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Stellingen 
Behorende bij het proefschrift ‘Pandrecht’ van Floris Johannes León Kaptein 
 

1.   Het vuistloze en stille karakter van het pandrecht op roerende zaken respectievelijk 
vorderingen is niet bezwaarlijk. 

2.   De cessie- en de pandakte dienen te worden geschrapt als constitutief 
vestigingsvereiste. 

3.   Het verschil tussen bepaaldheid en bepaalbaarheid is niet materieel, maar ziet slechts 
op het tijdstip van bepalen. 

4.   De zelfstandige executiebevoegdheid van de pandhouder in faillissement kan worden 
afgeschaft zonder nadelige gevolgen voor de pandhouder. 

5.   Een substitutiepandrecht op de executieopbrengst is de ontbrekende schakel in de 
wettelijke executiebepalingen over het pandrecht. 

6.   Het portefeuillerecht van de assurantietussenpersoon is (object van) een overdraagbaar 
en verpandbaar vermogensrecht in de zin van art. 3:6 BW. 

7.   Art. 3:90 lid 2 BW dient te worden afgeschaft. 
8.   De invulling door de Hoge Raad van de strafverzwarende omstandigheid 

‘roekeloosheid’ is allesbehalve onberaden. 
9.   De gang van zaken omtrent het wetsvoorstel STROOM toont aan dat de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal moet worden hervormd. 
10.  Het is allemaal al een keer gezegd, alleen nog niet door mij. 


