, dus hij is beschikkingsbevoegd.  
- Vestigingsformaliteit: art. 3:260 lid 1 BW, notariële akte en ingeschreven in de 

openbare registers.  
 
Het hypotheekrecht kan dus gevestigd worden op het bedrijfspand.  
 

• De auto van de moeder van Piet 
Het is een roerende zaak, dus een pandrecht kan gevestigd worden.  
Schakelbepaling: art. 3:98 BW, tenzij de wet anders bepaalt, vestig je beperkte rechten 
op de manier hoe je goederen overdraagt. 
 
Art. 3:84 lid 1 BW:  

- Geldige titel: financieringsovereenkomst waaruit blijkt dat de auto in pand moet 
worden gegeven aan de bank.  

- Beschikkingsbevoegdheid: Piet is niet beschikkingsbevoegd, want de auto is van 
zijn moeder. Maar is mogelijk conform art. 3:231 BW.  

o Art. 3:231 BW: moeder van Piet kan haar auto voor de vordering van de 
bank op haar zoon in pand geven.   

- Vestigingsformaliteit: vuistpand (art. 3:236 BW) en vuistloos pand (art. 3:237 BW). 
o Vuistpand: auto moet fysiek bij de bank staan, is natuurlijk niet ideaal.  
o Art. 3:237: authentieke akte of onderhandse akte en registreren bij 

belastingdienst. 
 
Het pandrecht kan dus gevestigd worden op de auto.  
 

• De voorraden van Piet, bestaande uit balen katoen 
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Schakelbepaling: art. 3:98 BW, tenzij de wet anders bepaalt, vestig je beperkte rechten 
op de manier hoe je goederen overdraagt. 
 
Art. 3:84 lid 1 BW: 

- Geldige titel: financieringsovereenkomst waaruit de verplichting tot verpanding 
van de katoenbalen blijkt.  

- Beschikkingsbevoegdheid: ja, eigenaar van de katoenbalen.  
- Vestigingsformaliteit: art. 3:236 of 3:237 BW.  

 
• Alle bestaande en toekomstige vorderingen die Piet op klanten heeft. In 

ongeveer de helft van de algemene voorwaarden van de klanten van Piet komt 
het volgende beding voor: “vorderingen uit deze overeenkomst mogen niet 
worden overgedragen”.  

Schakelbepaling: art. 3:98 BW, tenzij de wet anders bepaalt, vestig je beperkte rechten 
op de manier hoe je goederen overdraagt. 
 
Art. 3:84 lid 1 BW:  

- Geldige titel: financieringsovereenkomst waaruit de verpanding van de 
vorderingen blijkt aan de bank.  

- Beschikkingsbevoegdheid: half, hij is beschikkingsbevoegd over de vorderingen 
die al bestaan. Die nog niet bestaan nog niet.  

- Vestigingsformaliteit:   
o Openbare verpanding: mededeling aan de debiteuren, art. 3:236 lid 2 BW 

en art. 3:94 lid 1 BW 
- Stille verpanding: geen mededeling aan debiteuren, authentieke of 

geregistreerde onderhandse akte art. 239 lid 1 BW 
 
Maar de algemene voorwaarden van Piet. Dit bevat onoverdraagbaarheidsbeding van 
vorderingsrechten (art. 3:83 lid 2 BW). Zo’n beding kan goederenrechtelijke of 
verbintenisrechtelijke werking hebben.  
 
HR Coface/Intergamma: richt het beding zich op de vordering zelf of op de schuldeiser? 
Hier richt het beding zich tot Piet, dus het heeft vertbinenisrechtelijke werking. Dit levert 
alleen wanprestatie op, maar de vordering kan wel overgedragen worden. Dus de 
verpanding zou slagen.  
 
Vindplaats: Pitlo/Reehuis & Heesterkamp, p. 706, 626-629 en HR Coface/Intergamma, 
r.o. 3.3.1.  
 
B. 
Art. 3:84 lid 2 BW: “bij de titel moet het goed met voldoende bepaaldheid omschreven 
zijn”.  
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De titel ziet hier meer op de leveringsformaliteit, niet op de geldige titel. Als je bij de 
levering niet voldoende duidelijk maakt welk goed je nou levert, heb je op grond van dit 
artikel geen geldige overdracht.  
 
HR Rivierenland/Gispen: het is voldoende bepaalbaar als je maar aan de hand van de 
akte duidelijk kunt maken om welke vorderingen het uiteindelijk gaat. Deze clausule 
voldoet. 
 
Vindplaats: HR Spaarbank Rivierenland/Gispen, r.o. 4.2.  
 
C. 
Ja, dat mag. Dit volgt onder meer uit het arrest Dix/ING 
 
D. 
Nee, er moeten iedere keer periodieke pandlijsten worden geregistreerd als je ook de 
dubbel toekomstige vorderingen verpand wilt hebben.  
 
E. 
Ja, arrest Hamm/ABN Amro. Verplicht om op verzoek van de bank de gegevens te 
verstrekken. Dit maakt onderdeel uit van het pandrecht, de informatievoorziening. 
 
Vindplaats: HR Hamm/ABN Amro, r.o. 4.3.3. 
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WEEK 7 
Eigendomsvoorbehoud 
 
Vraag 1 
 
A.  
Deze vraag is niet per goed behandeld in het werkcollege.  
 
Bij ieder goed moet de schakelbepaling in art. 3:98 BW worden toegepast. De 
voorwaarden uit art. 3:84 lid 1 BW moeten daarom worden getoetst: geldige titel, 
beschikkingsbevoegd en vestigingsformaliteit.  
 
Geldige titel: hetgeen rechtvaardigt dat de betreffende zaak in onderpand wordt 
gegeven. We gaan er vanuit dat Willem beschikkingsbevoegd is.  
 
Roerende zaken vestigingsformaliteit: art. 3:236 BW (vuistpand) of art. 3:237 BW 
(vuistloos pand).  
 
Vorderingen: twee manieren van in pand geven.  

1. Openbare verpanding art. 3:236 lid 2 jo. art. 3:94 lid 1 BW: akte opstellen en 
mededeling doen van de verpanding aan de debiteur van de vordering.  

2. Stille verpanding art. 3:239 BW. Geen mededeling, maar geregistreerde 
onderhandse akte of authentieke notariële akte.  

 
Vindplaats: Pitlo/Reehuis & Heesterkamp, par 15.3.  
 
B. 

• Een vordering op Jansen N.V., ontstaan op 16 februari voor een eenmalige 
leverantie op die datum; 

 
Op 16 februari was Willem nog niet failliet, hij was dus nog beschikkingsbevoegd. De 
laatste akte voor faillissement is geregistreerd op 15 februari. Toekomstige vorderingen, 
de vordering op Jansen was op 15 februari nog toekomstig, kunnen alleen bij voorbaat 
verpanden als ze voortvloeien uit een rechtsverhouding die op dit moment al bestaat. 
Maar er staat ‘eenmalige leverantie’, dat betekent dat deze vordering niet bestond op 
het moment van de akte, waar de rechtsverhouding waaruit de vordering ontstaat ook 
nog niet bestond. Dat betekent dat de vordering niet verpand is. Willem is eigenaar van 
de vordering en de vordering zal in het faillissement vallen. 
 

• Een vordering op Pietersen N.V. ontstaan op 3 maart 2017; 
Op 3 maart 2017 is Willem al failliet (sinds 1 maart), dus hij is beschikkingsonbevoegd. 
Deze vordering valt ook in de boedel.  
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• Een vordering op Giessen, ontstaan op 16 februari uit het vaste 

leverantiecontract op basis waarvan Giessen iedere maand voor 5.000 euro aan 
producten afneemt van Willem. 

Met Giessen bestond er al veel langer een rechtsverhouding (in tegenstelling tot 
Jansen). Op het moment dat de laatste relevante akte werd verleden bestond er al een 
rechtsverhouding met Giessen. Conform art. 3:239 BW is het moment dat de laatste 
verpandingsakte die nog geldig was is verleden, bestond deze vordering op Giessen 
nog niet, maar de rechtsverhouding waar die uit voortvloeide wel. De vordering is op 
het moment dat die ontstaan is verpand. De vordering is dus voor de bank, die hebben 
een pandrecht op de vordering. 
 

• Een vordering op Frank van 6.000 euro In de algemene voorwaarden staat het 
volgende beding opgenomen: Deze vordering is onoverdraagbaar in de zin van 
art. 3:83 lid 2 BW’. 

 
Door het arrest Coface/Intergamma hangt het ervan af hoe het beding geformuleerd is, 
of het goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke werking heeft. Dit is een 
goederenrechtelijk beding, want dit beding richt zich echt op de vordering zelf. Er 
wordt niet gericht tot de persoon die het eventueel gaat overdragen. Deze vordering 
kan dus nooit overgedragen worden en nooit verpand worden, maakt niet uit op welke 
datum die is ontstaan. De vordering valt dus sowieso in de boedel.  
 

• Een door Floris onder eigendomsvoorbehoud (EVB) geleverde machine, voor 70 
procent betaald voor faillissement, vervolgens door de bank geheel afbetaald op 
7 maart 2017; 

De datum 7 maart is na faillissement van Willem, maar dat maakt niet uit, want die 
machine is vóór faillissement onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Toen is het 
voorwaardelijke eigendomsrecht ontstaan (HR Rabobank/Reuser). Dat recht is verpand 
geweest in de akte. Na faillissement heeft de bank het laatste bedrag overgemaakt naar 
de verkoper. Op dat moment is die voorwaardelijke eigendom uitgegroeid tot volledige 
eigendom, daardoor heeft de bank een pandrecht gekregen op de volledige eigendom 
van de machine. Deze zaak is van de bank, valt onder het pandrecht. 
 

• Een machine geleverd onder EVB door Dennis op 2 maart 2017. Er is nog geen 
cent betaald. De machine is met bouten verankerd in de vloer van het 
fabrieksgebouw (eigendom van Willem, in 2004 verhypothekeerd aan Rabobank). 

Het is na faillissement onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Willem was niet meer 
beschikkingsbevoegd, dus kan nooit zijn voorwaardelijk eigendom hebben verpand. 
Deze machine is niet alleen toen geleverd, maar ook met bouten verankerd in de vloer 
van het fabrieksgebouw. 
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Willem is wel eigenaar van het gebouw, er moet worden gekeken of de machine is 
nagetrokken: art. 3:4 BW.  
 
Twee criteria:  

• Verkeersopvatting (HR Dépex/Curatoren), constructief op elkaar afgestemd en 
onvoltooit als de machine eruit wordt gehaald? Nee  

• Schadecriterium: Nee, bij bouten en moeren is hier nog niet aan voldaan.  
 
Niet nagetrokken, geen voorwaardelijke eigendom verpand want levering na 
faillissement (beschikkingsonbevoegdheid). Dus het valt in de boedel.  
 
Vindplaats: HR Coface/Intergamma, r.o. 3.3.1 en HR Dépex/Curatoren, r.o. 3.7 en HR 
Rabobank/Reuser.  
 
Tip van Lawbooks: zorg ervoor dat je bij het tentamen de rechtsregels erbij hebt, dan is 
het alleen een kwestie van toepassen!  
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WEEK 8  
Overdracht tot zekerheid en onder voorbehoud van 
beperkt recht 
 
Vraag 1 
 
A.  
De curator is belast met de taak om het faillissement en de boedel af te wikkelen. Als de 
machine zich in de faillissementsboedel van Phineas Poultry bevindt is hij er dus over 
bevoegd. Oftewel de machine moet eigendom zijn van Phineas Poultry.  
 
De vereisten uit art. 3:84 lid 1 BW moeten worden nagelopen:  

• Geldige titel  
• Beschikkingsbevoegde  
• Geldige leveringsformaliteit  

 
- Geldige titel 

Als de overdracht erop neer komt dat Egoslease een zekerheidsrecht wordt verschaft, 
dan is er sprake van een zekerheidsoverdracht, dat tevens geen geldige titel oplevert. Is 
er mogelijk sprake van zekerheidsoverdracht? Dit is verboden in art. 3:84 lid 3 BW.  
 
HR Sogelease:  
“De maatstaf in art. 3:84 lid 3 BW moet, voor wat betreft het element ‘die ten doel heeft 
een goed over te dragen tot zekerheid”, worden gezocht in het antwoord op de vraag 
of de rechtshandeling ertoe strekt de wederpartij in dier voege een 
zekerheidsrecht op het goed te verschaffen dat deze in zijn belangen als 
schuldeiser ten opzichte van andere schuldeisers wordt beschermd.” 
 
In de casus staat niks over eventuele beperkingen over het eigendomsrecht van 
Egoslease. We kunnen min of meer aannemen dat Egoslease een volwaardig 
eigendomsrecht heeft verkregen. Egoslease kan dus doen of laten wat hij wil doen met 
het eigendomsrecht, dat komt neer op een werkelijke overdracht. Er is hier dus geen 
sprake van strijdigheid met het fiduciaverbod.  
 
De geldige titel is de verplichting van Phineas Poultry tot levering van de machine, dat 
voortvloeit uit de sale and lease back overeenkomst.  
 

- Beschikkingsbevoegde 
Phineas Poultry had het eigendom over de machine, dus hij was ook bevoegd om over 
de machine te beschikken en over te dragen aan Egoslease. Het tegendeel blijkt althans 
niet uit de casus.  
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- Geldige levering 

Het gaat hier om een roerende zaak (art. 3:3 lid 2 BW), dus bezitsverschaffing (art. 3:90 
BW). In dit geval gebeurt dat door een levering c.p. (art. 3:115 sub a BW).  
 
De overdracht van Phineas Poultry naar Egoslease is dus geldig, omdat aan alle 
vereisten van art. 3:84 lid 1 BW is voldaan. Egoslease is dus eigenaar geworden van de 
machine.  
 
De machine bevindt zich dus niet in de faillissementsboedel van Phineas Poultry, dus de 
curator kan die machine niet overdragen. Kortom, de curator kan de Tok3000 niet 
overdragen aan de concurrent omdat hij beschikkingsonbevoegd is.  
 
Vindplaats: HR Sogelease, r.o. 3.6.  
 
B. 
Er moet worden bekeken of de slachtmachine bestanddeel is geworden van de 
bedrijfsruimte.  
 
Art. 3:4 BW: bestanddeelvorming? Zo ja, dan natrekking o.g.v. art. 5:3 BW.  
 
Lid 1: verkeersopvattingen. Om te kijken of er sprake is van bestanddeelvorming moet 
er worden gekeken naar het arrest Dépex/Curatoren.  
 
Hieruit volgt dat er sprake is van bestanddeelvorming als: 

- Het gebouw incompleet is zonder de zaak  
- Er sprake is van specifieke constructieve afstemming  

 
Lid 2: schadecriterium.   
 
Is er sprake van bestanddeelvorming in deze casus? 
Waarschijnlijk niet op basis van het schadecriterium, de casus bevat geen aanwijzingen 
om dat aan te merken. Nergens wordt iets vermeldt over mogelijke aanzienlijke schade.  
 
Dan wellicht op basis van lid 1?  

• Is de bedrijfsruimte incompleet als je de machine weghaalt?  
- Nee, je kunt de ruimte nog steeds gebruiken als een bedrijfsruimte, ook 

zonder de machine.  
• Is er sprake van een specifieke constructieve afstemming?  

- Er wordt wel vermeld dat er een verbouwing heeft plaatsgevonden zodat 
de TOK3000 erin past. Hieruit zou je een argument kunnen ontlenen om te 
betogen dat er sprake is van die constructieve afstemming. Maar mede 
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gelet op de verstrekkende gevolgen, namelijk dat de eigenaar van de 
machine zijn eigendomsrecht zou verliezen, is dit een twijfelgeval. De 
professor zou niet zeggen dat er sprake is van bestanddeelvorming, maar 
je kunt dit zelf anders beargumenteren. In het geval van deze aanname 
blijft de machine een zelfstandige zaak en valt die ook niet onder het 
hypotheekrecht van de Rabobank.  

 
De vordering van de Rabobank slaagt dus gedeeltelijk. Voor wat betreft de 
bedrijfsruimte heeft de Rabobank een hypotheekrecht, dit is immers een onroerende 
zaak. Voor wat betreft de machine slaagt de Rabobank niet, omdat het een roerende 
zaak is gebleven.  
 
Vindplaats: HR Dépex/Curatoren, r.o. 3.7.  
 
C. 
Pandrecht Rabobank: art. 3:98 jo. 3:97 lid 1 BW.  
Pandrecht Gespen: art. 3:98 jo. 3:81 lid 1 jo. 3:237 lid 1 BW 
 
HR Potharst/Serrée: “ingeval van eigendomsovergang onder voorbehoud van 
pandrecht, wordt een recht verkregen dat van meet af aan met het pandrecht is 
belast” 
 
Phineas Poultry verkrijgt dus een bloot eigendomsrecht, een eigendomsrecht wat direct 
vanaf het begin belast is met een pandrecht van Gespen. Er kan dan ook geen een 
ander pandrecht als eerder worden aangemerkt. Dus het pandrecht van Gespen gaat 
voor.  
 
Vindplaats: HR Potharst/Serrée, r.o. 3.6.4.  
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WEEK 9  

Basisbeginselen fail l issementsrecht  
 
Opdracht 1 
Vraag 1 
 
A.  
Absolute en relatieve competentie: 

• Absolute competentie: welke rechter is bevoegd? Bijvoorbeeld de rechtbank 
• Relatieve competentie: welke van die rechters is in Nederland bevoegd? 

Bijvoorbeeld de rechtbank Maastricht.  
 
In art. 2 Fw staat dat de rechtbank bevoegd is om het faillissement uit te spreken. De 
rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar. Wat is in deze casus de woonplaats 
van de schuldenaar? Het gaat hier om een B.V., dit is een rechtspersoon. Art. 1:10 lid 2 
BW bepaalt dat de woonplaats van een rechtspersoon de plaats is van de statutaire 
zetel. Dus in deze situatie is de woonplaats Amsterdam. De rechtbank Noord-Holland is 
daarom bevoegd. 
 
B. 
Dit criterium staat omschreven in art. 6 Fw: de rechter moet bekijken of summierlijk blijkt 
van feiten en omstandigheden waaruit voortvloeit dat de schuldenaar verkeert in de 
toestand van te hebben opgehouden te betalen.  
 
Summierlijk blijken houdt in dat de rechter na een kort feitelijk onderzoek kan 
vaststellen dat inderdaad van die situatie sprake is. Die eis houdt min of meer in dat 
gedurende een faillissementsaanvraag geen tijd en ruimte is voor uitgebreide 
bewijsvoering omtrent de vraag of er wel sprake is van een vordering. Dus de rechter 
moet al na een kort onderzoek kunnen vaststellen dat er inderdaad van die situatie 
sprake is. 
 
Er is sprake van de toestand te hebben opgehouden te betalen als er aan twee 
minimum vereisten is voldaan:  

• Het pluraliteitsvereiste: er moeten ten minste twee schuldeisers zijn van de 
schuldenaar.  

• Opeisbaarheid inhoudende dat ten minste één van die twee of meer vorderingen 
opeisbaar moet zijn. De schuldeiser kan daadwerkelijk de nakoming van de 
vordering afdwingen voor de rechter. 
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Het gaat om minimumvereisten, de rechter moet daarnaast ook toetsen of er 
daadwerkelijk sprake is van die situatie van te hebben opgehouden te betalen.  
 
C. 
Een voor verificatie vatbare (art. 26 jo. 110 Fw) vordering van een derde, die de 
verzoeker van het faillissement opgeeft ter invulling en onderbouwing dat voldaan is 
aan het pluraliteitsvereiste.  
Die vordering moet voor verificatie vatbaar zijn, dat volgt uit HR Berzona. 
 
Vraag 2 
 
A.  
30 augustus: ja, de bank is verplicht om die betalingsopdracht uit te voeren. Piet 
Verdriet is namelijk op die datum nog niet failliet, waardoor hij nog gewoon 
beschikkingsbevoegd is over zijn vermogen.  
 
2 september: nee, de bank is niet verplicht om de betalingsopdracht uit te voeren, want 
Piet Verdriet is op 1 september failliet gegaan, hij is vanaf dat moment 
beschikkingsonbevoegd (art. 23 Fw). 
 
Tip van Lawbooks: de twee niet-verplichte arrest HR JPR/Gunning q.q. 
(betalingsopdracht vóór faillissement) en HR Huijzer q.q./Rabobank (betalingsopdracht 
na faillissement) geven meer duidelijkheid over dit onderwerp.  
 
B. 
Mogelijkheden buiten faillissement: 

• Dagvaarden om beslag te leggen op de vermogensbestanddelen van Piet 
Verdriet, die executeren en je verhalen op de executieopbrengst. Daarvoor heb 
je wel een executoriale titel nodig. Zoals een authentieke akte.  

• Faillissement van Piet Verdriet aanvragen, wel kunnen aantonen van zo’n situatie 
te hebben opgehouden te betalen Daarvoor moet samson ook kunnen aantonen 
dat er sprake is van het pluraliteitsvereiste. 

 
Mogelijkheid binnen faillissement: 

• Indiening ter verificatie bij de curator art. 26 jo. 110 Fw. Dit kan door een brief te 
sturen naar de curator met de nodige bewijsstukken dat jij een vordering hebt. 
Als dat zo is, dan kom je op de lijst met erkende schuldeisers. 

 
C. 
Vereisten voor verpanding:  

• Art. 3:228 BW: vermogensrecht waarop je een pandrecht wil vestigen moet voor 
overdracht vatbaar zijn. In dit geval gaat het om het eigendomsrecht van Piet 
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onder opschortende voorwaarde ten aanzien van het staal. Dat is overdraagbaar, 
volgt uit art. 3:83 lid 1 BW.  

• Art. 3:98 jo. 3:84 BW: 
o Geldige titel: gaan ervan uit dat die in orde is. Verplichting tot vestiging 

van het pandrecht, vloeit voort uit de kredietovereenkomst tussen Piet 
Verdriet en Tilburgse bank   

o Beschikkingsbevoegde: Piet Verdriet is niet bevoegd over het staal, want 
hij heeft niet het onvoorwaardelijke eigendomsrecht over het staal. Maar 
ten aanzien van zijn voorwaardelijk eigendomsrecht is Piet bevoegd.  

o Vestigingsformaliteit: vuistloos pandrecht ligt het meest voor de hand, dan 
hoeft de roerende zaak niet in de macht worden gebracht van de 
schuldeiser. Art. 3:237 BW. 

Er komt dus een pandrecht tot stand van de Rabobank op het voorwaardelijk 
eigendomsrecht van Piet Verdriet B.V. ten aanzien van het staal. Dat groeit pas uit op 
een pandrecht op het staal zelf zodra de opschortende voorwaarde is voldaan (HR 
Rabobank Reuser). 
 
Vindplaats: HR Rabobank/Reuser, r.o. 3.4.  
 
D. 
Vereisten voor verpanding: 

• Art. 3:228 BW: vermogensrechten zijn in beginsel overdraagbaar (art. 3:83 lid 1 
BW) 

• Art. 3:98 jo. 3:84 BW: 
o Geldige titel: aan voldaan, de verplichting tot vestiging van het pandrecht, 

vloeit voort uit de kredietovereenkomst tussen Piet en Tilburgse Bank  
o Beschikkingsbevoegde: nee, Piet Verdriet is op 1 september al failliet 

gegaan en dus beschikkingsonbevoegd (art. 23 Fw). 
o Vestigingshandeling 

 
Er is geen sprake van een geldige overdracht, dus de vordering is niet verpand aan de 
Tilburgse bank.  
 
Tip van Lawbooks: kijk goed wanneer het om een eenmalige leverantie gaat, die kun je 
niet bij voorbaat vestigen (art. 3:239 lid 1 BW).  
 
E. 
Vereisten voor verpanding: 

• Art. 3:228 BW: de machine is overdraagbaar (art. 3:83 lid 1 BW), want eigendom is 
overdraagbaar.  

• Art. 3:98 jo 3:84 BW:  
o Geldige titel: 
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o Beschikkingsbevoegde: op 1 september is Piet Verdriet niet meer 
beschikkingsbevoegd (art. 23 Fw), want het is gevestigd bij voorbaat (art. 
35 lid 2 Fw).  

o Vestigingshandeling: het gaat hier om vestiging bij voorbaat, art. 3:97 jo. 
3:237 BW. Dit is verricht vóór het faillissement.  

 
Tip van Lawbooks: faillissement werkt terug tot aan het begin van de dag, dus het 
maakt niet uit op welk tijdstip een bedrijf failliet wordt verklaard.  
 
Opdracht 2 
 
A. 
De boedel wordt onveranderlijk vanaf het moment van faillissement. De rechtspositie 
van alle betrokkenen wordt ook onveranderlijk, er kunnen geen wijzigingen meer 
optreden in de status van de boedel. Geldt zowel voor de actieve als passieve zijde van 
de balans. 
 
Actiefzijde van de balans: bijv. Art. 23 Fw en art. 35 Fw.  
Passiefzijde van de balans: bijv. Art. 24 Fw. 
 
B.  
Curator: art. 68 Fw, verantwoordelijk voor het beheer en vereffening van de boedel.  
Rechter-commisaris: art. 64 Fw, houdt toezicht op de curator.  
 
C. 
Nee, art. 23 Fw. Een failliet is beschikkingsonbevoegd, maar niet 
handelingsonbekwaam. Hij blijft bevoegd om overeenkomsten te sluiten, maar de 
boedel is niet aansprakelijk voor verbintenissen die na het faillissement ontstaan (art. 24 
Fw). 
 
Tip van Lawbooks: zoals je in dit werkcollege ziet, gaat het vooral veel om de 
toepassing van artikelen uit de Faillissementswet, zorg daarom dat je de relevante 
artikelen weet te vinden en al eens leest.  


