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VOORWOORD 
 
 
Beste student(e), 

 
Dit boekje bevat een aantal overzichtelijke stappenplannen voor het vak Inleiding 
Privaatrecht 2: Goederenrecht. Veel leerstukken binnen het privaatrecht kunnen 
eenvoudig uitgelegd worden door middel van een stappenplan. Onze stappenplannen 
bevatten de vereisten die je op je tentamen af moet gaan om in aanmerking te komen 
voor de volle punten.  
 
Bestudeer deze stappenplannen nadat je de stof goed begrijpt! Als je de theorie en de 
achtergrond van de voorgeschreven leerstukken overslaat, zullen sommige punten 
onduidelijk voor je zijn. Het volstaat dus niet om alleen deze stappenplannen door te 
nemen. Voor de optimale voorbereiding raden wij je aan om ook gebruik te maken van 
de Lawbooks samenvattingen en het oefenpakket.  
 
Lawbooks wenst je veel succes tijdens het lezen en een prettig cursusverloop.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Lawbooks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSST… HOU JE VAN KORTING? 
 
Ga dan voor het blokpakket (Alles voor jaar 1 blok 3) en ontvang alle Lawbooks 
samenvattingen voor Inleiding Privaatrecht 2: Goederenrecht én Public International 
Law voor maar €39,95! Kijk voor meer informatie op onze website.  
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INLEIDING         BLZ. 5 
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BEZIT & HOUDERSCHAP      BLZ. 11 

 
WEEK 3 
OVERDRACHT & DERDENBESCHERMING   BLZ. 16 
 
WEEK 4 
VERKRIJGING KRACHTENS DE WET    BLZ. 20 
 

 
 
OVERIG 
HANDIGE RIJTJES       BLZ. 26 
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BLIJF ALTIJD OP DE HOOGTE! 
Word lid van de WhatsApp-groep van jouw jaarlaag en word meteen op de 
hoogte gehouden van de nieuwste releases, acties en kortingen van 
Lawbooks. Scan de QR-code hiernaast met je telefoon om lid te worden.  

 



Lawbooks | Inleiding Privaatrecht 2 (2020 – 2021) 
 

	 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lawbooks | Inleiding Privaatrecht 2 (2020 – 2021) 
 

	 5 

WEEK 1 
INLEIDING 
 
Introductie 
Deze week maak je voor het eerst kennis met het goederenrecht. Voor deze week zijn er 
geen concrete stappenplannen. Je moet vooral veel theorie bestuderen en leren. Zie 
hiervoor de Lawbooks samenvatting. Niettemin zijn er een paar (belangrijke) termen die 
extra aandacht verdienen, omdat ze de basis vormen van (de komende weken van) dit 
vak. Deze worden hieronder in het kort genoemd. 
 
Het rechtsgebied: plaats & doel 
Het vermogensrecht (onderdeel van het privaatrecht) valt uiteen in: 

• Het goederenrecht: Dit rechtsgebied ziet op de relatie tussen een persoon en 
een goed; en 

• Het verbintenissenrecht: Dit rechtsgebied ziet op de relatie tussen twee 
personen. 

 
Het woord ‘recht’ heeft in de Nederlandse taal echter twee betekenissen: 

• Het objectief recht: De verschillende rechtsgebieden die er bestaan. Dus het 
geheel van regels die betrekking hebben op bijvoorbeeld verbintenissenrechten; 
en 

• Het subjectief recht: Dit is een aan iemand toekomende bevoegdheid. Hierbij 
kunnen we een onderscheid maken tussen: 

o Absolute rechten: Deze rechten gelden tegenover iedereen. 
o Relatieve rechten: Deze rechten gelden slechts tegenover een specifiek 

persoon. 
 

 
Het goederenrecht verschilt op een aantal belangrijke punten ten opzichte van het 
verbintenissenrecht. Het is dus van belang om het onderscheid tussen de twee 
rechtsgebieden goed voor ogen te houden. We noemen een paar belangrijke 
verschillen tussen de twee rechtsgebieden en de bijbehorende rechten: 

1. Zoals reeds gezegd zijn goederenrechtelijke rechten absoluut: ze gelden dus 
tegenover iedereen. Verbintenisrechtelijk rechten daarentegen gelden slechts 
tegenover een specifiek persoon.  

2. Het goederenrecht vormt een gesloten systeem. Dat betekent dat alle 
goederenrechtelijke rechten in de wet zijn geregeld en de wet bepaalt de inhoud 

Tip van Lawbooks: Bij dit vak focussen we op het goederenrecht. Dit rechtsgebied 
gaat voornamelijk over absolute rechten. Het verbintenissenrecht is reeds aan bod 
gekomen in blok 2. 
	



Lawbooks | Inleiding Privaatrecht 2 (2020 – 2021) 
 

	 6 

van die rechten. Dat is anders bij het verbintenissenrecht: dat is immers een open 
systeem.  

3. Goederenrechtelijke rechten hebben zaaksgevolg (ook wel droit de suite) 
genoemd. Verbintenisrechtelijke rechten hebben dit niet. Over zaaksgevolg later 
meer. 

4. Het goederenrecht kent de prioriteitsregel: oudere rechten gaan voor op 
nieuwere rechten. Deze regel kennen we niet in het verbintenissenrecht. Daar 
moeten we het doen met de gelijkheid van schuldeisers (paritas creditorum). 

5. Houders van goederenrechtelijke rechten nemen in een faillissement een 
separatistpositie in. Een persoon met een verbintenisrechtelijk recht heeft deze 
positie niet. Over de betekenis van de separatistpositie later meer. 

 
Al met al kunnen we de verschillen tussen de twee rechtsgebieden treffend weergeven 
in onderstaande tabel: 
 
 

Goederenrechtelijke rechten Verbintenisrechtelijke rechten 

Absoluut Relatief 

Gesloten systeem Open systeem 

Wél zaaksgevolg Géén zaaksgevolg 

Prioriteitsregel Gelijkheid van schuldeisers 

Separatist in faillissement Géén separatist in faillissement 

 
 
Goederen: Wat zijn dat? 
Het goederenrecht gaat over tussen de relatie tussen een (rechts)persoon en een goed. 
Wat zijn goederen? Goederen zijn volgens art. 3:1 BW alle zaken en alle 
vermogensrechten. Zaken zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke 
objecten (art. 3:2 BW). Denk hierbij een aan iPhone, een fiets of een auto.1 Zaken 
kunnen worden onderscheiden in roerende en onroerende zaken. Hierover zometeen 
meer. Voorts kunnen goederen ook vermogensrechten zijn. Van een vermogensrecht is 
sprake indien het overdraagbaar is, tezamen met een ander recht overgedragen kan 
worden, ertoe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen of is verkregen 
in ruil voor stoffelijk voordeel (art. 3:6 BW). Voorbeelden van vermogensrechten zijn 
beperkte rechten (komen uitgebreid aan bod na de deeltoets); aandelen; vorderingen 
en auteursrechten (niet relevant bij dit vak) 

	
1  Niet voor menselijke beheersing vatbare objecten zijn zaken als de lucht. 
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Het bovenstaande verhaal kunnen we ook in een overzicht plaatsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordat we verder gaan naar week 2 willen we een aantal termen die cruciaal zijn bij dit 
vak nader toelichten. Zo krijg je een goede basis voor de komende weken.  
 
Goederen: een alternatief onderscheid 
We hebben hiervoor gezien dat goederen onderscheiden kunnen worden in zaken en in 
vermogensrechten. Als we het hebben over goederen kunnen we ook een (alternatief) 
onderscheid maken tussen: 

• Registergoederen: Registergoederen zijn goederen waarbij voor de overdracht 
of vestiging van een beperkt recht inschrijving in daartoe bestemde openbare 
registers noodzakelijk is. Registergoederen zijn: 

o Onroerende zaken; 
o Teboekgestelde luchtvaartuigen, zee- en binnenvaartschepen; 
o Beperkte rechten op registergoederen; 
o Aandelen in registergoederen; en 
o Appartementsrecht. 

• Niet-registergoederen: De definitie van niet-registergoederen is simpel, dit zijn 
namelijk alle goederen die niet in het rijtje hierboven staan. 

 
Dit onderscheid tussen registergoederen en niet-registergoederen loopt niet parallel 
met het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen of met die tussen zaken 
en vermogensrechten. Het is nogmaals een andere indeling. Het is belangrijk om te 
weten of een goed een registergoed is of niet. De kwalificatie van een goed speelt een 
belangrijke rol bij de overdracht en bij de derdenbescherming, waarover later meer. 
 

Tip van Lawbooks: Een auto is géén registergoed! Het klopt dat je een auto moet 
registeren en dat auto’s op naam staan, maar de RDW is géén register in de zin van art. 
3:10 BW. Een auto is dus een roerend, niet-registergoed. 
	

Goederen

Zaken

(art. 3:2 BW)

Roerende zaken Onroerende zaken

Vermogensrechten 

(art. 3:6 BW)
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Zaken 
Zoals reeds gezegd kun je een onderscheid maken tussen roerende en onroerende 
zaken. In art. 3:3 lid 1 BW staat een limitatieve opsomming van alle onroerende zaken. 
Onroerend zijn: 

• De grond; 
• De nog niet gewonnen delfstoffen; 
• De met de grond verenigde beplantingen; 
• De gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij 

rechtsreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken  
 
In de praktijk weet je meestal snel genoeg of een zaak roerend of onroerend is: het is 
evident dat een fiets roerend is en een huis onroerend. Maar wat doen we met 
grensgevallen? Is een stacaravan bijvoorbeeld roerend of onroerend? Het antwoord op 
deze vraag kun je beantwoorden met de criteria die de Hoge Raad in het populaire 
arrest ‘Portacabin’ geeft.  
 
Het belangrijkste criterium is hierbij of het gebouw naar aard en inrichting bestemd is 
om duurzaam ter plaatse te blijven (r.o. 3.3). De Hoge Raad geeft voorts in dezelfde 
rechtsoverweging een aantal handvatten waarmee je rekening dient te houden bij de 
beoordeling van de vraag of het gebouw bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven: 

1. De technische mogelijkheid om het gebouw te verplaatsen is niet relevant. 
2. Kijk naar de bedoeling van de bouwer voor zover deze naar buiten kenbaar is. 
3. Kijk naar de bestemming van een gebouw voor zover deze naar buiten kenbaar 

is. 
4. Verkeersopvattingen spelen bij de beoordeling géén rol, tenzij er onzekerheid 

blijft bestaan over de vraag of een object kan worden beschouwd als duurzaam 
met de grond verenigd. 

 
In art. 3:2 BW staat zoals we reeds hebben geleerd wanneer een object een zaak is. Een 
zaak kan echter uit veel verschillende onderdelen bestaan. Deze onderdelen noemen wij 
in de juridische wereld bestanddelen. Art. 3:4 BW geeft aan wanneer iets als een 
bestanddeel van een (hoofd)zaak moet worden aangemerkt. Een object kan op twee 
manieren een bestanddeel zijn van een hoofdzaak: 

1. Op grond van een immateriële band.2 Zie lid 1; en/of 
2. Op grond van een materiële band. Zie lid 2. 

	
2  Voor het eerst erkend in het arrest Sleepboot Egbertha. Zie hiervoor de voorgeschreven  

jurisprudentie van week 2. 

Tip van Lawbooks: Dit is een zeer belangrijk arrest waar je bijna gegarandeerd een 
vraag over kunt verwachten. Een portacabin is een verplaatsbare unit die tijdelijk 
gebruikt kan worden voor huisvesting of als kantoor. Ondanks het feit dat een 
portacabin verplaatsbaar is, neemt dat niet weg dat de unit toch onroerend kan zijn. 
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Een object is op grond van een immateriële band een bestanddeel van een zaak als het 
op grond van de verkeersopvattingen tot die zaak behoort (lid 1). Een object is op 
grond van een materiële band een bestanddeel van een zaak als het zodanig met de 
hoofdzaak is verbonden dat zij niet kan worden gescheiden zonder beide objecten 
ernstig te beschadigen (lid 2). We geven weer een voorbeeld om de boel te 
verduidelijken. 

 
Ook hier geldt weer dat het doorgaans snel duidelijk is of een object op grond van lid 1 
of lid 2 een bestanddeel is van de hoofdzaak. Niettemin zijn ook hier onduidelijke 
grensgevallen denkbaar. In het arrest ‘Dépex/Curatoren Bergel’ (zie r.o. 3.7) heeft de 
Hoge Raad twee aanwijzingen gegeven ter invulling van de verkeersopvatting (lid 1): 

1. Is er sprake van een constructieve afstemming?; en 
2. Is de hoofdzaak onvoltooid zonder het bestanddeel? 

 
De vraag of een object kwalificeert als een zelfstandige zaak of als een bestanddeel van 
een andere zaak is van belang vanwege het eenheidsbeginsel (art. 5:3 BW): voor zover 
de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak, eigenaar van al haar 
bestanddelen. 
 
Absolute rechten 
Een absoluut recht is een recht dat tegenover iedereen kan worden ingeroepen. Een 
van de belangrijkste absolute rechten is het eigendom. Het eigendom komt uitgebreid 
aan bod in week 2, niettemin willen we hier een aantal belangrijke opmerkingen maken 
over dit absolute recht. Art. 5:1 Lid 1 BW omschrijft het eigendom als het meest 
omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Niettemin zijn ook aan het 

Voorbeeld van Lawbooks: Een zadel hoort op grond van de verkeersopvattingen tot 
een fiets. Er is echter geen materiële band tussen het zadel en de fiets: je kunt een 
fietszadel immers eenvoudig losschroeven. Een zadel is dus op grond van art. 3:4 lid 1 
BW een bestanddeel van een fiets. Een baksteen die vastgemetseld zit in een muur is 
op grond van een materiële band een bestanddeel van die muur (lid 2). Je kunt de 
baksteen niet makkelijk loskrijgen zonder de muur ernstig te beschadigen.  

Tip van Lawbooks: De arresten ‘Sleepboot Egbertha’ en ‘Dépex/Curatoren’ zijn 
voorgeschreven voor week 2. We hebben ze besloten om ze toch maar alvast hier te 
noemen in week 1 bij de uitleg van de belangrijkste begrippen uit het goederenrecht. 
Zo leer je meteen hoe je deze belangrijke begrippen op het tentamen dient in te 
vullen.  

Tip van Lawbooks: Het arrest ‘Dépex/Curatoren’ gaat over gebouwen en machines, 
maar de aanwijzingen zijn ook in andere situaties denkbaar. Zie voor meer informatie 
en over dit onderwerp de Lawbooks samenvattingen en het oefenpakket. 
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eigendomsrecht beperkingen gebonden. Op grond van art. 5:1 lid 2 BW kan het 
eigendomsrecht gebonden worden door: 

1. Rechten van anderen; 
2. Wettelijke voorschriften; en 
3. Het ongeschreven recht. 

 
Dat het eigendom beperkt kan worden blijkt ook uit de voorgeschreven jurisprudentie 
van deze week: 

• ‘Kraaien en roeken’ 
• ‘Watertoren II’ 
• ‘Grensoverschrijdende garage’ 

 
Zie voor een inhoudelijke bespreking van deze arresten de Lawbooks samenvatting. 
 
Vermogensrechten 
We hebben in de tabel hierboven al kennisgemaakt met de vermogensrechten (zie ook 
art. 3:6 BW). Belangrijke vermogensrechten zijn beperkte rechten. Een beperkt recht is 
een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht 
is bezwaard (art. 3:8 BW). Het recht waaruit het beperkte recht is afgeleid, noemt men 
moederrecht, terwijl het beperkte recht ook wel het dochterrecht wordt genoemd. 
Beperkte rechten kunnen onderverdeeld worden in: 

• Zekerheidsrechten: 
o Pandrecht; en 
o Hypotheekrecht. 

• Genotsrechten: 
o Vruchtgebruik; 
o Erfrecht; 
o Erfdienstbaarheid; en 
o Opstal. 

 
Art. 3:6 BW bepaalt dat een vermogensrecht een recht kan zijn dat alleen of tezamen 
met een ander recht overdraag baar is. Een belangrijk voorbeeld van een recht dat 
uitsluitend tezamen met een ander recht overgedragen kan worden is een afhankelijk 
recht. Volgens art. 3:7 BW is een afhankelijk recht een recht dat aan een ander recht 
zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan. Volgens art. 
3:82 BW volgen afhankelijke rechten het recht waaraan zij zijn verbonden. 
 

Tip van Lawbooks: Voorbeelden van afhankelijke rechten zijn het pandrecht, het 
recht van hypotheek en erfdienstbaarheid. Het recht van hypotheek is bijvoorbeeld 
verbonden aan een vordering uit geldlening aan de kredietnemer. Als de vordering 
wordt voldaan gaat deze teniet en dan vervalt ook van rechtswege het recht van 
hypotheek van de kredietverlener op het gehypothekeerde goed. Hierover meer na 
de deeltoets. De beperkte rechten komen ook na de deeltoets aan bod. 
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WEEK 2 
BEZIT & HOUDERSCHAP 
 
Introductie 
In week 2 draait het voornamelijk om bezit, houderschap en eigendomsverkrijging. 
Week 2 bouwt wat dat betreft voort op de plekken waar week 1 is gebleven. Voordat we 
ons buigen over deze begrippen is het van belang om eerst nog iets te weten over 
kwalitatieve rechten en verplichtingen. 
 
Kwalitatieve rechten en verplichtingen 
Ten behoeve van een goed kan een bevoegdheid worden bedongen met betrekking 
tot een ander goed. Met betrekking tot dit laatste goed bestaat er dus een 
verplichting. Deze verplichting kan op twee manieren vorm worden gegeven: 

• Met behulp van een beperkt recht (door het recht van erfdienstbaarheid); of 
• Door middel van een persoonlijke verplichting (dus door een overeenkomst). 

 
Door deze verplichting neer te leggen in een beperkt recht wordt er voor partijen meer 
zekerheid gecreëerd. Voor meer informatie over dit leerstuk verwijzen we naar de 
Lawbooks samenvatting (zie pagina 11 van DEEL A voor uitgebreide voorbeelden) en 
naar het voorgeschreven arrest ‘Blaauboer/Berlips’. 
 
Bezit & houderschap 

 
Bezit en houderschap zijn geregeld in titel 3.5 BW en hebben betrekking op de 
feitelijke verhouding tussen een persoon en een goed. Een persoon heeft een voor de 
regeling van bezit en houderschap relevante verhouding met een goed wanneer hij de 
feitelijke macht over het goed uitoefent. Het feitelijk uitoefenen van macht over en 
goed wordt in de wet aangeduid met het begrip houden. Er bestaan twee verschillende 
vormen van ‘houden’ (dit blijkt uit art. 3:108 BW): 

1. Bezit: Dat betekent dat iemand het goed voor zichzelf houdt (zie ook art. 3:107 
lid 1 BW).  

2. Detentie: Dat betekent dat iemand het goed voor een ander houdt. Een ander 
woord voor detentie is ‘houderschap’ (zie art. 3:107 lid 4 BW).  

 

BELANGRIJK: Bezit staat niet gelijk aan eigendom. In het dagelijkse taalgebruik 
wordt onder bezit soms ook eigendom verstaan, dat is in de juridische wereld echter 
niet zo. Haal de twee begrippen dus niet door elkaar. In de meeste gevallen zal de 
bezitter van een goed ook de eigenaar van het goed zijn, maar dat hoeft dus niet per 
definitie zo te zijn. In het juridisch begrippenapparaat ziet bezit (en houderschap) 
puur op de feitelijke verhouding.  
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Op grond van art. 3:107 lid 2 en 3 BW kan het bezit middellijk zijn of onmiddellijk. Dit 
geldt ook voor de detentie/houderschap (art. 3:107 lid 4 BW). Wat betekenen deze 
begrippen allemaal? Het komt erop neer dat iemand een zaak kan ‘houden’ voor: 

• Zichzelf: Er is dan sprake van bezit. Bezit kan onmiddellijk zijn of middellijk: 
o Onmiddellijke bezitter: de bezitter heeft zijn fiets zelf. 
o Middellijke bezitter: de bezitter heeft zijn fiets tijdelijk aan iemand anders 

gegeven. 
• Een ander: Ook hier kan de houderschap onmiddellijk zijn of middellijk: 

o Onmiddellijke houder/detentor: het is niet zijn fiets, maar hij houdt het 
voor iemand anders. 

o Middellijke houder/detentor: hij heeft de fiets tijdelijk van de bezitter 
gekregen en geeft hem op zijn beurt weer tijdelijk aan een derde. 

 
We geven een voorbeeld om het af aan te leren. 

 
Belangrijk in dit kader is het interversieverbod van art. 3:111 BW: een houder kan 
zichzelf niet tot bezitter maken. Als we teruggrijpen op het voorbeeld hierboven: Willem 
(de houder) kan zichzelf niet uitroepen tot bezitter. Op deze regel bestaan wel twee 
uitzonderingen: 

1. De eigenaar (in ons voorbeeld Klaas) kan door eigen toedoen ervoor zorgen dat 
het bezit overgaat op de derde (op Willem dus). 

2. De houder (in ons voorbeeld Willem) kan het bezit van Klaas gaan tegenspreken. 
Tegenspraak wordt aangenomen indien de houder openlijk het recht van de 
wederpartij betwist en zich daar ook naar gedraagt. 

 
De wet verbindt een aantal rechtsgevolgen aan het zijn van bezitter: 

1. De processuele functie (art. 3:119 BW). De bezitter van een goed wordt vermoed 
ook de rechthebbende (eigenaar) van dat goed te zijn. 

2. De materiële functie (art. 3:120 – 123 BW): Een bezitter te goeder trouw heeft 
gedurende zijn bezit recht op de vruchten van het goed. Zie voor meer informatie 
de overige bepalingen. 

3. De actiefunctie (art. 3:125 BW): Iemand die zijn bezit verliest of in zijn bezit wordt 
gestoord, kan dezelfde rechtsvorderingen instellen tot terugverkrijgging of 
opheffing van de stoornis als de rechthebbende. 

4. De goederenrechtelijke functie: Een bezitter kan door verjaring na verloop van 
tijd de eigendom van een goed verkrijgen.  

5. Aansprakelijkheid: Voor de bezitter bestaan er verschillende kwalitatieve 
aansprakelijkheden op grond van art. 6:173 e.v. BW.  

Voorbeeld van Lawbooks: Klaas is de eigenaar van een fiets. Deze leent hij uit aan 
Willem. Willem leent deze fiets weer uit aan Roger. Wat is de goederenrechtelijke 
positie van de heren? Klaas is de middellijke bezitter, Willem is de middellijke houder 
en Roger is in het voorbeeld de onmiddellijke houder.  
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Art. 3:112 BW geeft de drie wijzen waarop iemand bezit kan verkrijgen: 
1. Inbezitneming (art. 3:113 BW): ‘Men neemt een goed in bezit door zich daarover 

de feitelijke macht te verschaffen’. Bij roerende zaken moet aan de hand van art. 
3:108 BW gekeken worden of de feitelijke machtsuitoefening als bezit kan 
worden gekwalificeerd. LET OP: Als iemand een zaak in bezit neemt wordt hij 
daarvan niet tevens de eigenaar. Dat is alleen het geval bij een zogenaamde ‘res 
nullius’ (een aan niemand toebehorende zaak). Zie hierover ook de Lawbooks 
samenvatting. 

2. Bezitsoverdracht: Bezitsoverdracht kan op twee manieren gebeuren:3 
a. Door feitelijke overgave (art. 3:114 BW): ‘Een bezitter draagt zijn bezit 

over door de verkrijger in staat te stellen die macht uit te oefenen, die hij 
zelf over het goed kon uitoefenen’.  

b. Door middel van een tweezijdige verklaring (art. 3:115 BW): Er bestaan in 
totaal drie varianten van tweezijdige verklaringen:4 

i. Constitutum possessorium; 
ii. Traditio brevi manu; en 
iii. Traditio longa manu. 

3. Opvolging onder algemene titel (art. 3:116 BW): ‘Hij die onder een algemene 
titel een ander opvolgt, volgt daarmede die ander op in diens bezit en 
houderschap, met alle hoedanigheden en gebreken daarvan’. Een voorbeeld van 
opvolging onder algemene titel is het schilderij dat de zoon van Klaas erft bij zijn 
overlijden. Opvolging onder algemene titel is bij dit vak niet relevant. 

 
Het bezitsverlies wordt geregeld in art. 3:117 BW. Zie hiervoor de bepaling zelf. 
 
Eigendomsverkrijging 

 
Goederen kunnen op twee manieren worden verkregen (art. 3:80 BW): 

• Onder algemene titel: Onder algemene titel verkrijgt men niet één goed, maar 
alle voor overgang vatbare goederen van een persoon of een evenredig deel 
daarvan. Hiervan zal bijvoorbeeld sprake zijn bij erfopvolging, boedelmenging, 
fusie en splitsing. 

• Onder bijzondere titel: Bij verkrijging onder bijzondere titel verkrijgt men wél 
een specifiek goed. Hiervan is sprake bij de overdacht (dit komt uitgebreid aan 
bod in week 3). Andere voorbeelden vinden we in Boek 5 BW. 

	
3  Let goed op punt 2! De wijzen van bezitsoverdracht die hier worden besproken  

zijn ook later relevant bij week 3 in het kader van de overdacht. 
4  Zie voor een uitgebreide toelichting van deze tweezijdige verklaringen DEEL A van de Lawbooks  

samenvatting.	

Tip van Lawbooks: Lees dit onderdeel extra aandachtig door, aangezien dit stuk de 
basis legt voor de stof van week 3 en van week 4. 
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Een ander (alternatief) onderscheid dat gemaakt kan worden met betrekking tot de 
verkrijging van goederen is die tussen: 

• Derivatieve verkrijging: De verkrijger ontleent zijn rechtspositie aan die van zijn 
rechtsvoorganger. 

• Originaire verkrijging: Hiervan is sprake als een persoon zijn rechtspositie niet 
ontleent aan een ander, maar een nieuw recht op een goed verkrijgt.  

 
Bij verkrijging onder algemene titel is altijd sprake van een derivatieve verkrijging. Bij 
verkrijging op grond van Boek 5 gaat het om originaire verkrijging. Bij de 
overdacht/vestiging van beperkte rechten (art. 3:81 BW) is er uiteraard sprake van 
derivatieve verkrijging. We plaatsen het bovenstaande verhaal in een schematisch 
overzichtje. 
 
Verkrijging van goederen kan: 

• Onder algemene titel: Hierbij is er altijd sprake van derivatieve verkrijging. Je 
kunt goederen op verschillende manieren onder algemene titel verkrijgen, 
namelijk door: 

o Erfopvolging; 
o Boedelmening; 
o Fusie/splitsing. 

• Onder bijzondere titel: Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen: 
o Derivatieve verkrijging: Denk hierbij aan de wijzen genoemd in art. 3:81 

BW (overdracht en vestiging van beperkte rechten) 
o Originaire verkrijging: Hierbij moet weer een onderscheid gemaakt 

worden tussen: 
§ Goederen (zaken én vermogensrechten): Deze kunnen alleen onder 

bijzondere titel originair verkregen worden door verjaring. 
§ Zaken: Zaken kunnen onder bijzondere titel originair verkregen 

worden door: 
• Inbezitneming (art. 5:4 BW); 
• Vinderschap (art. 5:5 BW); 
• Schatvinding (art. 5:13 BW); 
• Natrekking (art. 5:14 BW); 
• Vermenging (art. 5:15 BW); 
• Zaaksvorming (art. 5:16 BW); en 
• Vruchttrekking (art. 5:17 BW). 

 
We gaan het nu in week 3 hebben over de overdracht. Later in week 4 komen de 
eigendomsverkrijgingen uit Boek 5 (inbezitneming, vinderschap etc.) aan bod. De 
eigendomsverkrijging onder algemene titel is bij dit vak niet relevant. 
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WEEK 3 
OVERDRACHT & DERDENBESCHERMING 
 
Introductie 
In deze week staat de overdracht van goederen centraal. We hebben in week 2 geleerd 
dat de overdracht een vorm is van eigendomsverkrijging onder bijzondere titel. Bij de 
overdracht is tevens sprake van een derivatieve verkrijging: de verkrijger van het goed 
ontleent zijn positie aan die van zijn rechtsvoorganger. Indien er bij de overdacht iets 
misgaat komt het leerstuk van de derdenbescherming om de hoek kijken. Beide 
leerstukken (de overdracht en de derdenbescherming) komen uitgebreid aan bod in de 
Lawbooks samenvattingen (zie week 3 van DEEL A). We zullen hier dan ook volstaan met 
de kern van de leerstukken. Over de overdracht en derdenbescherming kun je op je 
tentamen gegarandeerd een vraag verwachten. We adviseren je dan ook goed te 
oefenen met de vragen in het Lawbooks oefenpakket. Zo kun je eenvoudig op je 
tentamen punten scoren.  
 
Overdracht 
Een in de praktijk zeer belangrijke wijze van verkrijging van een goed is de overdracht. 
In art. 3:84 lid 1 BW staan de drie vereisten die nodig zijn om overdracht te kunnen 
bewerkstelligen: 

1. Levering; 
2. Krachtens geldige titel; 
3. Verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. 

 
We gaan nu deze drie vereisten nader toelichten. 

 
Ad 1. Levering 
De vereiste levering kan alleen geschieden op de door de wet voorgeschreven wijze. 
Partijen kunnen dus niet zelf een wijze van levering bedenken. In de tweede afdeling van 
titel 4 van Boek 3 zijn de wijzen van levering geregeld. Elk goed moet op een bepaalde 
manier geleverd worden: 

• Onroerende zaken en andere registergoederen: levering vindt plaats door een 
notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in het openbare register voor 
registergoederen (art. 3:89 lid 1 en lid 4 BW). 

• Roerende zaken, niet-registergoederen: levering vindt plaats door 
bezitsverschaffing (art. 3:90 BW). Bezitverschaffing is mogelijk door: 

Tip van Lawbooks: Controleer ook altijd eerst of het goed overdraagbaar is. Kijk 
hiervoor naar art. 3:83 lid 1 BW. Je moeder kun je bijvoorbeeld niet overdragen. Op 
je tentamen kun je er echter (bijna) altijd van uitgaan dat het goed in kwestie 
overdraagbaar is (anders zou je erg snel klaar zijn met je tentamenvraag). Noteer 
voor de volledigheid altijd dat het goed overdraagbaar is op grond van art. 3:83 BW.  
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o Feitelijke overgave (art. 3:114 BW); 
o Tweezijdige verklaring (art. 3:115 BW). 

• Rechten aan toonder of order: levering vindt plaats door het papier waarin de 
vordering is ‘belichaamd’ (art. 3:93 BW). 

• Andere tegen een of meer personen uit te oefenen rechten: levering vindt 
plaats door middel van een akte en mededeling daarvan aan de schuldenaar van 
de vordering (art. 3:94 BW). 

• Goederen waarvoor de wet noch in de vierde titel, noch elders een eigen 
leveringsvorm voorschrijft: levering door middel van een akte (art. 3:95 BW). 

• Beperkte rechten op goederen: levering vindt plaats op dezelfde wijze als voor 
de levering van het goed waarop het rust is bepaald (art. 3:98 BW). 

 
Ad 2. Geldige titel 
Nederland kent een causaal stelsel van overdracht. Dat betekent dat voor overdracht 
een geldige titel is vereist (art 3:84 BW). De titel is de rechtsgrond die aan de overdacht 
ten grondslag ligt en haar rechtvaardigt. De bekendste titel is de verbintenis tot 
overdracht die voortvloeit uit de koopovereenkomst. Maar er bestaan natuurlijk ook 
andere titels (schenkingsovereenkomst, verbintenis tot overdracht uit onrechtmatige 
daad etc.). Zie de Lawbooks samenvatting op pagina 19 van DEEL A en verder voor 
meer informatie over en voorbeelden van (on)geldige titels. 
 
Ad 3. Beschikkingsbevoegdheid 
Tot slot moet de persoon die het goed overdraagt ook beschikkingsbevoegd zijn. 
Iemand is beschikkingsbevoegd wanneer hij de bevoegdheid heeft een bepaald goed 
te vervreemden of te verzwaren met een beperkt recht. Doorgaans is de rechthebbende 
van een goed (de eigenaar) beschikkingsbevoegd. Een huurder, failliet of dief is 
beschikkingsonbevoegd. 
 
Als er niet aan alle zojuist besproken voorwaarden is voldaan (nogmaals: geldige titel, 
levering en beschikkingsbevoegdheid) is er géén sprake van een succesvolle 
overdracht. Toch bestaat er op deze regel een uitzondering. Indien er wél sprake is van 
een geldige titel en levering maar de beschikkingsbevoegdheid ontbreekt, kan er onder 
bepaalde voorwaarden tóch sprake zijn van een succesvolle overdracht. We komen 
hiermee aan op het leerstuk van de derdenbescherming. 

Tip van Lawbooks: Het leerstuk van de derdenbescherming wordt geregeld in art. 
3:86 BW en in art. 3:88 BW (je hebt nog een paar vormen van derdenbescherming in 
art. 3:24 – 3:26 BW, maar deze laten we hier buiten beschouwing). De 
derdenbescherming ‘repareert’ een overdracht alleen als de beschikkings-
bevoegdheid ontbreekt. Is de vervreemder beschikkingsbevoegd maar ontbreekt de 
geldige titel? Dan kan de verkrijgende partij zich niet beroepen op art. 3:86 of art. 
3:88 BW. De derdenbescherming kan het ontbreken van een geldige titel of van een 
geldige levering dus niet repareren.  
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Derdenbescherming 
Art. 3:86 en art. 3:88 BW bieden de verkrijger onder omstandigheden bescherming 
tegen de beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder van een goed. Kortom, de 
overdracht kan op grond van deze bepalingen toch geldig zijn, ook al was de 
vervreemder beschikkingsonbevoegd. We bespreken beide bepalingen en de 
bijbehorende vereisten afzonderlijk. 
 
Art. 3:86 BW 
Art. 3:86 lid 1 BW luidt als volgt: 
 
‘Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht overeenkomstig artikel 
90, 91 of 93 van een roerende zaak, niet-registergoed, of een recht aan toonder of order 

geldig, indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder 
trouw is’. 

 
In deze bepaling treffen we vier vereisten waaraan voldaan moet zijn, wil men onder de 
uitzondering vallen: 

1. Het moet gaan om de levering van een roerende zaak, niet-registergoed, of 
een recht aan toonder of order. Gaat het om een registergoed? Dan is de 
verkrijger aangewezen op art. 3:88 BW. 

2. De levering moet plaatsvinden via art. 3:90, art. 3:91 of art. 3:93 BW. 
3. De levering geschiedt anders dan om niet. Dit houdt in dat de verkrijger het 

goed dus niet gratis mag hebben gekregen of voor een extreem lage prijs.5 Het 
mag dus niet gaan om een schenking. 

4. De verkrijger is op het moment van levering te goeder trouw. 
 
Uitzondering: Op grond van art. 3:86 lid 3 BW helpt de bescherming van het eerste lid 
de verkrijger niet in het geval de eigenaar het bezit van de zaak door diefstal heeft 
verloren. In dat geval kan de eigenaar de zaak gedurende drie jaren, te rekenen van de 
dag van de diefstal, als zijn eigendom opeisen, ook al is er sprake van een situatie 
waarin lid 1 in beginsel van toepassing zou zijn. Uitzondering: ook op deze uitzondering 
bestaan weer twee uitzonderingen. Deze zijn te vinden in sub a en sub b van lid 3. 
 
Art. 3:83 lid 3 sub b BW spreekt voor zich: bij diefstal van de geld en/of toonder- of 
orderpapieren kan wel een beroep op de bescherming van het eerste lid worden 
gedaan. 

	
5  Het is lastig om een definitie te geven van het begrip ‘om niet’. Iemand die bijvoorbeeld een  

Ferrari t.w.v. €250.000 koopt voor €1 van een beschikkingsonbevoegde kan zich niet met succes 
beroepen op de derdenbescherming. Als hij de Ferrari koopt voor €30.000 wordt het verhaal al 
discutabel (al kun je dan nog steeds betogen dat de verkrijger waarschijnlijk niet te goeder trouw 
is en daarom alsnog niet in aanmerking komt voor derdenbescherming). Kortom, gebruik hier je 
gezonde verstand om te beargumenteren of er al dan niet aan de voorwaarden van 
derdenbescherming is voldaan. 
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Art. 3:83 lid 3 sub a BW is wat ingewikkelder en bevat verschillende vereisten. We 
hebben de vereisten van het artikel voor je onderstreept (deze kun je dus ook 
onderstrepen, scheelt je tijd op je tentamen): 
 
‘(…) de zaak door een natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf handelde, is verkregen van een vervreemder die van het verhandelen aan het 
publiek van soortgelijke zaken anders dan als veilinghouder zijn bedrijf maakt in een 
daartoe bestemde bedrijfsruimte, zijnde een gebouwde onroerende zaak of een 
gedeelte daarvan met de bij het een en ander behorende grond, en in de normale 
uitoefening van dat bedrijf handelde.’ 

 
Concluderend: Voor een succesvolle overdracht moet het goed overdraagbaar zijn op 
grond van art. 3:83 lid 1 BW en moet aan de drie vereisten van art. 3:84 lid 1 BW worden 
voldaan (levering, geldige titel en beschikkingsbevoegdheid). Ontbreekt één van die 
vereisten, dan is er géén overdracht tot stand gekomen. Indien de beschikkings-
bevoegdheid ontbreekt kan de overdracht toch nog gerepareerd worden door de 
derdenbescherming van art. 3:86 lid 1 BW, mits aan de vier voorwaarden van dit lid 
wordt voldaan. Indien de (oorspronkelijke) eigenaar het bezit heeft verloren van diefstal 
kan de verkrijger géén beroep doen op derdenbescherming, tenzij het gaat om één van 
de situaties genoemd in art. 3:86 lid 3 sub a of sub b BW. 
 
Art. 3:88 BW 
In het geval van de overdracht van een goed waarop art. 3:86 BW niet van toepassing is, 
zoals de overdracht van een registergoed of een recht op naam, biedt art. 3:88 BW een 
regel van derdenbescherming. Voordat je art. 3:88 lid 1 BW kan toepassen, moet eerst 
gekeken worden of aan de vier eisen van dit artikel wordt voldaan: 

1. Het moet gaan om een registergoed, van een recht op naam, of van een ander 
goed waarop art. 3:86 BW niet van toepassing is; 

2. De derde-verkrijger is ten tijde van de levering te goeder trouw; 
3. De beschikkingsonbevoegdheid vloeit voort uit de ongeldigheid van een 

vroegere overdracht; en 
4. De ongeldigheid van die vroegere overdracht is niet het gevolg van de 

onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder. 
 

 

Tip van Lawbooks: Kijk voor een uitleg van het begrip ‘daartoe bestemde 
bedrijfsruimte’ naar het arrest ‘Uitslag/Wolterink’.  
	

Tip van Lawbooks: Zie voor meer informatie over de overdracht en de 
derdenbescherming de Lawbooks samenvatting. 
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WEEK 4 
VERKRIJGING KRACHTENS DE WET 
 
Introductie 
De week gaat over de overige wijzen van verkrijging onder bijzondere titel. Deze wijzen 
staan (bijna) allemaal in Boek 5 BW, daarom spreekt men ook wel van 
eigendomsverkrijgingen uit Boek 5. Tevens is bij de eigendomsverkrijgingen van Boek 5 
telkens sprake van een originaire verkrijging. Daarnaast gaat het bij deze 
eigendomsverkrijgingen altijd om zaken. Een uitzondering wordt deze week gevormd 
door de verjaring. De verjaring staat in Boek 3 BW en ziet op goederen (zaken én 
vermogensrechten dus). Veel informatie over de verkrijging krachtens de wet staat in de 
Lawbooks samenvatting (zie week 4 van DEEL A). Niettemin zullen we ook hier de 
nodige aanvullingen geven. Om het overzicht te bewaren gaan we het deze week dus 
hebben over: 

• Verjaring (art. 3:99 BW); 
• Inbezitneming (art. 5:4 BW); 
• Vinderschap (art. 5:5 BW); 
• Schatvinding (art. 5:13 BW); 
• Natrekking (art. 5:14 BW/art. 5:20 BW); 
• Vermenging (art. 5:15 BW); 
• Zaaksvorming (art. 5:16 BW); en 
• Vruchttrekking (art. 5:17 BW). 

 
Verjaring 
Verjaring leidt ertoe dat een rechtstoestand van rechtswege na verloop van tijd zich 
toch naar de feitelijke bestaande toestand conformeert. Met andere woorden: feit wordt 
recht. Er bestaan twee soorten van verjaring: 

• Verkrijgende verjaring. Zie art. 3:99 BW; en 
• Extinctieve verjaring (ook wel: bevrijdende verjaring genoemd). Zie art. 3:306 

e.v. BW. 
 
Belangrijk criterium voor verjaring is de goeder trouw. Een bezitter die niet te goeder 
trouw is kan nooit door verkrijgende verjaring eigenaar worden: hij kan alleen eigenaar 
worden door bevrijdende verjaring. We gaan de vereisten voor beide vormen af. 
 
Verkrijgende verjaring 
Voor het intreden van de verkrijgende verjaring is vereist: 

1. Dat een persoon bezitter is van een goed in de zin van art. 3:107 BW. 
2. Deze bezitter moet voorts te goeder trouw zijn (art. 3:11 en art. 3:118 BW). Dat 

betekent dat hij zich als rechthebbende beschouwt en zich ook redelijkerwijze als 
zodanig mocht beschouwen. Let wel, bij registergoederen is de bezitter vaak niet 
te goeder trouw (dat heeft te maken met de werking van art. 3:23 BW). 
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3. Het verloop van een bepaalde tijd. Hoe lang deze tijd is hangt af van het 
desbetreffende goed: 

a. Registergoed: Er moet tien jaar zijn verstreken (art. 3:99 lid 1 BW); 
b. Niet-registergoed: Er moet drie jaar zijn verstreken (art. 3:99 lid 1 BW).  

4. Voorts moet het bezit gedurende de door de wet vereiste periode 
onafgebroken zijn geweest. Op deze strenge regel bestaan wel twee 
uitzonderingen: 

a. Er is sprake van onvrijwillig bezitsverlies (art. 3:103 BW). Als sprake is van 
onvrijwillig bezitsverlies moet de bezitter het bezit wel binnen één jaar 
terugkrijgen. 

b. Indien een ander het bezit voortzet (door verkrijging onder algemene 
titel of onder bijzondere titel). Zie in dit verband art. 3:102 BW. 

 
Bevrijdende verjaring 
De bevrijdende verjaring (zie art. 3:306 e.v. BW) werkt anders dan de verkrijgende 
verjaring. Bij de bevrijdende verjaring gaat er een rechtsvordering teniet. De wet 
koppelt hieraan de verkrijging van een goed. Het hangt van het type rechtsvordering af 
wanneer de verjaring is voltooid. Als hoofdregel geldt dat een rechtsvordering in 
beginsel na 20 jaar verjaart. De wet kan in bepaalde gevallen ook andere 
verjaringstermijnen voorschrijven (zie art. 3:307 e.v. BW). Voorbeelden van belangrijke 
rechtsvorderingen zijn: 

• Revindicatie (art. 5:2 BW); en 
• Actie uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). 

 
Bij bevrijdende verjaring is het niet van belang hoe lang een bezitter het goed al in zijn 
bezit heeft: het gaat erom of de rechtsvordering van de rechthebbende is verjaard. We 
geven een voorbeeld om de bevrijdende verjaring te verduidelijken: 

 
Inbezitneming  
Inbezitneming (art. 5:4 BW) wordt ook wel occupatie genoemd. Van occupatie is sprake 
als een persoon een zaak ‘pakt’ met de intentie om deze voor zichzelf te houden. We 
kunnen hierbij twee situaties onderscheiden: 

• Er is sprake van een res nullius. Door inbezitneming hiervan verkrijgt de persoon 
naast het bezit ook de eigendom.  

Voorbeeld van Lawbooks:	Willem is tien jaar bezitter niet te goeder trouw van de 
Rolex van Klaas. Na tien jaar vindt Willem het wel mooi geweest: hij geeft de Rolex 
cadeau aan Roger. Roger wordt niet direct de eigenaar, omdat Willem niet 
beschikkingsbevoegd is. Daarnaast kan Klaas nog altijd het horloge komen 
revindiceren. Inmiddels zijn weer tien jaar verstreken. Roger verkrijgt het horloge op 
grond van de bevrijdende verjaring. De vordering van Klaas is verstreken.		



Lawbooks | Inleiding Privaatrecht 2 (2020 – 2021) 
 

	 22 

• Als de zaak al aan iemand toebehoort verkrijgt de occupant slechts het bezit van 
de zaak (art. 3:112 jo. art. 3:113 BW).  

 
Let wel, onroerende zaken hebben altijd een eigenaar (art. 5:24 BW). Zij kunnen nooit 
door occupatie worden verkregen. 
 
Vinderschap 
Vindt iemand een onbeheerde roerende zaak die géén res nullius is (zoals een verloren 
kettinkje op een treinstation)? Dan zijn ook hier twee situaties mogelijk: 

• De vinder voldoet aan de vereisten van art. 5:5 BW: de vinder wordt na 1 jaar de 
eigenaar van de zaak, tenzij de oorspronkelijke eigenaar in dat jaar de zaak komt 
opeisen. 

• De vinder voldoet niet aan de vereisten van art. 5:5 BW: De vinder verkrijgt het 
eigendom van de zaak na 20 jaar door extinctieve verjaring. 

 
Schatvinding  
Vindt iemand een schat (zie voor de definitie art. 5:13 lid 3 BW), zoals een gouden munt 
of Romeinse drinkbeker? Dan geldt de regel van art. 5:13 lid 1 BW: ‘Een schat komt voor 
gelijke delen toe aan degene die hem ontdekt, en aan de eigenaar van de onroerende 
of roerende zaak, waarin de schat wordt aangetroffen’. 
 
Natrekking (art. 5:14 BW) 
De definitie van een zaak wordt gegeven in art. 3:2 BW. Art. 3:4 BW geeft aan wat een 
bestanddeel is. Tot zover is dit bekende materie (zie week 1 en week 2). Een 
bestanddeel kan juridisch geen eigen leven leiden. Volgens art 5:3 BW is de eigenaar 
van een zaak dan ook de eigenaar van al haar bestanddelen. Men noemt dit het 
eenheidsbeginsel. Op grond van dit beginsel is een zaak, op het moment dat het een 
bestanddeel wordt van een andere zaak, zelf geen zelfstandige zaak meer. Dit proces 
noemen we natrekking. Het komt erop neer dat een zaak c.q. bestanddeel wordt 
nagetrokken door de hoofdzaak. 
 
Als we het hebben over natrekking moeten we een onderscheid maken tussen: 

• Natrekking door een onroerende zaak (zie hiervoor art. 5:20 BW); en 
• Natrekking door een roerende zaak (zie hiervoor art. 5:14 BW). 

 
Om verwarring te voorkomen behandelen we beide vormen apart. 
 
Onroerende zaak 
Voor onroerende zaken regelt art. 5:20 lid 1 BW wat de eigendom van de grond omvat. 
De belangrijkste categorie van de in art. 5:20 lid 1 BW genoemde objecten zijn de 
gebouwen en werken. De eigendom van de grond omvat de gebouwen en werken, 
indien ze duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
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verenging met andere gebouwen en werken, voor zover ze geen bestanddeel zijn van 
eens anders onroerende zaak.  
 

 
Roerende zaak 
Als het gaat om natrekking van een roerende zaak moet je kijken naar art. 5:14 BW. De 
vervolgvraag is: welke van de oorspronkelijke zelfstandige zaken kan aangemerkt 
worden als hoofdzaak? Voor de beantwoording van deze vraag moet je naar twee 
criteria kijken (zie art. 5:14 lid 3 BW): 

1. De verkeersopvatting; en 
2. De waarde. 

 
Wanneer deze criteria in tegengestelde richting wijzen, prevaleert de verkeersopvatting. 
Indien een roerende zaak bestanddeel wordt van een andere roerende zaak die als 
hoofdzaak is aan te merken, gaat de eigendom door natrekking over aan de eigenaar 
van de hoofdzaak (art. 5:14 lid 1 BW). Art. 5:14 lid 2 BW geeft aan wat rechtens is als 
geen van de zaken als hoofdzaak aangemerkt kan worden: er treedt mede-eigendom 
op.  
 
Vermenging 
Van vermenging (art. 5:15 BW) is sprake indien twee of meer roerende zaken die 
toebehoren aan verschillende eigenaars door vermenging tot één zaak worden 
verenigd. Denk hierbij aan de situatie waarin de Cola van Klaas vermengd raakt met de 
Bacardi van Willem. Wie is eigenaar van de Baco? Voor het antwoord op deze vraag 
verwijst art. 5:15 BW naar de regels van natrekking in art. 5:14 BW. Dat betekent dat je 
moet kijken of er sprake is van een hoofdzaak (5:14 lid 3 BW). Art. 5:14 lid 2 BW geeft 
twee criteria waar je naar moet kijken: 

1. De verkeersopvatting; en 
2. De waarde. 

 
We passen de kennis die we hebben vergaard toe op het voorbeeld: 
 

Voorbeeld van Lawbooks:	 In het reeds genoemde voorbeeld kun je betogen dat er 
een hoofdzaak is, namelijk de Bacardi. De Bacardi is aanzienlijk duurder dan de 
gebruikte cola.	

Tip van Lawbooks: Het antwoord op de vraag of een gebouw of werk duurzaam met 
de grond is verenigd, is hetzelfde als het antwoord op de vraag of een gebouw of 
werk roerend of onroerend is. Ook deze vraag moet daarom beantwoord worden 
met behulp van de criteria uit het arrest ‘Portacabin’. We zien dus waarom het 
belangrijk is om te weten of een werk roerend of onroerend is. Als jij dus een huis 
bouwt op het terrein van een vriend en dat huis is onroerend, gaat de eigendom van 
het huis over naar je vriend en ben je het kwijt.  
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Een ander voorbeeld: 
 

 
De eigendom van een roerende zaak die een bestanddeel wordt van een andere 
roerende zaak die als hoofdzaak is aan te merken, gaat over aan de eigenaar van deze 
hoofdzaak (art. 5:14 lid 1 BW). In onze voorbeelden zou Willem dus in beide gevallen de 
eigenaar worden. Is er geen hoofdzaak? Dan is er sprake van mede-eigendom (art. 5:14 
lid 2 BW).  

 
Zaaksvorming 
Van zaaksvorming (art. 5:16 BW) is sprake indien iemand uit één of meer roerende zaken 
een nieuwe zaak vormt. Naar verkeersopvatting moet uit de scheppende arbeid een 
nieuwe zaak zijn ontstaan, dat wil zeggen een zaak die een eigen, van de 
oorspronkelijke zaak te onderscheiden identiteit heeft. Dit blijkt uit het voorgeschreven 
arrest ‘Hollander’s Kuikenbroederij’ (zie r.o. 3.4.1). De zaak moet dus een eigen 
identiteit hebben. Dit blijkt uit het arrest ‘Hinck/van der Werff & Visser’ (r.o. 3.5). Bij 
zaaksvorming gaat het altijd om de volgende twee vragen: 

1. Wie is eigenaar van de nieuwgevormde zaak? 
2. Vormt iemand een zaak voor zichzelf of voor een ander? 

 
We behandelen beide vragen apart om het overzicht te behouden. 
 
Antwoord vraag 1 
Hoofdregel is dat de eigenaar van de oorspronkelijke zaak ook de eigenaar wordt van 
de nieuw gevormde zaak (art. 5:16 lid 1 BW). Behoren de oorspronkelijke zaken toe aan 
verschillende eigenaren? Dan zijn weer de regels van natrekking van toepassing (zie art. 
5:14 BW en de uitleg bij vermenging): De eigenaar van de oorspronkelijke hoofdzaak 
wordt eigenaar van de nieuwe zaak, en als geen hoofdzaak kan worden aangewezen, 
ontstaat mede-eigendom (art. 5:16 jo. art. 5:14 BW). 
 

Voorbeeld van Lawbooks:	 De prosecco van Klaas raakt vermengd met de Aperol 
van Willem. Wie is de eigenaar van de Aperol Spritz? Beide drankjes zijn even duur 
dus aan de hand van de waarde kun je het niet bepalen. Wel kunnen we aan de hand 
van de verkeersopvattingen concluderen dat de Aperol de hoofdzaak is. 	

Tip van Lawbooks:	Het is niet altijd duidelijk wat de hoofdzaak is. Je zou ook kunnen 
beargumenteren dat bij een Aperol Spritz de Aperol niet de hoofdzaak is: je hebt 
immers evenveel Prosecco nodig als Aperol om een deugdelijk drankje te maken 
(het scheutje Spa Rood en de sinasschijf laten we even buiten beschouwing) en 
beide drankjes zijn even duur (mits je goede prosecco inslaat). Kortom, gebruik je 
verstand en kom met sterke argumenten, dan zijn er meerdere antwoorden mogelijk.	
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Antwoord vraag 2 
Indien iemand voor zichzelf een zaak vormt of doet vormen uit of mede uit een of meer 
hem niet toebehorende roerende zaken, wordt hij eigenaar van de nieuwe zaak, tenzij 
de kosten van de vorming dit wegens hun geringe omvang niet rechtvaardigen (art. 5:16 
lid 2 BW). De vraag of een persoon voor zichzelf of voor een ander vormt, moet worden 
beantwoord aan de hand van hetgeen in het licht van de verkeersopvattingen uit de 
rechtsverhouding tussen partijen voortvloeit. De Hoge Raad geeft in het arrest 
’Breda/Antonius’ (zie r.o. 3.3) twee criteria waarop je bij de beantwoording van deze 
vraag moet letten: 

1. Wie heeft beslissende invloed op de productie en de definitieve vorm van het 
product? 

2. Wie droeg binnen de rechtsverhouding het economisch risico? 
 
Vruchttrekking 
Art. 5:17 BW bepaalt dat degene die op grond van zijn genotsrecht (denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het vruchtgebruik, een beperkt recht) op een zaak gerechtigd is tot de 
vruchten daarvan, de eigendom van de vruchten verkrijgt door haar afscheiding. Door 
de afscheiding worden de vruchten zelfstandige zaken (art. 3:9 BW). 
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OVERIG 
HANDIGE RIJTJES 
 
Toelichting 
Hieronder volgen enkele opsommingen van belangrijke artikelen en stappenplannen 
die je (bijna) gegarandeerd nodig zult hebben op het tentamen. 
 
Goederen 
Goederen zijn: 

• Alle zaken (art. 3:2 BW): Zaken zijn: 
o Roerend; of 
o Onroerend. 

• Alle vermogensrechten (art. 3:6 BW) 
 
Alternatief onderscheid van goederen: 

• Registergoederen (art. 3:10 BW); en 
• Niet-registergoederen. 

 
Bezit & houderschap 
Iemand kan een zaak ‘houden’ voor: 

• Zichzelf: Er is dan sprake van bezit. Bezit is:  
o Onmiddellijk; of 
o Middellijk. 

• Een ander: Er is sprake van detentie. Detentie is:  
o Onmiddellijk; of 
o Middellijk. 

 
Functies bezit 
Bezit heeft vijf functies: 

1. De processuele functie (art. 3:119 BW); 
2. De materiële functie (art. 3:120 – 123 BW); 
3. De actiefunctie (art. 3:125 BW); 
4. De goederenrechtelijke functie; en 
5. De aansprakelijkheidsfunctie (art. 6:173 e.v. BW). 

 
Vereisten overdracht 
Overdracht is een vorm van derivatieve verkrijging onder bijzondere titel. Voor een 
geslaagde overdacht moet je de volgende stappen afgaan 

1. Kijk of het goed overdraagbaar is. Zie art. 3:83 BW; 
2. Kijk of er voldaan is aan de vereisten van art. 3:84 BW: 

a. Levering; 
b. Geldige titel; en 
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c. Beschikkingsbevoegdheid. 
 
Derdenbescherming (art. 3:86 BW) 
De derdenbescherming van art. 3:86 BW pas je toe als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

1. Aan alle vereisten voor overdracht is voldaan, met uitzondering van de 
beschikkingsbevoegdheid; 

2. Er is voldaan aan de vereisten van art. 3:86 lid 1 BW:  
a. Het gaat om een roerende zaak, niet-registergoed, of een recht aan 

toonder of order.  
b. Er is geleverd via art. 3:90, art. 3:91 of art. 3:93 BW. 
c. De levering geschiedt anders dan om niet.  
d. De verkrijger is op het moment van levering te goeder trouw. 

 
Gaat het om diefstal? Kijk dan naar art. 3:86 lid 3 BW. 
 
Derdenbescherming (art. 3:88 BW) 
De vereisten voor derdenbescherming op grond van art. 3:88 BW zijn: 

1. Het moet gaan om een registergoed, van een recht op naam, of van een ander 
goed waarop art. 3:86 BW niet van toepassing is; 

2. De derde-verkrijger is ten tijde van de levering te goeder trouw; 
3. De beschikkingsonbevoegdheid vloeit voort uit de ongeldigheid van een 

vroegere overdracht; en 
4. De ongeldigheid van die vroegere overdracht is niet het gevolg van de 

onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder. 
 
Vormen van originaire verkrijging onder bijzondere titel 
Naast de overdracht heb je nog de volgende vormen van verkrijging onder bijzondere 
titel. De meeste staan in Boek 5, m.u.v. de verjaring: 

• Verjaring (art. 3:99 BW); 
• Inbezitneming (art. 5:4 BW); 
• Vinderschap (art. 5:5 BW); 
• Schatvinding (art. 5:13 BW); 
• Natrekking (art. 5:14 BW/art. 5:20 BW); 
• Vermenging (art. 5:15 BW); 
• Zaaksvorming (art. 5:16 BW); en 
• Vruchttrekking (art. 5:17 BW). 
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OVERIG 
ARRESTEN 
 
Toelichting 
Hieronder volgt per arrest een korte toelichting van de essentie/functie van de 
uitspraak. 
 
Week 1 
Voor deze week dien je de volgende arresten te kennen: 

• Portacabin: Dit arrest gebruik je om aan te tonen of een gebouw roerend of 
onroerend is. 

• Watertoren II: Dit arrest laat zien dat het eigendomsrecht niet onbeperkt is. Je 
dient rekening te houden met de belangen van anderen. 

• Grensoverschrijdende Garage: Zelfde functie als Watertoren II. 
• Kraaien en Roeken: Zelfde functie als Watertoren II en Grensoverschrijdende 

garage. Daarnaast laat het arrest ook zien dat het mogelijk is om een inbreuk te 
maken op iemands eigendomsrecht, zelfs als je volgens een vergunning handelt. 

 
Week 2 
Voor deze week dien je de volgende arresten te kennen: 

• Dépex/Curatoren: Dit arrest gebruik je om aan te tonen of sprake is van 
bestanddeelvorming in de zin van art. 3:4 BW. 

• Sleepboot Egbertha: De rechtsregel van dit arrest is tegenwoordig 
gecodificeerd in art. 3:4 lid 1 BW. 

• Blauboer/Berlips: Dit arrest laat zien dat een beperkt recht sterker is dan een 
verbintenis. 

 
Week 3 
Voor deze week dien je de volgende arresten te kennen: 

• Uitslag/Wolterink: Dit arrest gebruik je om aan te tonen of sprake is van een 
‘daartoe bestemde bedrijfsruimte’ in de zin van art. 3:86 lid 3 sub a BW. 

• Damhof/Staat Dit arrest laat zien dat we in Nederland een causaal stelsel 
hebben. Dat betekent dat voor een overdracht altijd een geldige titel is vereist. 

 
Week 4 
Voor deze week dien je de volgende arresten te kennen: 

• Breda/Antonius: Dit arrest gebruik je om in het kader van zaaksvorming te 
beoordelen of iemand voor zichzelf vormt of voor een ander. 

• Hinck/Van der Werff & Visser: Dit arrest kun je voor meerdere doeleinden 
gebruiken. Zie de Lawbooks samenvatting. 

• Hollanders Kuikenbroederij: Dit arrest laat zien wanneer sprake is van 
zaaksvorming. 
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