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Het eigendomsrecht is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben, 

aldus artikel 5:1 BW. Dat recht is goed beschermd en kan niet zomaar - buiten de wil van 

de eigenaar - tot een einde komen of worden beperkt. Toch is er een aantal uitzonderingen 

op deze hoofdregel, zoals de derdenbeschermingsbepaling in artikel 3:86 BW. In dat artikel 

is bepaald dat een overdracht van onder meer roerende zaken door een daartoe onbevoegde 

toch geldig is, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder 

trouw is. Een soortgelijke bepaling is te vinden in artikel 3:238 BW, waarin de pandhouder 

die goeder trouw is wordt beschermd tegen beschikkingsonbevoegdheid van de pandgever. 

In de hier te bespreken zaak stond het laatstgenoemde artikel centraal. In het arrest van het 

gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 augustus 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:3184) was de 

vraag aan de orde of de bank zich kon beroepen op de derdenbeschermingsbepaling in 

artikel 3:238 BW en meer specifiek of de bank te goeder trouw was ter zake onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken die aan haar verpand zouden zijn. 

Feiten 
In de zaak was het volgende aan de orde: 

 Appellante (hierna: A) is een groothandel in papier en karton, die zelf ook 

verpakkingsmiddelen van die materialen vervaardigt. 

 Just Labels B.V. (hierna: Just Labels) drijft eveneens een onderneming in de 

vervaardiging van papier- en kartonwaren. Deze vennootschap wordt op 11 april 

2012 in staat van faillissement verklaard. 

 Tussen Just Labels (en haar rechtsvoorgangers) en A zijn in de periode 2005 tot en 

met maart 2012 diverse leveringsovereenkomsten gesloten, op grond waarvan A 

regelmatig kartonnen kokers aan Just Labels heeft geleverd. De bestellingen zijn 

steeds schriftelijk bevestigd. In de orderbevestigingen en in de facturen wordt steeds 

verwezen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de 

branchevereniging waar A bij aangesloten was. 

 In de algemene voorwaarden was onder meer een eigendomsvoorbehoud 

opgenomen, waarvan de exacte tekst niet in het hier besproken arrest is 

weergegeven. 

 Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen (hierna: Rabobank) heeft bij akte van 

verpanding van 12 november 2007 (geregistreerd op 11 januari 2008) alle huidige 

en toekomstige voorraden van Just Labels verpand gekregen, zulks tot zekerheid 

van aan Just Labels verstrekte kredieten/leningen. 

 Op 6 en 7 maart 2012 is aan Just Labels een partij kokers geleverd voor een bedrag 

van ruim € 3.000. Just Labels heeft de facturen van A niet voldaan. De kokers 

waren duidelijk herkenbaar als afkomstig van A. 
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 Enkele weken vóór datum faillissement (namelijk op 19 maart 2012) verhuurt Just 

Labels een gedeelte van het bedrijfspand, waar ook de voorraden liggen opgeslagen, 

aan de Rabobank. Daarmee neemt Rabobank de aan haar verpande zaken in 

vuistpand. 

 Omstreeks datum faillissement worden voorraden via een taxatie-/ en veilingbureau 

verkocht aan een branchegenoot van Just Labels. In ieder geval een gedeelte van de 

op 6 en 7 maart 2012 geleverde kokers bevindt zich tussen die verkochte zaken. 

 Op 20 april 2012 dient A haar vordering bij de curator in en maakt zij aanspraak op 

teruggave van haar eigendommen. 

Het geschil in eerste aanleg 
In de procedure in eerste aanleg vordert A van de Rabobank betaling van de onbetaald 

gebleven facturen van ruim € 3.000. De grondslag van de vorderingen is onrechtmatige 

daad. Rabobank heeft immers volgens A inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van A 

door eigendommen van A te verkopen, terwijl zij daartoe niet bevoegd was. A beroept zich 

daarbij op het eigendomsvoorbehoud dat in de door haar gehanteerde algemene 

voorwaarden was vermeld. 

De bank betwist de vordering van A, stellende dat de algemene voorwaarden niet van 

toepassing zijn. Voorts beroept de bank zich op artikel 3:238 lid 1 BW, de eerder genoemde 

derdenbeschermingsbepaling. Die wetsbepaling luidt als volgt: 

"Ondanks onbevoegdheid van de pandgever is de vestiging van een pandrecht op een 

roerende zaak, op een recht aan toonder of order of op het vruchtgebruik van een zodanige 

zaak of recht geldig, indien de pandhouder te goeder trouw is op het tijdstip waarop de 

zaak of het toonder- of geëndosseerde orderpapier in zijn macht of in die van een derde is 

gebracht." 

In eerste aanleg verwerpt de kantonrechter allereerst de stelling van de bank dat de 

algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn. In het hier besproken arrest is niet 

terug te lezen op welke gronden de kantonrechter tot die beslissing kwam. 

De kantonrechter acht de Rabobank in ieder geval wel te goeder trouw, zodat zij een beroep 

kan doen op de derdenbeschermingsbepaling. Daarbij is het belangrijk dat de bestuurder 

van Just Labels (de gefailleerde) blijkbaar had aangegeven dat zich onder de in vuistpand 

genomen zaken geen zaken bevonden die haar niet in eigendom toebehoorden. De 

kantonrechter overweegt dat van de bank niet kon worden verlangd dat zij eerst een 

onderzoek in de boeken van Just Labels zou instellen, dan wel alle crediteuren van Just 

Labels zou aanschrijven, om zich ervan te vergewissen dat de in vuistpand genomen zaken 

aan Just Labels toebehoorden. Kortom: de kantonrechter beoordeelde dat het pandrecht 

rechtsgeldig was. Leverancier A stond met lege handen. 

Het geschil in hoger beroep 
A gaat tegen het vonnis van de kantonrechter in beroep, omdat zij zich niet kan verenigen 

met de toepassing van artikel 3:238 lid 1 BW. De Rabobank appelleert incidenteel tegen het 

oordeel dat de algemene voorwaarden van toepassing waren. (Dat incidenteel appel was 

overigens onnodig, omdat deze vraag hoe dan ook in hoger beroep aan de orde zou komen.) 

Het hof stelt vast dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, omdat er sprake was 

van een bestendig handelsrelatie tussen A en Just Labels. Blijkbaar was niet in geschil of de 
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algemene voorwaarden ook deugdelijk ter hand waren gesteld, bij gebreke waarvan er 

hoogstens sprake zou kunnen zijn van vernietigbaarheid (artikel 6:233 aanhef en sub b BW 

juncto artikel 6:234 BW). De grief faalt in ieder geval: de algemene voorwaarden zijn 

inderdaad van toepassing. 

Het hof stelt vervolgens vast dat er inderdaad sprake is van een rechtsgeldig 

overeengekomen eigendomsvoorbehoud en aldus van beschikkingsonbevoegdheid van Just 

Labels om tot verpanding van de kartonnen kokers over te gaan. 

Vervolgens komt de vraag centraal te staan of er een beroep kan worden gedaan op de 

derdenbeschermingsbepaling van artikel 3:238 lid 1 BW. A voert aan dat goede trouw niet 

alleen ontbreekt, indien degene die zich op de goede trouw beroept (in dit geval de bank) de 

feiten of het recht waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben kende, maar ook indien 

hij die behoorde te kennen. Dat volgt ook uit artikel 3:11 BW. Volgens A had de Rabobank 

meer zorgvuldigheid moeten betrachten om de beschikkingsbevoegdheid van Just Labels te 

controleren. Waaruit deze zorgvuldigheid precies bestaat, is volgens A afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval. A voert ter zake aan dat de bank een professionele partij is 

die bekend is met het bestaan van eigendomsvoorbehouden. Van de bank mocht worden 

verwacht dat zij kennis van de branche (groothandel van verpakkingsmaterialen) zou 

hebben en ook weet dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden met daarin een 

eigendomsvoorbehoud ook gebruikelijk is. Ook stelt A dat bij de beoordeling moet worden 

betrokken dat de bank volledig zicht had op de financiële situatie van Just Labels. 

Het hof sluit zich aan bij de stellingen van A, overwegende dat goede trouw van de bank 

niet snel mag worden aangenomen, indien de bank op het moment van afgifte redelijkerwijs 

rekening moest houden met het bestaan van het eigendomsvoorbehoud en de bank 

bovendien vanwege de financiële situatie van Just Labels genoodzaakt was om de zaken in 

vuistpand te nemen. Door de slechte financiële situatie moest de bank ook begrijpen dat het 

niet waarschijnlijk was dat er normale betaling van de koopprijs van onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zou plaatsvinden en dat Just Labels gemachtigd zou 

zijn om die zaken te verpanden. Het hof is van mening dat de bank niet kon volstaan met 

alleen bij de bestuurder van Just Labels navraag doen of er zich zaken tussen de voorraad 

bevonden die niet aan Just Labels toebehoorden. De bank had expliciet aan Just Labels 

moeten vragen of er onbetaalde voorraden waren. Het hof constateert dat de bank niet méér 

heeft gesteld om haar goede trouw te onderbouwen dan hiervoor is aangegeven (kort 

gezegd: de bank is nooit geïnformeerd over niet te verpanden zaken). Zo heeft de bank ook 

niet duidelijk weten te maken of de betrokkenheid van een deurwaarder bij de inventarisatie 

en verkoop nog een rol van betekenis speelt bij de vraag of de bank voldoende onderzoek 

heeft gedaan. De bank stelt slechts dat de kokers (waarschijnlijk) niet meer aanwezig 

waren. Daar gaat het hof overigens ook aan voorbij. Het hof beslist dat aan de bank 

definitief geen derdenbescherming toekomt. De zaak wordt verder naar de rol verwezen, 

zodat de bank de stukken ter zake de inventarisatie van de aanwezige goederen in het 

geding kan brengen, waarna A kan aangeven welk deel daarvan aan haar in eigendom 

toebehoorde. 
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Conclusie 
Pandhouders kunnen zich niet zomaar verschuilen achter de derdenbeschermingsbepaling 

van artikel 3:238 lid 1 BW. Welke mate van zorgvuldigheid in acht moet worden genomen, 

hangt sterk af van de kennis en ervaring van de pandhouder. Zeker van banken, met hun 

uitgebreide kennis en ervaring, mag worden verwacht dat zij gedegen (actief) onderzoek 

doen en niet zomaar (passief) aannemen wat hen wordt verteld. 
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