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8 Enforceability opinions – 
 zekerheidsrechten

8.1 Inleiding

774. Valid security opinion. De enforceability opinion over een Nederlands zekerheids-
recht – pandrecht of hypotheek – is de valid security opinion. Zij bevestigt dat het zeker-
heidsrecht waarop zij ziet, geldig en afdwingbaar is.

775. Beperking tot zekerheidsrecht. De valid security opinion is beperkt tot de afdwing-
baarheid van het zekerheidsrecht waarop zij ziet. Als in het document waarbij het 
zekerheidsrecht gevestigd is, contractuele kwesties worden geregeld, kan daarover een 
remedies opinion worden gegeven. Als het document een forumkeuze of een keuze voor 
arbitrage bevat, kan daarover een jurisdiction opinion of een arbitration opinion worden 
opgenomen.

776. Beperking tot Nederlandsrechtelijke zekerheidsrechten. De valid security opinion 
is beperkt tot Nederlandse zekerheidsrechten. Opinions over de erkenning van buiten-
landse zekerheidsrechten zijn zeldzaam. De reden is dat een buitenlandse zekerheidsrecht 
in het algemeen in het betrokken buitenland zal worden uitgewonnen.1264 Als de opinion-
ontvanger er gerust op is dat de rechter in dat buitenland uitsluitend zijn eigen recht zal 
toepassen, zodat Nederlands recht geen roet in het eten kan gooien, is een opinion over de 
erkenning van het zekerheidsrecht zonder zin; vgl. nr. 313. Valid security opinions over 
buitenlandse zekerheidsrechten blijven daarom buiten beschouwing.

8.2 De valid security opinion

777. Opinion:

Each Pledge is a valid and enforceable pledge (pandrecht) in favour of the Pledgee 
securing the obligations specified in the Deed of Pledge.

1264 Dat uitwinning in Nederland geschiedt, is niet altijd uitgesloten. Denk aan de inning bij een Nederlandse 
schuldenaar van een naar Engels recht verpande vordering, of aan de uitwinning van een naar Duits 
recht verpande roerende zaak die na de vestiging van het pandrecht naar Nederland is verplaatst.
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Assumptions:

The Deed of Pledge has been or will have been:
(a) registered with the tax authorities; or
(b) in relation to each Pledged Asset that is a receivable, if not so registered, notified 

to the debtor of that Pledged Asset.

The obligations secured by each Pledge:
(a) are obligations to pay an amount of money within the meaning of Section 3:227(1) 

Civil Code (Burgerlijk Wetboek); and
(b) are sufficiently identifiable (voldoende bepaalbaar) as required under Section 

3:231(2) Civil Code.

Each Pledged Asset:
(a)  is capable of being subject to the Pledge over it; and
(b) is sufficiently identified (met voldoende bepaaldheid omschreven) in the Deed of 

Pledge.

In relation to each Pledged Asset, at the time of the signing of the Deed of Pledge:
(a) the Pledgor has the power (beschikkingsbevoegdheid) to create the relevant 

Pledge on the Pledged Asset; and
(b) the Pledged Asset is free of any limited right (beperkt recht) or attachment or any 

foreign law right that may be invoked against the Pledgee.

Qualifications:

The binding effect and enforceability of the Deed of Pledge (including enforcement of 
each Pledge) may be affected by (a) rights of third parties acquiring a Pledged Asset or 
a limited right on a Pledged Asset and acting in good faith (te goeder trouw), (b) stat-
utory preferential rights, rights of retention and other rights of third parties that may 
be invoked against the Pledgee, and (iii) rights of set-off, rights of suspension and 
other rights of a debtor of a Pledged Asset that may be invoked against the Pledgee.

Enforcement of a Pledge (including allocation of the proceeds) is subject to Dutch law. 
Among other things, under Dutch law:
(a) likely, subject to any agreed limitations, the Pledgee may only take possession of a 

moveable object if the Pledgor does not, or gives the Pledgee good reasons to fear 
that it will not, comply with any of its obligations under the Agreement or the 
Deed of Pledge;

(b) if the debtor of a receivable is not a party to the Deed of Pledge, the Pledgee may 
collect that receivable only after that debtor has been notified of the Pledge on the 
receivable; and
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(c) shares in the capital of a Dutch private company with limited liability may only 
be transferred upon enforcement in accordance with Dutch law and the com-
pany’s articles of association at the time of enforcement.

If the Pledgor becomes subject to bankruptcy, suspension of payments or emergency 
measures:
(a) the court may as a general rule set a period of not more than four months during 

which a pledgee of an asset (goed) belonging to the Pledgor’s estate may not 
 without the court’s consent (i) claim the asset if it is under the control of (in de 
macht van) the Pledgor or, in the case of a bankruptcy, the trustee in bankruptcy, 
or (ii) seek recourse against the asset; and

(b) in the case of bankruptcy, the trustee in bankruptcy may (i) give the pledgee of an 
asset belonging to the bankrupt estate a reasonable period to exercise its rights, 
and (ii) if the pledgee fails to sell the asset within that period, claim the asset and 
sell it, without prejudice to the pledgee’s entitlement to the proceeds after deduc-
tion of bankruptcy costs and taking into account his rank.

778. Betekenis. De in nr. 777 onder “Opinion” opgenomen tekst is een voorbeeld van 
een valid security opinion over een Nederlandsrechtelijk pandrecht. De opinion houdt 
in dat het pandrecht op de in de opinion genoemde goederen geldig en afdwingbaar is, 
en strekt tot zekerheid voor verplichtingen die zijn aangeduid in de pandakte waarbij het 
pandrecht is gevestigd.1265

779. Terminologie: “valid security opinion”. De valid security opinion wordt in de praktijk 
“enforceability opinion” genoemd. Dit boek gebruikt “valid security opinion” om verwar-
ring te voorkomen met “enforceability opinion” in de twee andere betekenissen die dat 
begrip in dit boek heeft; vgl. nr. 30 en 35.

780. Pandrecht en hypotheek. De in nr.  777 opgenomen valid security opinion ziet op 
een Nederlandsrechtelijk pandrecht. De tekst van de opinion kan als inspiratie worden 
gebruikt als een opinion moet worden gegeven over een Nederlandsrechtelijke hypo-
theek. De bespreking van de valid security opinion hieronder is toegespitst op pandrecht. 

1265 In de Verenigde Staten heeft de valid security opinion niet een in alle opzichten vaste inhoud; Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 497-499: “Although no single form of opinion has gained general 
acceptance, opinions on security interests almost always address two basis concerns of the lender: 
the  creation or attachment of the security interest and its perfection. […] The lender’s first basic con-
cern is that its contractual arrangements with the borrower are effective as a matter of law to create the 
security interest. […] The lender’s second basic concerns is that it be able to assert its security interest 
not only against the borrower but also against third party claimants, including a bankruptcy trustee. 
Under the Code, perfection is the principal means by which a secured creditor establishes its rights as 
against other creditors.” Onder Nederlands recht gaan “creation” (of “attachment”) en “perfection” in 
elkaar op. 
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Behalve waar het tegendeel blijkt, is de bespreking op hypotheek van overeenkomstige 
toepassing.

781. Terminologie: “valid and enforceable”. De valid security opinion houdt in dat het bij 
de betrokken akte gevestigde pandrecht “valid and enforceable” is. Aan elk van de twee 
woorden kan een eigen betekenis worden gegeven. “Valid” – geldig – betekent dan dat alles 
is gedaan wat nodig is om een pandrecht te vestigen. “Enforceable” – afdwingbaar – bete-
kent dat de rechten die de pandhouder aan het pandrecht ontleent, en in het bijzonder zijn 
recht tot uitwinning, in rechte afdwingbaar zijn; vgl. nr. 679. Hoewel aan elk van de twee 
woorden aldus een eigen betekenis kan worden toegekend, heeft dat slechts theoretische 
betekenis. In overeenstemming met hetgeen geldt voor “valid and binding and enforce-
able” (zie nr. 679), moeten de woorden daarom als synoniemen worden beschouwd. Het 
maakt dus niet uit of de opinionparagraaf zegt “The Pledge is a valid pledge”, “The Pledge 
is an enforceable pledge”, of “The Pledge is a valid and enforceable pledge”. In alle gevallen 
betekent de opinionparagraaf dat er een geldig en afdwingbaar pandrecht is.1266

782. Verhouding tot remedies opinion. In de praktijk geeft een opiniongever over een 
pand akte zowel een remedies opinion als een valid security opinion. De twee opinions 
hebben in de kern hetzelfde doel; zie echter nr.  783. Geeft een opiniongever over een 
pandakte een remedies opinion en geen valid security opinion, dan strekt de remedies 
opinion zich mede uit over het bij de akte gevestigde pandrecht; zie nr.  682.1267 Neemt 
hij beide opinions op, dan zet de valid security opinion de remedies opinion opzij (zie 
nr. 680) en moet onderscheid worden gemaakt. Een pandakte bevat in de praktijk drie te 
onderscheiden soorten bepalingen: (a) de bepaling waarbij het pandrecht wordt gevestigd, 
(b) bepalingen die nadere invulling geven aan regels omtrent pandrecht in boek 3 BW die 
van regelend recht zijn, en (c) overige bepalingen. Voorbeelden van bepalingen die het 
pandrecht invullen – de bepalingen onder (b) – zijn een bepaling die de pandgever van 
een openbaar pandrecht op vorderingen de bevoegdheid geeft de vorderingen te blijven 
innen (vgl. art. 3:246 lid 4 BW) en een bepaling waarin de pandhouder het recht opgeeft 
om de voorzieningenrechter te vragen om een andere wijze van uitwinning dan openbare 
verkoop (vgl. art. 3:251 BW). Voorbeelden van overige bepalingen – de bepalingen onder 

1266 De valid security opinion zegt niet dat het pandrecht “binding” – bindend – is. Een overeenkomst is 
“binding” als zij naar haar inhoud geldig is; zie nr. 679. Omdat de inhoud van een pandrecht in beginsel 
uit de wet volgt, is een pandrecht dat “valid” – geldig – is, daarmee mede “binding”.

1267 Een andere benadering is denkbaar. De geldigheid van een pandrecht wordt bijna altijd geadresseerd in 
een afzonderlijke opinion. Die opinion gaat vergezeld van op het pandrecht toegesneden assumptions 
en qualifications; vgl. de teksten in nr. 777. Het is verdedigbaar dat, als een dergelijke afzonderlijke opi-
nion met toebehoren onbreekt, uit dat ontbreken blijkt dat de opiniongever die opinion niet heeft willen 
geven, zodat zij ook niet mag worden gelezen in een remedies opinion over de akte waarbij het pand-
recht is gevestigd. Omdat in deze benadering de opiniongever verstoken blijft van een opinion over het 
meest wezenlijke onderdeel van die akte – de vestiging van het pandrecht – verdient deze benadering 
niet de voorkeur. Vgl. voor de Amerikaanse praktijk Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 366-367.
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(c)  – zijn een bepaling houdende een titel tot vestiging van het pandrecht, bepalingen 
omtrent handelingen die de pandgever ten aanzien van het verpande niet mag verrich-
ten – vervreemden, bezwaren, schikkingen treffen – of juist moet verrichten – vorderin-
gen innen, zaken onderhouden en verzekeren –, een bepaling houdende een volmacht aan 
de pandhouder om datgene te doen waartoe de akte de pandgever verplicht, een rechts-
keuze en een forumkeuze. Als de opinion naast een remedies opinion een valid security 
opinion bevat, is de remedies opinion beperkt tot de overige bepalingen – die onder (c). De 
bepalingen die het pandrecht vestigen en invullen – die onder (a) en (b) – worden bestre-
ken door de valid security opinion.

783. Reikwijdte valid security opinion. Een remedies opinion is beperkt tot de afdwing-
baarheid van de betrokken overeenkomst jegens de opinionvennootschap; zie nr. 676. Een 
remedies opinion wordt voorts beperkt door de bankruptcy qualification; zie nr. 710. Voor 
een opinionontvanger die een opinion over een pandrecht vraagt, zijn die beperkingen 
moeilijk te aanvaarden. Hij zal willen weten dat het pandrecht ook inroepbaar is jegens 
derden. Hij zal voorts bevestiging zoeken dat het pandrecht afdwingbaar is in faillisse-
ment en andere gevallen van insolventie. Juist dan zal hij zijn pandrecht willen kunnen 
uitoefenen. De valid security opinion heeft daarom een grotere reikwijdte dan de remedies 
opinion. Zij zegt in het algemeen dat het pandrecht afdwingbaar is, zonder beperking tot 
de afdwingbaarheid jegens de opinionvennootschap. In de meeste gevallen wordt voorts 
in de bankruptcy qualification een uitzondering voor de valid security opinion gemaakt; 
zie nr. 800 e.v.1268

784. Vergelijkbaarheid met remedies opinion. Een pandrecht is op allerlei punten onder-
worpen aan dezelfde regels als een overeenkomst waarop een remedies opinion ziet. Het 
pandrecht is slechts geldig als de pandakte door de partijen daarbij geldig is aangegaan; vgl. 
nr. 696 e.v. en 701. De afdwingbaarheid van het pandrecht kan worden beperkt als voor-
rang moet worden gegeven aan bepalingen van bijzonder dwingend recht van een land 
waarmee het geval nauw verbonden is; vgl. nr. 702. De afdwingbaarheid van het pandrecht 
kan worden geraakt door regels van Nederlands recht die in den brede gelden voor pan-
daktes; vgl. nr. 703. De afdwingbaarheid van het pandrecht wordt op verschillende niveaus 
geraakt door de redelijkheid en billijkheid: bij de uitleg, waar het gaat om de gevolgen die 
de pandakte heeft naast hetgeen uit de tekst daarvan blijkt, en waar afdwinging niet is 
toegelaten omdat zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is 

1268 Geeft een opiniongever over een pandakte uitsluitend een remedies opinion, en geen valid security 
opinion, dan strekt de remedies opinion zich mede uit over het bij de akte gevestigde pandrecht; zie 
nr. 682. Anders gezegd: de remedies opinion bevestigt in dat geval dat het pandrecht afdwingbaar is 
(jegens de opinionvennootschap, en mogelijk niet in faillissement en andere gevallen van insolventie). 
Wil de opiniongever niet dat zijn remedies opinion zich mede uitstrekt over het pandrecht, dan moet 
hij ter zake een no opinion qualification opnemen. 
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(art.  6:248 jo. 6:216 BW); vgl. nr.  704 e.v.1269 Uitwinning van het pandrecht, en andere 
vormen van afdwinging daarvan, zullen moeten geschieden met inachtneming van het 
burgerlijk procesrecht; vgl. nr. 708. De afdwingbaarheid van het pandrecht kan worden 
gefrustreerd door internationale sanctieregels; vgl. nr. 709. In zoverre is een valid security 
opinion vergelijkbaar met een remedies opinion over een Nederlandsrechtelijke overeen-
komst. Een opiniongever die een valid security opinion geeft, ziet zich voor een verge-
lijkbare taak gesteld als een opiniongever die een dergelijke remedies opinion geeft. Hij 
moet hetzelfde onderzoek doen, en waar passend dezelfde assumptions en qualifications 
opnemen; zie nader nr. 699 e.v. Praktische betekenis heeft dat nauwelijks. Omdat in een 
enforceability opinion over een pandakte in de praktijk ten minste een remedies opinion 
over die akte wordt opgenomen (zie nr. 782), moet de opiniongever dat werk hoe dan ook 
doen. Zie over faillissement en andere gevallen van insolventie nr. 800.

785. Opinion omvat no immunity opinion. Als een opiniongever een enforceability opi-
nion in ruime zin geeft, liggen in de daarin opgenomen enforceability opinions de capa-
city opinions besloten waarop die enforceability opinions voortbouwden; zie nr. 39. Dat 
roept de vraag op of de valid security opinion – een enforceability opinion – voortbouwt 
op de no immunity opinion – een capacity opinion; zie nr. 1008. Dat is het geval. Het 
doel van de valid security opinion is de opinionontvanger de geruststelling te bieden dat 
hij niet alleen een pandrecht heeft, maar dat hij dat pandrecht zo nodig ook kan uitwin-
nen (binnen de grenzen van de algemeen voor uitwinning geldende regels; vgl. nr. 681 
en 703 e.v.). Immuniteit van de goederen van de opinionvennootschap kan uitwinning 
frustreren; zie nr. 1010. De valid security opinion bouwt daarom voort op het oordeel in 
de no immunity opinion dat de goederen van de opinionvennootschap geen immuniteit 
genieten.

786. Overlap met andere capacity en diligence opinions. Zie over de vraag in hoeverre de 
valid security opinion capacity opinions en diligence opinions omvat nr. 38 e.v.

787. Geldigheidseisen: geldige titel, beschikkingsbevoegdheid, vestigingshandeling. Ves-
ti  ging van een geldig pandrecht vergt (a) een geldige titel, (b) een beschikkings bevoegde 
pandgever, en (c) een geldige vestigingshandeling. Een pandrecht waarop een opinion 
pleegt te zien, wordt gevestigd bij akte, al dan niet notarieel, en soms registratie of mede-
deling daarvan. Om de valid security opinion te kunnen geven, moet de opiniongever 
de pandakte waarop de opinion ziet, bestuderen. Als de opiniongever niet kan vaststel-
len dat er een geldige titel is, moet hij ter zake een assumption opnemen. Dat de pand-
gever beschikkingsbevoegd is, moet de opiniongever veronderstellen. Hij kan ter zake 
een assumption opnemen. Als de pandakte moet worden geregistreerd of meegedeeld, is 
op dat punt een assumption geboden.

1269 Hoewel een pandrecht ook werking heeft jegens derden, moet de pandakte waarbij het gevestigd 
wordt, in het algemeen worden uitgelegd overeenkomstig de Haviltex-formule van HR 13 maart 1981, 
ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635; Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI* 2010/206.
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788. Soorten pandrecht. Een pandrecht waarop een opinion ziet, is in de praktijk (a) een 
stil pandrecht op roerende zaken, (b) een openbaar pandrecht op vorderingen, (c) een stil 
pandrecht op vorderingen, of (d) een pandrecht op aandelen in een BV.1270 Een hypotheek 
waarop een opinion ziet, is in de praktijk een hypotheek op vastgoed.1271, 1272 De uiteenzet-
ting hieronder is tot pandrecht en hypotheek op deze goederen beperkt.

789. Geldige titel. Pandrecht moet worden gevestigd krachtens een geldige titel (art. 3:84 
lid 1 jo. 3:98 BW).1273 In de praktijk bevatten Nederlandsrechtelijke pandaktes naast een 
bepaling waarbij het pandrecht wordt gevestigd, doorgaans een bepaling waarbij de pand-
gever zich tot die vestiging verplicht. Daarmee is de titel gegeven. Als een titel in de pan-
dakte ontbreekt, moet de opiniongever een assumption opnemen dat er een geldige titel 
is. Als een titel is opgenomen in een overeenkomst waarover de opiniongever in dezelfde 
opinion een remedies opinion geeft, is een assumption onnodig. Als de overeenkomst 
wordt beheerst door Nederlands recht, ligt in dat geval in die remedies opinion besloten 
dat er een geldige titel is. Als de overeenkomst wordt beheerst door buitenlands recht, ligt 
een assumption dat er een geldige titel is besloten in de assumption dat die overeenkomst 
naar het daarop toepasselijke recht afdwingbaar is; vgl. nr.  741 e.v. en in het bijzonder 
nr. 744.1274

1270 Opinions over pandrecht op andere goederen of in een andere vorm zijn zeldzaam. Denk aan pand-
recht op (a) intellectuele-eigendomsrechten, (b) rechten op effecten onder de Wge (Wge-effecten), of (c) 
 belangen in een VOF of CV of in een coöperatie. Denk ook aan (d) openbaar pandrecht op roerende 
zaken. Dat opinions over pandrecht op intellectuele-eigendomsrechten (het voorbeeld onder (a)) zeld-
zaam zijn, hangt samen met de daarmee gemoeide kosten. Een opinion over intellectuele-eigendoms-
rechten vergt specialistische kennis die bij de meeste advocaten die opinions geven, ontbreekt. Er rijzen 
allerlei vragen, waarop geen eenvoudig antwoord bestaat. Zo zijn nogal wat intellectuele-eigendoms-
rechten voorwerp van internationale regelingen, en is niet altijd duidelijk in hoeverre die regelin-
gen ruimte laten voor de toepassing van Nederlands recht. Denk aan de regelingen in het Europees 
Octrooiverdrag of de Eenvormige Beneluxwet op de merken. Het opstellen en beoordelen van een opi-
nion over intellectuele-eigendomsrechten is daarmee een kostbare aangelegenheid. Dat opinions over 
pandrecht op Wge-effecten (het voorbeeld onder (b)) zeldzaam zijn, is omdat opinionvennootschappen 
dergelijke effecten zelden hebben. Opinions over pandrecht op belangen in een VOF, CV of coöperatie 
(het voorbeeld onder (c)) komen in de praktijk wel voor. Omdat niet zeker is in hoeverre dergelijk belan-
gen kunnen worden verpand, kan een dergelijk pandrecht ingewikkelde vragen oproepen. Opinions 
over openbaar pandrecht op roerende zaken (het voorbeeld onder (d)) komen nauwelijks voor omdat 
dergelijke pandrechten in de opinionpraktijk zeldzaam zijn.

1271 Vastgoed omvat hier onroerende zaken maar ook beperkte rechten op onroerende zaken – erfpacht, 
opstal en appartementsrechten. 

1272 Opinions over hypotheek op andere registergoederen, in het bijzonder geregistreerde vliegtuigen, 
komen voor. 

1273 Pandrecht moet worden gevestigd “krachtens” een geldige titel. De titel moet dus aan de vestiging 
voorafgaan, of daarmee samenvallen. Stamt de titel van na de vestigingshandeling, dan komt geen 
pandrecht tot stand; Keirse & Beukers, in: GS Vermogensrecht, art. 3:84 BW, aant. 60; vgl. ook Asser/
Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/272.

1274 Een complicatie treedt op als de buitenlandsrechtelijke titel strekt tot vestiging van een pandrecht op 
vorderingen. Denk aan een geval waarin een overeenkomst naar Engels recht verplicht tot vestiging 
van een pandrecht op vorderingen die voortvloeien uit een Nederlandse bankrekening. Om uitwinning 
in Nederland te vereenvoudigen, zou de pandhouder in dat geval kunnen verlangen dat het pandrecht 
wordt beheerst door Nederlands recht. Een pandrecht op vorderingen wordt echter beheerst door het 
recht dat van toepassing is op de tot vestiging van het pandrecht verplichtende titel (art. 10:135 BW). 
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790. Beschikkingsbevoegdheid. Vestiging van een pandrecht vergt dat de pandgever 
beschikkingsbevoegd is (art.  3:84 lid 1 jo. 3:98 BW). Een onderzoek naar de beschik-
kingsbevoegdheid van de opinionvennootschap is echter in de meeste gevallen praktisch 
onmogelijk of in elk geval tijdrovend en kostbaar. Van een opiniongever wordt dat onder-
zoek niet verwacht.1275 Dat de vereiste beschikkingsbevoegdheid er is, mag hij veronder-
stellen. Het is gebruikelijk dat hij dienaangaande een assumption opneemt. Zie de aanhef 
en onderdeel (a) van de laatste alinea van de in nr.  777 onder “Assumptions” opgeno-
men tekst (“In relation to each Pledged Asset […] to create the relevant Pledge on the 
Pledged Asset;”). Het opnemen van een assumption is echter niet werkelijk nodig. Als een 
assumption ontbreekt, moet zij geacht worden desondanks te zijn opgenomen; zie ook 
nr. 807.1276, 1277

791. Vestigingshandeling. Een stil pandrecht wordt gevestigd door een authentieke akte 
– in de praktijk: een notariële akte – of door een onderhandse akte en registratie van 
die akte bij de belastingdienst (art. 3:237 lid 1 en 3:239 lid 1 BW jo. art. 1 Registratiewet 
1970).1278 Een openbaar pandrecht op vorderingen wordt gevestigd bij akte en mededeling 
daarvan aan de schuldenaar van de verpande vordering (art. 3:236 lid 2 jo. 3:94 lid 1 BW). 
Dat een stuk dat oogt als een notariële akte, een notariële akte is, mag de opiniongever 
zonder nader onderzoek aannemen; zie nr. 257. Registratie van een akte tot vestiging van 
een stil pandrecht vindt in de praktijk altijd plaats na het tijdstip waarop de opinion wordt 
afgegeven. Voor mededeling geldt dat vaak. De opiniongever kan dus niet anders dan ver-
onderstellen dat registratie en mededeling zijn geschied.1279 Dat gebeurt in de eerste alinea 
van de in nr. 777 onder “Assumptions” opgenomen tekst (“The Deed of Pledge has been or 
will have been […]”). Een pandrecht op aandelen in een BV wordt gevestigd bij notariële 

Willen pandgever en pandhouder dat het pandrecht desondanks wordt beheerst door Nederlands recht, 
dan moet in de pandakte een nieuwe Nederlandsrechtelijke titel worden opgenomen. Vgl. Koppenol-
Laforce & Aalderink, WPNR 2010, p. 540 en Struycken, NTvH 2013, p. 82-83.

1275 Dat geldt ook als pandrecht wordt gevestigd op aandelen in een BV, of een hypotheek wordt geves-
tigd op vastgoed. Hoewel ook in die gevallen de opiniongever niet buiten twijfel kan vaststellen dat 
de pand- of hypotheekgever beschikkingsbevoegd is, kan hij een eind komen. Het daarvoor vereiste 
onderzoek zou echter hetzelfde zijn als het onderzoek dat al wordt gedaan door de notaris die de akte 
verlijdt, waarbij het pand- of hypotheekrecht wordt gevestigd. Dergelijk dubbel onderzoek is verspil-
ling van tijd en geld. De zorg die de notaris bij dat onderzoek moet betrachten, moet de opiniongever 
voldoende geruststelling bieden. Als de notaris zijn zorgplicht verzaakt, is hij uit dien hoofde jegens de 
opiniongever-pandhouder aansprakelijk; vgl. nr. 305.

1276 Zij is dan een implied assumption.
1277 In de Amerikaanse praktijk spreekt de assumption vanzelf, zodat zij kan worden weggelaten; Glazer, 

FitzGibbon & Weise 2014, p. 152-154 en 503: “when rendering an opinion on [creation of a security 
interest], as a matter of customary practice lawyers rely on an express or implied assumption that the 
borrower has or will acquire rights in the collateral”.

1278 Wat een authentieke akte is, staat in art. 156 lid 2 Rv. Zie over authentieke akten die geen notariële 
akte zijn en waarbij een stil pandrecht kan worden gevestigd de literatuur aangehaald in Stein, in: 
GS Vermogensrecht, art. 3:237 BW, aant. 22.

1279 De noodzaak van registratie heeft gevolgen voor de no registration opinion; zie nr. 1053.
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akte (art. 2:196 lid 1 BW).1280 Als de BV bij de verpanding geen partij is, kan de pandhou-
der de aan de verpande aandelen verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de BV 
de verpanding heeft erkend of de pandakte aan haar is betekend (art. 2:196a lid 1 BW; zie 
ook art. 2:196a lid 2 BW). In de praktijk is een BV waarvan aandelen worden verpand bijna 
altijd partij bij de pandakte en erkent zij daarin de verpanding. Als dat niet zo is, zodat 
erkenning anderszins moet geschieden of de pandakte aan de BV moet worden betekend, 
is de opiniongever ook op dit punt aangewezen op een assumption. Een verpanding van 
aandelen moet worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de betrokken BV 
(art. 2:194 lid 1 BW). Blijft de inschrijving achterwege, dan kan het pandrecht niet worden 
tegengeworpen aan personen die te goeder trouw op het aandeelhoudersregister zijn afge-
gaan (art. 2:196a lid 3 BW).1281 Als de opiniongever niet heeft kunnen vaststellen dat het 
aandeelhoudersregister is bijgewerkt, doet hij er verstandig aan ook hierover een assump-
tion op te nemen. Een hypotheek wordt gevestigd door een notariële akte en inschrijving 
van die akte in de daarvoor bestemde openbare registers (art. 3:160 lid 1 BW).1282 Ook die 
inschrijving vindt in de praktijk altijd plaats na het tijdstip waarop de opinion wordt afge-
geven, zodat ook daarover een assumption moet worden opgenomen.

792. Overige geldigheidseisen: bepaalbare geldvordering, verpandbare en bepaalbare 
goederen – overgang van stemrecht. De door een pandrecht gezekerde vordering moet 
een geldvordering zijn die voldoende bepaalbaar is. De verpande goederen moeten het 
voorwerp van het betrokken pandrecht kunnen zijn. Zij moeten voorts met voldoende 
bepaaldheid zijn omschreven. Of dit alles zo is, kan de opiniongever vaak niet vaststel-
len. Voor zover hij dat niet kan, moet hij ter zake een assumption opnemen. Als aandelen 
in een BV worden verpand en de pandakte bepaalt dat het stemrecht op de aandelen kan 
overgaan op de pandhouder, moet de opiniongever nagaan of de wettelijke en statutaire 

1280 Art.  2:196 lid 2 BW somt op wat in de akte moet worden vermeld. Het ontbreken van een of meer 
verplichte vermeldingen heeft echter geen gevolg voor de geldigheid van de akte, mits vaststaan wie de 
partijen bij de levering zijn en op welke aandelen de levering betrekking heeft; Asser/ Van Solinge & 
Nieuwe Weme 2-IIa 2013/368. Dat geldt ook als de akte strekt tot verpanding van toekomstige aandelen 
en – onvermijdelijk – de door art. 2196 lid 2 aanhef en onder d BW vereiste vermelding van het aantal 
en de soort van de betrokken aandelen ontbreekt; Schuijling, WPNR 2011, p. 1010-1011.

1281 Hoe ver de bescherming van derden te goeder trouw op grond van art. 2:196a lid 3 BW strekt, is omstre-
den. Van Schilfgaarde/Winter & Wezeman 2013/34 leggen de regeling ruim uit, zodat zij ook een ver-
krijger te goeder trouw beschermt als de overdrager aan de verkrijger overgedragen aandelen al eerder 
aan een derde heeft overgedragen. In die uitleg beschermt de bepaling ook een pandhouder te goeder 
trouw als de aan hem verpande aandelen eerder zijn vervreemd of met een beperkt recht belast. Van der 
Heijden-Van der Grinten/Dortmond 2013, p. 282, acht die uitleg “verdedigbaar”. Asser/ Van Solinge 
& Nieuwe Weme 2-II* 2009/274 legt de bepaling beperkter uit, zodat zij alleen van toepassing is bij 
uit oefening van aandeelhoudersrechten. In dezelfde zin Wolf, in: GS Rechtspersonen, art.  2:196a 
BW, aant. 4, Ter Huurne 1994, p. 182, Buijn & Storm 2013, p. 146, Van Olffen, WPNR 1992, p. 926 en 
Van Steenderen & Ten Brink, TVVS 1992, p. 307.

1282 Een volmacht tot het vestigen van een hypotheek kan slechts worden verleend bij authentieke akte 
(art. 3:260 lid 3 BW). Wat een authentieke akte is, staat in art. 156 lid 2 Rv.
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regels daaromtrent zijn nageleefd. Voor zover hij dat niet kan, moet hij de nodige assump-
tions opnemen.

793. Bepaalbare geldvordering. De door het pandrecht gezekerde vordering moet een 
geldvordering zijn (art. 3:227 lid 1 BW). De vordering kan bestaand of toekomstig zijn, 
maar moet wel voldoende bepaalbaar zijn (art. 3:231 BW). Dat is het geval als bij uitwin-
ning op basis van de pandakte kan worden vastgesteld dat de vordering door het pand-
recht wordt gedekt.1283 Wordt een hypotheek gevestigd, dan moet de vordering, of moeten 
de feiten aan de hand waarvan die zal kunnen worden bepaald, in de hypotheekakte wor-
den aangeduid. Voorts moet in de hypotheekakte het bedrag worden vermeld, waarvoor 
de hypotheek wordt verleend of, als dat bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag 
dat onder de hypotheek kan worden verhaald (art. 3:260 lid 1 BW). Of aan deze eisen is 
voldaan, kan de opiniongever niet in alle gevallen vaststellen. Soms blijkt uit de omschrij-
ving van de gezekerde vorderingen dat deze geldvorderingen zijn. Het kan echter ook zijn 
dat een pandrecht wordt gevestigd voor, bijvoorbeeld, “alle bestaande en toekomstige vor-
deringen van de pandhouder op de pandgever”. In dat geval is het een vraag van uitleg of 
die vorderingen zijn beperkt tot geldvorderingen. Waar gezekerde vorderingen ophouden 
bepaalbaar te zijn, is vaak moeilijk vast te stellen. Het vergt een afweging die de opinion-
gever niet altijd kan maken. Bij twijfel moet de opiniongever op deze punten een assump-
tion opnemen. Zie als voorbeeld de tweede alinea van de in nr. 777 onder “Assumptions” 
opgenomen tekst (“The obligations secured by each Pledge […]”).

794. Verpandbare en bepaalbare goederen. Niet op alle goederen kan een Neder-
andsrechtelijk pandrecht worden gevestigd. Op roerende zaken kan alleen een 
Nederlandsrechtelijk pandrecht worden gevestigd voor zover de zaken zich in Nederland 
bevinden (art. 10:127 lid 1 BW; zie voor uitzonderingen art. 10:132 en 10:133 BW). Het 
recht dat van toepassing is op een vordering bepaalt of zij voor verpanding vatbaar is 
(art. 10:135 lid 1 BW). Een Nederlandsrechtelijke vordering is niet verpandbaar als dat 
door schuldeiser en schuldenaar is overeengekomen (art. 3:228 jo 3:83 lid 2 BW).1284, 1285 

1283 Vgl. Parl. Gesch. Boek 3, p. 737 en Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI 2010/46.
1284 Een overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar brengt mee dat een vordering niet kan (of mag; 

zie noot 1285) worden verpand als de overeenkomst dat ondubbelzinnig bepaalt; Asser/Bartels & Van 
Mierlo 3-IV 2013/214. Omstreden is of hetzelfde geldt voor een overeenkomst die bepaalt dat een 
vordering niet kan (of mag) worden overgedragen maar over verpanding zwijgt. Dat een bij overeen-
komst onoverdraagbaar gemaakte vordering daarmee ook onverpandbaar is, wordt verdedigd door 
Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI* 2010/196, Bergervoet, in: GS Vermogensrecht, art. 3:83 BW, aant. 
36, Beekhoven van den Boezem 2003, p. 97-98, Verdaas 2008, p. 109-110, Pitlo/Reehuis 2012, p. 573, 
Orval, WPNR 2009, p. 995 en Goossens, MvV 2013, p. 182. Daartegen Asser/Bartels & Van Mierlo 
3-IV 2013/214, Verhagen & Rongen 2000, p. 105-110, Rongen 2012, p. 717, Steneker 2012, p. 128-129, 
Biemans, MvV 2013, p. 119-120, Breeman & Houdijk, MvV 2014, p. 158-159 en Kleyweg & Alipour, 
V&O 2014, p. 76, die verdedigen dat het antwoord moet worden gevonden door uitleg van de overeen-
komst. In dezelfde richting Vriesendorp, WPNR 1996, p. 106 en Snijders onder HR 17 januari 2003, 
ECLI:NL:HR:2003:AF0168, NJ 2004/281, p. 2366.

1285 Of een overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar meebrengt dat een vordering (a) niet kán wor-
den overgedragen (zodat een overdracht in weerwil van de overeenkomst geen gevolg heeft), of (b) niet 
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Een  stil pandrecht op vorderingen kan slechts worden gevestigd op vorderingen die 
bestaan of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een bestaande rechtsverhouding 
(art.  3:239 lid 1 BW). Op aandelen in een BV kan een Nederlandsrechtelijk pandrecht 
worden gevestigd (art.  10:138 lid 1 BW), maar alleen als de statuten van de betrokken 
BV niet anders bepalen (art. 2:198 lid 1 BW). Wordt een pandrecht gevestigd, dan moet 
in alle gevallen de pandakte het verpande goed met voldoende bepaaldheid omschrijven 
(art. 3:84 lid 2 jo. 3:98 BW).1286 Dat is het geval als de pandakte voldoende informatie bevat 
om eventueel achteraf (bij uitwinning) vast te stellen welke goederen zijn verpand.1287 Of 
de goederen waarop het pandrecht gevestigd wordt, daarvoor vatbaar zijn, kan de opi-
niongever niet altijd vaststellen. Zo kan de opiniongever niet eenvoudig vaststellen of 
vorderingen waarop een pandrecht gevestigd wordt, voor verpanding vatbaar zijn. Waar 
verpande goederen ophouden voldoende bepaald te zijn, is vaak moeilijk vast te stellen. 
Het vergt een afweging die de opiniongever niet altijd kan maken. Bij twijfel moet de 
opiniongever op deze punten een assumption opnemen. Zie als voorbeeld de derde ali-
nea van de in nr. 777 onder “Assumptions” opgenomen tekst (“Each Pledged Asset […]”). 
Onderdeel (a) van dat voorbeeld (“is capable of being subject to the Pledge over it “) is 
nogal abstract. De assumption kan ook wordt toegespitst op de goederen waarop de opi-
nion ziet. Bijvoorbeeld:

Each Moveable Asset is:
(a)  an independent (zelfstandige) movable object and not a registered object (roerende 

zaak, niet-registergoed);
(b) physically located in the Netherlands at the time of the signing of the Deed of 

Pledge;
and no Moveable Asset is in international transit.

795. Overgang van stemrecht bij verpanding BV-aandelen. Als aandelen in een BV wor-
den verpand, bepaalt de pandakte meestal dat het stemrecht op de verpande aandelen 
aanvankelijk achterblijft bij de pandgever, maar overgaat op de pandhouder als bepaalde 
voorwaarden zijn vervuld. De voorwaarden zijn in de praktijk doorgaans ruwweg (a) het 
optreden van een verzuim onder de rechtsverhouding tot zekerheid waarvan het pand-
recht gevestigd is, en (b) mededeling van de overgang van het stemrecht door de pand-
houder aan de pandgever. De wet laat een dergelijke regeling voor overgang van stemrecht 
toe (art. 2:198 lid 3 BW). Behalve voor zover de statuten anders bepalen, kan het stemrecht 
echter slechts overgaan op de pandhouder als (a) hij een persoon is aan wie de aandelen 

mág worden overgedragen (zodat een overdracht in weerwil van de overeenkomst een tekortkoming 
oplevert maar wel gevolg heeft), is een vraag van uitleg van de overeenkomst; Asser/Bartels & Van 
Mierlo 3-IV 2013/214. Uitgangspunt bij de uitleg moet zijn dat de overeenkomst het onder (b) bedoelde 
gevolg heeft – het onder (a) bedoelde gevolg heeft de overeenkomst alleen als bij uitleg naar objectieve 
maatstaven blijkt dat dat gevolg is beoogd; HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, NJ 2015/167.

1286 Art. 3:84 eist dat “de titel” het goed met voldoende bepaaldheid beschrijft. Het is echter voldoende dat 
de pandakte dat doet; Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/230.

1287 Onder meer HR 14 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1488, NJ 1995/447; vgl. Asser Bartels & Van 
Mierlo 3-IV 2013/230 en 330.
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vrijelijk kunnen worden overgedragen, of (b) de overgang van het stemrecht is goed-
gekeurd door (i) een daartoe in de statuten van de BV aangewezen orgaan of, bij gebreke 
van een dergelijke aanwijzing, (ii) de algemene vergadering.1288 Of de pandhouder een per-
soon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, hangt ervan af of de 
statuten van de BV een blokkeringsregeling bevatten en, in het bevestigende geval, van 
de inhoud daarvan (vgl. art.  2:195 BW). De opiniongever moet nagaan of de hiervoor 
samengevatte regels het pandrecht, en een mogelijke overgang van stemrecht die daarmee 
gepaard gaat, toelaten. Voor zover hij niet kan vaststellen of aan de voorwaarden die de 
regels stellen is voldaan, moet hij de nodige assumptions opnemen.

796. Voorrang rechten van derden. Rechten van de pandhouder kunnen worden gefrus-
treerd door rechten van derden. Daarop kan de opiniongever in een assumption of een 
qualification wijzen.

797. Bestaande beperkte rechten. De rechten van een pandhouder waaraan een gel-
dig pandrecht is verleend, zijn niet onbegrensd. Het pandrecht doet geen afbreuk aan 
beperkte rechten die ten tijde dat het pandrecht werd gevestigd al op het betrokken goed 
rustten (art. 3:84 BW).1289 Onder die beperkte rechten kunnen ook buitenlandse rechten 
zijn. Denk aan een Duits pandrecht dat is gevestigd op een roerende zaak op een tijdstip 
waarop de zaak zich in Duitsland bevond (vgl. art. 10:130 BW), of een Engels pandrecht 
dat is gevestigd op een Nederlandsrechtelijke vordering (vgl. art. 10:135 lid 2 BW). De opi-
niongever doet er verstandig aan erop te wijzen dat, wil het pandrecht de beoogde werking 
hebben, er geen beperkte rechten moeten zijn. Dat gebeurt in de aanhef en onderdeel (b) 
van de laatste alinea van de in nr. 777 onder “Assumptions” opgenomen tekst (“In relation 
to each Pledged Asset […]: […] (b) […] that may be invoked against the Pledgee”). Het is 
denkbaar dat de opiniongever weet dat er wel beperkte rechten zijn. Denk aan het geval dat 
een tweederangspandrecht wordt gevestigd, of het geval dat op verhypothekeerd vastgoed 
beperkte rechten zoals een erfdienstbaarheid rusten. In dat geval moet de assumption 
dienovereenkomstig worden aangepast. De opiniongever kan omtrent de gevolgen van de 
aanwezigheid van beperkte rechten ook een waarschuwing opnemen in een qualification. 
Strikt noodzakelijk is een assumption of qualification niet. Beperkte rechten maken het 
pandrecht niet minder geldig.

798. Andere rechten van derden. Het is niet uitgesloten dat na vestiging van het pandrecht 
gevestigde buitenlandse rechten aan de pandhouder kunnen worden tegengeworpen.1290 

1288 De overgang van het stemrecht kan ook bij latere schriftelijke overeenkomst tussen de pandgever en de 
pandhouder worden geregeld (art. 2:197 lid 3 BW). Dat is voor de opinionpraktijk zonder belang.

1289 Is het pandrecht gevestigd op een roerende zaak, dan kan de pandhouder onder omstandigheden 
bescherming ontlenen aan de regels omtrent bescherming van pandhouders te goeder trouw (art. 3:238 
BW).

1290 De mogelijkheid dat op een goed buitenlandse rechten worden gevestigd, kan tot hoofdbrekens leiden. 
Een voorbeeld is een geval waarin nadat op een vordering een Nederlandsrechtelijk pandrecht is geves-
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Een pandrecht op roerende zaken kan veelal niet worden ingeroepen tegen een derde-
verkrijger te goeder trouw (art. 3:86 BW). In de literatuur is verdedigd dat hetzelfde geldt 
voor een derde-verkrijger te goeder trouw van een aandeel op naam.1291 Een pandrecht 
stelt een retentierecht dat op de betrokken zaak is komen te rusten, vaak niet terzijde 
(art. 3:291 lid 2 BW). Een pandrecht gaat in beginsel voor op een wettelijk voorrecht, maar 
op dat beginsel bestaan uitzonderingen (art. 3:279 BW). Een voorrecht met voorrang doet 
geen afbreuk aan het recht van de pandhouder om het verpande goed uit te winnen, maar 
de gerechtigde tot het voorrecht gaat wel voor bij de verdeling van de opbrengst. Denk 
aan het voorrecht verbonden aan kosten gemaakt tot behoud van een goed (art.  3:284 
BW). Dergelijke kosten kunnen ook een vordering betreffen, bijvoorbeeld als kosten zijn 
gemaakt ter stuiting van de verjaring daarvan.1292 Ook andere rechten van derden kunnen 
roet in het eten gooien. Denk aan het recht dat een derde ontleent aan de regel dat hij mag 
afgaan op de bij hem gewekte schijn omtrent het ontstaan, bestaan of tenietgaan van een 
bepaalde rechtsbetrekking (art. 3:36 BW). Is het pandrecht gevestigd op een vordering, 
dan kunnen verrekeningsrechten, opschortingsrechten en andere rechten die de schulde-
naar van de vordering als zodanig heeft, de afdwinging van het pandrecht frustreren. Op 
deze beperkingen van de rechten van de pandhouder wordt gewezen in de eerste alinea 
van de in nr. 777 onder “Qualifications” opgenomen tekst.

799. Uitwinning. Gaat de pandhouder over tot uitwinning van zijn pandrecht, dan moet 
hij dat doen overeenkomstig de Nederlands uitwinningsregels. De opiniongever kan op de 
toepasselijkheid van die uitwinningsregels in een qualification wijzen. Zie de eerste zin van 
de tweede alinea van de in nr. 777 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“Enforcement 
of a Pledge (including allocation of the proceeds) […].”). Dat dit zo is, spreekt echter wel 
vanzelf. Zo beschouwd kan de qualification daarom ook worden weggelaten.1293,  1294 De 
qualification kan echter ook worden gebruikt als kruiwagen om de opiniongever te wijzen 
op een aantal minder voor de hand liggende belemmeringen, waarop hij bij het afdwingen 
van het pandrecht kan stuiten; vgl. nr. 295 e.v. De wet (art. 3:237 lid 3 BW) bepaalt dat 

tigd, op dezelfde vordering een buitenlands pandrecht wordt gevestigd. Naar Nederlands recht gaat 
het Nederlandse pandrecht voor. Denkbaar is echter dat het recht van het buitenlandse pandrecht een 
regeling voor derdenbescherming kent, die inhoudt dat het buitenlandse pandrecht voorgaat mits de 
buitenlandse pandhouder er te goeder trouw van uitging dat de vordering vrij van rechten van derden 
was. Welke regel in een dergelijk geval moet voorgaan – de Nederlandse regel die geen bescherming 
biedt of de buitenlandse die dat wel doet – is onzeker. 

1291 Zie noot 1281.
1292 De regels omtrent voorrechten zijn complex en ontoegankelijk. Naast de voorrechten opgenomen 

in de algemene regelingen in art. 3:283-289 BW zijn er allerlei voorrechten die elders in de wet, ook 
buiten het BW, worden geregeld. Denk aan het voorrecht dat “’s Rijks schatkist” ontleent aan art. 21 
Invorderingswet 1990, dat in bepaalde gevallen ook voorgaat op pandrecht (art. 21 lid 2 Invorderingswet 
1990). Het is niet verstandig als een opinion gever zich laat verleiden tot een limitatieve opsomming van 
mogelijke voorrechten.

1293 Zij is dan een implied qualification.
1294 In de Verenigde Staten strekt de valid security opinion zich niet uit over uitwinning; Glazer, FitzGibbon 

& Weise 2014, p. 502: “The creation or attachment opinion does not address what remedies will be 
 available, even though a well-drafted security agreement often contains remedy provisions.”
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de pandhouder stil verpande zaken buiten de macht van de opiniongever mag brengen 
als deze (of de schuldenaar) is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen 
jegens de pandhouder. In de praktijk wordt die bevoegdheid in pandaktes wel verruimd 
tot andere gevallen. Het niet zeker dat een dergelijke verruiming werkt.1295 Een pandrecht 
op vorderingen wordt meestal uitgewonnen door de betrokken vorderingen te innen. Dat 
vergt dat het pandrecht aan de schuldenaar wordt meegedeeld (art. 3:246 BW). Verkoop 
bij uitwinning van aandelen in een BV vergt dat een eventuele blokkeringsregeling in de 
statuten van de BV wordt nageleefd (vgl. art. 2:195 BW). De overdracht bij uitwinning 
van aandelen in een BV kan advies vergen van een ter zake bevoegde ondernemingsraad 
(art. 25 lid 1 onder a Wor). Zie voor qualifications op deze punten bij wijze van voorbeeld 
het vervolg na de eerste zin van de tweede alinea van de in nr. 777 onder “Qualifications” 
opgenomen tekst (“Among other things, under Dutch law: […]”).

800. Beperking bankruptcy qualification. De opinionontvanger zal doorgaans verlan-
gen dat de bankruptcy qualification zich niet uitstrekt over de valid security opinion. Dat 
vergt dat in de bankruptcy qualification een uitzondering voor de valid security opinion 
wordt gemaakt. Gebeurt dat, dan moet de opiniongever in een afzonderlijke qualifica-
tion wijzen op de gevolgen die faillissement en andere gevallen van insolventie voor de 
afdwingbaarheid van het pandrecht kunnen hebben.

801. Vervangende qualification over gevolgen faillissement, surseance en noodregeling. 
Uitwinning van een pandrecht komt in het bijzonder aan de orde als de pandgever niet 
in staat is de vordering die door het pandrecht wordt gedekt, anderszins te voldoen. Een 
verstandig opinionontvanger verlangt daarom bevestiging dat het pandrecht waarop de 
valid security opinion ziet, ook afdwingbaar is in faillissement en andere gevallen van 
insolventie. Juist als de opinionvennootschap insolvent is, zal de opinionontvanger zijn 
pandrecht willen kunnen uitoefenen. Voor een bevestiging dat het pandrecht ook in insol-
ventie afdwingbaar is, is noodzakelijk en voldoende dat de valid security opinion wordt 
uitgezonderd van de bankruptcy qualification.1296 Voor de opiniongever is die uitzonde-
ring niet bezwaarlijk. Een pandhouder kan zijn recht in beginsel uitoefenen alsof er geen 
faillissement, surseance van betaling of noodregeling was (art. 57 en 232 aanhef en onder 
1° Fw, art. 3:176 lid 5 aanhef en onder a Wft). Het beginsel lijdt in twee gevallen uitzonde-
ring. In de eerste plaats kan een pandhouder zijn rechten in het algemeen niet uitoefenen 
als de rechtbank een afkoelingsperiode heeft gelast (art. 63a en 63 b en art. 241a en 241b 
Fw, voor noodregeling jo. art. 3:177 lid 1 Wft). De afkoelingsperiode duurt ten hoogste 

1295 Bevestigend Stein, in: GS Vermogensrecht, art. 3:237 BW, aant. 61.1, Molenaar 1991, p. 42, Van Mierlo 
1999, p. 93 en, iets voorzichtiger, Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI* 2010/175. Anders Reehuis 1987, 
p. 94 en Steneker 2012, p. 105.

1296 Vgl. Nijnens 1996, p. 96, die stelt dat de bankruptcy qualification zich niet over de valid security  opinion 
hoort uit te strekken. Zie over de beperkte strekking die de bankruptcy qualification volgens Nijnens 
1996 heeft, echter noot 745.
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twee maanden, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met twee maanden. In de 
tweede plaats kan een curator in faillissement een pandhouder een redelijke termijn stel-
len om zijn pandrecht uit te oefenen (art. 58 lid 1 Fw). Verkoopt de pandhouder de ver-
pande goederen niet binnen de gestelde termijn, dan kan de curator tot verkoop overgaan. 
De pandhouder behoudt aanspraak op de opbrengst, maar niet dan nadat daarvan een 
proportioneel deel van de faillissementskosten is afgetrokken.1297, 1298 Op deze uitzonde-
ringen moet de opiniongever in een qualification wijzen. Zie als voorbeeld de derde alinea 
van de in nr. 777 onder “Qualifications” opgenomen tekst (“If the Pledgee becomes subject 
to bankruptcy […]”).

802. Aanvullende qualifications. Het pandrecht waarop de opinion ziet, kan nopen 
tot aanvullende qualifications. Welke qualifications nodig zijn, moet van geval tot geval 
worden bepaald.

803. Doeloverschrijding, financiëlesteunverlening, pauliana. Naast de in nr.  796 e.v. 
bedoelde beperkingen die altijd gelden, kan het pandrecht waarop de opinion ziet, spe-
cifieke problemen oproepen. Zo roept een pandrecht dat de opinionvennootschap heeft 
gevestigd voor de verplichtingen van een andere persoon, vaak de vraag op of het pand-
recht mogelijk vernietigbaar is wegens doeloverschrijding; zie nr.  543 en 548. Als het 
pandrecht is gevestigd in het kader van een verkrijging van aandelen in een Nederlandse 
NV, kan het pandrecht nietig zijn wegens strijd met de regels omtrent financiëlesteunver-
lening; zie nr. 627. Een pandrecht kan ook vernietigbaar zijn op grond van de pauliana-
regels (art. 3:45 BW en 42 en 47 Fw). Als de bankruptcy qualification zich uitstrekt over de 
valid security opinion (vgl. nr. 800 e.v.), hoeft op de pauliana-regels strikt genomen niet in 
een afzonderlijke qualification te worden gewezen: de bankruptcy qualification ziet mede 
op die regels; zie nr.  473. Omdat een pandrecht naar zijn aard de overige schuldeisers 
van de pandgever benadeelt, is het opnemen van een afzonderlijke qualification omtrent 
pauliana in dat geval echter gebruikelijk. Is de valid security opinion uitgesloten van de 
bankruptcy qualification, dan is een qualification over de pauliana-regels op haar plaats.

804. Aard verpande goederen. De aard van de goederen die worden verpand bij de pand-
akte waarop de opinion ziet, kan nopen tot verdere qualifications. Zie over een bepaling 
die de pandhouder het recht geeft stil verpande zaken in zijn macht te brengen buiten het 
geval dat de pandgever (of de schuldenaar) is tekortgeschoten in de nakoming van zijn ver-
plichtingen jegens de pandhouder nr. 799. Wordt pandrecht gevestigd op een vordering, 
dan worden de verhouding tussen de pandhouder en de schuldenaar, de voorwaarden 

1297 Wessels III(2) 2013/3474.
1298 De curator kan een met pandrecht bezwaard goed ook lossen door betaling van de door het pandrecht 

gezekerde vordering (en, als die er zijn, gemaakte uitwinningskosten) (art. 58 lid 2 Fw). Als de geze-
kerde vordering is betaald, heeft de pandhouder bij zijn pandrecht geen belang meer. Op deze regel 
hoeft een opiniongever daarom niet te wijzen. 
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waaronder het pandrecht aan de schuldenaar kan worden tegengeworpen en de vraag of 
de schuldenaar door betaling is bevrijd, beheerst door het recht dat van toepassing is op de 
vordering (art. 14 leden 2 en 3 Rome I Verordening en (waar de Rome I Verordening toe-
passing mist) art. 10:135 lid 3 BW). De opiniongever kan daarop in een qualification wij-
zen; vgl. nr. 295 e.v. Een bepaling in een hypotheekakte die nadere invulling geeft aan het 
wettelijke begrip “beheer” (art. 3:267 BW), kan buiten de wettelijke grenzen van dat begrip 
treden. Dat maakt de bepaling niet ongeldig. Voor zover zij buiten de wettelijke grenzen 
treedt, kan nakoming echter niet meer worden afgedwongen als de opinionvennootschap 
onderwerp wordt van een insolventieprocedure waarop de bankruptcy qualification van 
toepassing is.1299 De opiniongever moet daarover een qualification opnemen.

805. Opinion over rang. Een enkele opinionontvanger verlangt dat de valid security 
opinion bevestigt dat het pandrecht waarop zij ziet, eersterangs is. Een dergelijke beves-
tiging kan niet zonder meer worden gegeven.1300

806. Assumption. Een pandrecht is eerste in rang als op het betrokken goed niet een 
eerder pandrecht rust. Dat op een goed waarop de opinionparagraaf ziet, geen beperkte 
rechten, en dus ook geen eerdere pandrechten, rusten, zal de opiniongever doorgaans in 
een assumption veronderstellen; zie nr. 797. Op een dergelijke assumption een opinion 
bouwen met de strekking dat het pandrecht waarop de valid security opinion ziet, eerste 
in rang is, verdraagt zich echter niet met de regel dat een opiniongever geen assumption 
mag opnemen, waarin dat wat in een opinionparagraaf wordt bevestigd, eenvoudig wordt 
verondersteld; zie nr. 285. Voor zover de opiniongever naar het bestaan van eerdere pand-
rechten onderzoek kan doen, zal hij dat onderzoek moeten doen. Ziet de verpanding op 
aandelen op naam in een NV of BV, dan moet de opiniongever ten minste het aandeelhou-
dersregister raadplegen; vgl. nr. 449 e.v. Ziet de valid security opinion op een hypotheek, 
dan zal de opiniongever de openbare registers moeten raadplegen. Voor het overige zal 
de opiniongever in de hiervoor genoemde assumption, of in een qualification, duidelijk 
moeten maken dat hij naar eerdere pandrechten geen enkel onderzoek heeft gedaan.

1299 Kortmann in zijn noot onder HR 26 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9132, NJ 2005/180 en 
Van Straaten, JBN 2002, p. 18.

1300 Net als in Nederland is een opinion over de rang van een zekerheidsrecht in de Verenigde Staten niet 
vrij van bezwaren; vgl. Glazer, FitzGibbon & Weise 2014, p. 500: “The third concern of the lender is the 
priority of its security interest over a security interest in the same collateral of other secured parties 
in the event of a default by the borrower. This concern is understandable because perfecting a security 
interest does not itself assure a lender that other creditors – notably holders of competing security 
interests – might not be able to use the proceeds from disposition of the collateral to satisfy their own 
claims first. Despite the legitimacy of this concern, however, lenders rarely ask for, and experienced 
lawyers ordinarily refuse to give, priority opinions on the grounds that the factual questions and legal 
rules relating to priority are so complex that the exceptions, qualfications, and assumptions required 
to make an opinion accurate would render it of little value to the opinion recipient.” Zie verder Glazer, 
FitzGibbon & Weise 2014, p. 520 e.v.
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807. Opinion omtrent afwezigheid goederenrechtelijke zekerheden. Het komt voor dat 
een buitenlandse opinionontvanger vraagt om een “no security rights” opinion met de 
strekking dat de opinionvennootschap geen zekerheden heeft verstrekt. Omdat de opi-
niongever dat niet kan vaststellen, kan een dergelijke opinion niet worden gegeven.

808. Vormen. De “no security rights” opinion komt voor in twee vormen. In een breed 
opgezette vorm bevestigt de opinion dat de opinionvennootschap geen zekerheidsrechten 
heeft verstrekt. In die vorm roept de opinion dezelfde problemen op als een “no breach 
of agreements” opinion; zie nr. 1078 e.v.1301 In een beperkt opgezette vorm bevestigt de 
opinion dat de opinionvennootschap geen zekerheidsrechten heeft verstrekt die in een 
openbaar register zijn ingeschreven. Er zijn andere landen waar zekerheidsrechten – in 
het bijzonder met stil pandrecht vergelijkbare zekerheidsrechten – worden ingeschreven 
in openbare registers. Waar dat gebeurt, kan een opiniongever nagaan of in te schrijven 
zekerheidsrechten zijn verstrekt. In Nederland wordt slechts hypotheek ingeschreven in 
de daarvoor bestemde openbare registers (art. 3:89 jo. 3:98 BW).1302 Nagaan of de opinion-
vennootschap hypotheek heeft verstrekt, kan echter uitvoerig onderzoek vergen. Bij het 
kadaster kan een overzicht worden verkregen van registergoederen waarvan de opinion-
vennootschap als rechthebbende te boek staat. Vervolgens moet echter per registergoed 
worden nagegaan of daarop hypotheek rust. Dat is een gedoe, en daarmee kostbaar. Een 
Nederlandse opiniongever kan, deels om praktische redenen, een “no security rights” opi-
nion dan ook niet geven.1303

1301 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 88.
1302 Pandrecht op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten kan worden ingeschreven in de daarvoor 

bestemde openbare registers; zie noot 420. Opinions over pandrecht op intellectuele-eigendomsrechten 
zijn echter zeldzaam; zie noot 1270.

1303 Aldus ook Nijnens 1996, p. 34.
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