Stellingen behorende bij het proefschrift ‘Vormen van subsidiariteit’
van E. Koops

1. Artikel 3:234 BW is overbodig.
2. De wetgever had in geen geval in art. 3:234 lid 2 BW het voorrecht van uitwinning
moeten uitbreiden tot lager gerangschikte zekerheidsnemers.
3. Door de werking van subrogatie is het voor een borg of derde-bezitter vermogensrechtelijk niet nadelig om eerder dan de schuldenaar te worden aangesproken. Onder
vigeur van het nieuwe BW kan het zelfs voordelig zijn.
4. Anders dan De Blécourt en Fischer stellen, kon het voorrecht van uitwinning onder het
Rooms-Hollandse recht niet worden ingeroepen tegen een legale hypotheek.
De Blécourt/Fischer, Kort begrip van het oud-Vaderlands burgerlijk recht, Groningen/Djakarta 1950, nr.180 nt.2.
5. In D. 44,2,13 (Ulpianus) wordt een opsomming gegeven van twee alternatieven voor
‘idem corpus’ als bedoeld in D. 44,2,12 (Paulus). De vertaling van Feenstra en Spruit
(Corpus Iuris Civilis, Tekst en Vertaling, boek 44, Den Haag 2001) doet hieraan geen
recht.
6. Anders dan Ferrini meent, is Paraphrasis 26,2 niet geïnterpoleerd maar juist zeer tijdspecifiek, mede gelet op hetgeen Scheltema vermeldt omtrent het tijdstip van totstandkoming van de Paraphrasis.
Ferrini, Institutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessoris, Berlijn 1884, reprint: Aalen
1967, p.365 nt.a.
Scheltema, L’enseignement de droit des antécesseurs, Leiden 1970, p.18.
7. De toekenning van een ‘peculium’ aan een ‘servus communis’ vervulde eenzelfde
sociaal-economische functie als de oprichting van een kapitaalvennootschap tegenwoordig doet.
8. Artikel 3:90 lid 2 BW is van overeenkomstige toepassing op de levering longa manu
van zaken die zich bevinden onder een derde omtrent wie partijen zijn overeengekomen.
9. Het regresrecht van een borg uit artikel 7:866 lid 1 BW ontstaat door betaling aan de
schuldeiser en niet door de overeenkomst van borgtocht.
10. Het schilderij ‘Gli usuri’ in de Galleria Doria Pamphilj te Rome (inv.nr. 307 (290)) dient
niet alleen op stilistische of thematische, maar vooral ook op rechtshistorische gronden
te worden toegeschreven aan Quinten Massys.
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